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عزیزانی که در تهیه و  یکنم از همهمیبابضاعت اندکم قدرشناسی 

-های ضعیف ما را با مساعدت و همراهیتدوین این مجموعه قدم

 شان قوت بخشیدند. از جمله:



 

 

خانواده محترم و بزرگوار شهید، به ویژه آقای سید محمد رضا 

 رضازاده برادر شهید.

 رزمان شهید.دوستان و هم

انتشارات معبر نور وابسته به مجمع پیشکسوتان و رهروان شهدای 

 تخریب

 آقای ناصر قاسمی و همکاران ایشان 

  –شهیدرضازاده شیراز(  یسسهآقای عبداهلل شهنیزاده )از مؤ

 سیف زاده و رجایی. -فرآقایان مجتبی عرفان

ای از کتاب را انجام دخترم فاطمه عبداللهی که تایپ بخش عمده

داد و همسرم به خاطر همکاری و تشویق همیشگی برای خلق آثار 

 شهیدان.

بندی ها فرخی و کاشفی که در صفحه آرایی، تایپ و دستهخانم

 مساعدت نمودند.ضمائم 

کسوت دفاع پیش یو با تشکر ویژه از حاج رحیم مخدومی نویسنده

اند و تمام کسانی که مقدس که همچون گذشته راهنمای ما بوده

 اریمان کردند.یبه هر نحو در به ثمر رسیدن این کتاب 

 

 رضا عبداللهی صابر
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سابق  یعضو خبرگان رهبری و امام جمعه بیانات آیت اهلل حائری

 شیراز در خصوص شهید سید حمیدرضا رضازاده
 

 کرد استفاده خدا خوب یحمیدرضا ازسرمایه

ز رند، اای داهایی که آیندهک نجابت خاصی داشت. انسانیایشان از خردسالی 

ه سی را بکه خداوند متعال کشود. نه اینشان نمودار میابتدا؛ تجلیات روح

ت. چیزی مجبور کند و چیز دیگری مطالبه کند. این با عدل خدا جور نیس

ای . زاویهکنندک اندازه استفاده نمییدهد، اما همه به ای به همه میسرمایه

 . خدا بهشان استخدایی یکنند، در بهره برداری از دادهکه مردم پیدا می

ند. کمی انت داری دعوتگویی و امانسان عقل داده است. عقل، ما را به راست

، شنودکند، وقتی صدای انبیا را میاش را اجابت میکسی که دعوت عقل

هُ اهلل علّمَ ا عَِلممَن عَمِلَ بِم» اند:کند. علتش این است که به ما گفتهباورش می

 یی«اهاتَقو رَها وَ اَلهَمَها فُجو» آنچه برای انسان معلوم است، همان« علَمیَمالَم 

م س مردداند. پخدا به همه داده است. انسان مدعوهای انبیا را نمیاست که 

عد ند، بته باشقبولی داش یک کارنامهیکه با انبیا روبرو شوند، باید قبل از این

 شان.قبولی از فطرت و عقل یبیایند سرکالس انبیا. کارنامه
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، پنج کرد. در چهارفهمید، عمل میچه میعنی آنیحمیدرضا این را داشت.  

 گرفت.سالگی ملتزم بود و جدّی می

درم پرم به خواستم نان بخورم. مادک شب نان آورده بودند. مییمن بچّه بودم. 

د. خوراگر این بچه خودش را با نان سیر کند، غذا نمی» سفارش کرد که:

 «ش کن که نان خالی نخورد، تا بتواند شام بخورد. مشغول

 «توی کدام دستم است؟» گفت:ه من میش و بپدرم چیزی گرفت توی دست

 ا آن دست. یگفتم. توی این دست، و من می 

نم. خواستم مشغول کهایم را میکی از بچهیبعدها من صاحب اوالد شدم. 

 ام کردم.همان بازی را با بچه

 گفتم: توی کدام دستم است؟

 «گویم...دانم، نمیمن چیزی را که نمی»ک فکری کرد، بعد گفت:ی

نبیا اشود. جا مستقیم مین این است. اگر به علمش عمل کند، از همینانسا

 طور هستند.هم همین

آتَیناهُ  ستَوااهُ وَ وَلَمّا بَلَغَ اَشُدّ» حضرت موسی )ع( این آیه است که: یدرباره

 «حُکماً و عِلما 

 یهربارعنی وقتی به حد بلوغ و کمال رسید، ما به او علم و حکم دادیم. دی

ون او چگوید. نمی« واستوا»دیگر«وَلَمّا بَلَغَ اَشُدّهُ»گوید:می«ع»وسفی حضرت

 «آتَیناهُ حُکماً وعِلما » )حضرت موسی ع( پیغمبر اولوالعزم است.

 «ین. مُحسِنالِو کَذالِکَ نَجزی» فرماید:آخر هردو آیه این را دارد، که می 

 هیم. دم و حکمت میمحسنین  عل یاین از مختصات انبیا نیست. ما به همه 

محسن کیست؟ کسی است، که وقتی چیزی به او دادیم، عمل کرده است. 

شود. شان شروع میگیرند. از کالس اولبرای مردم مهم است که زاویه می

ا مثل مدرسه است، و دانشگاه. یابتدایی است و دبیرستان.  یمثل مدرسه

اول است.  یل، مدرسهدوم است. کالِس عق یانبیا مدرسه یکالس و مدرسه



13 

 

 

قبولی کالس اول را  یخواهد در کالس دوم ثبت نام کند، کارنامههرکس می

کنند، برای کالس دوم. در بینند، بعد ثبت نام میبرند. توی دفتر میمی

امتحانات کالس اول بر آمده و حق  یاین دانش آموز از عهده» کارنامه نوشته:

 انبیا کالس دوم هستند.« حضور در کالس دوم را دارد. 
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 خواهد مثل حمید رضا شود، راست بگویدهر که می

است، خومی نسبتاً متمکّن بود. اگر یک خانوادهیایشان )شهید رضا زاده( در  

ود. بها ل بسیجیای که بخواهد زندگی کند. اما لباسش مثبود، به اندازه

بود.  مرفّه در اختیارش یخواست، خانهها بود. اگر میخوراکش مثل همان

 اشتند.ای دهها زندگی پیشرفتها باغ داشتند و در این باغ بزرگ شدند. ایناین

ود، رفته بگگویی و امانت داری را جدی خاطر این که از طفولیّت، راستاما به

مان گگروه مقاومت عضو شود استقبال کرد.  وقتی پیشنهاد شد که بیاید در

مد، آاشند. ا مانع شده بیکنم خانواده برای این کار تشویق کرده باشند و نمی

رسی د و بازها گشتی بزننها مأمور شدند که بعضی شبها را دید. ایناین دوره

 های مشکوک را باز کنند. کنند. پشت ماشین

جا هم که اصرار کرد که برود. آنک وقت داوطلب خواستند برای جبهه. ی

ها رفت. رفت گروه تخریب. وقتی هم به گروه ترین قسمترفت، به خطرناک

ترین عمل را استقبال کرد. که آن پلی تخریب رفت، موقع عملیات، خطرناک

شان هایی که دلبود، که بنا بود منفجرکنند. رفت و خودش هم شهید شد. آن

د، راه دارد. راست بگویند! امانت داری کنند. خواهد مثل حمید رضا بشونمی

کند. سِتر قبیح اعمال خودشان را کتمان کنند. خدا خودش اظهار جمیل می

-های او هستند، باید خاک رویکند. اما انسان کماالت خودش را که ریشهمی

شود مثل درختی که شان بریزد. اگر هم دیگران آمدند، تعریف کردند. می
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آی انسان، » گوید:یاورند. اگر این درخت زبان داشته باشد، میاش را دربریشه

 «شوم. ام باد بخورد، من خشک میمرا کشتی! این ریشه

-عهکسی که توی رویَش تعریفش کنند. مثل این است که با چاقو قطعه قط 

 اش کرده باشند. 

یچ شد. به هگفتی، به شدت ناراحت میوقتی از کارهایش به حمید رضا می

ن دیدی که ایاش میشد جلوی خودش تعریفش را بکنی. توی چهرهنمی وجه

 ها چرا فاش بشود؟جزء اسرارِ خودش است. این

گردن،]چفیه[  دور پوشید. شاللباسش همان لباس بسیجی بود که می

ره ذک یخواست حتی پیچید. لباسش هم لباس نونَواری نبود. نمیگردنش می

قت یچ وا رحمتش کند. حیا از مختصاتش بود. ههم از دیگران ممتاز باشد. خد

ودش ی. خبی پروایی، بی حیایی و بی ادبی نداشت. الزم نبود به او تذکر بده

لی آمد که سؤاداد. عمومًا کم حرف بود. وقتی پیش میبه خودش تذکر می

ات  کرد. این خصوصیبکند، خیلی با خوش اخالقی و خوش برخوردی سؤال می

 ا همهرسید. امهای امام دست همه مییام انقالب و صحبتذاتی خودش بود. پ

مین هگرفتند. او ک اندازه جدی نمییکردند. همه ک اندازه استفاده نمیی

-نتگویی و امااش هم راستهمه یاش. ریشهکرد جزء زندگیمسایل را می

گران رسد که دیچه فهمید عمل کرد به جایی میداری بود. وقتی کسی به آن

 اش صحبت کنند. وانند، دربارهتنمی

 

 اهلل و برکاتهوالسالم علیکم و رحمة
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 المهدی)عج( سردارمحمدجعفر اسدی  33بیانات  فرمانده لشگر 
 

 

گ ر جنوقتی جنگ شروع شد به ما خبر دادند. سراسمیه آمدیم اما تا روز آخ

ند خواستای )شهادت( نرسیدیم. این افراد به آنچه میهم به چنین درجه

 ها شاید آرزویش را داشتند اما نرسیدند.رسیدند. خیلی

 بیاءحضرت امام)ره( با آن کماالت و معرفتی که داشتند شهادت را ملک ان

رث افرمایند مربوط به محمد)ص( و آل محمد)ص( است. این دانند و میمی

ست و باشد. وقتی شهادت ارث اها میها و پیروان واقعی آنمتعلق به آن

 طوری نمی دهند.مقسمش هم خود خداست پس به هر کسی همین

م دیدیشهیدرضازاده یک حیای ذاتی داشت. وقتی ما در جلساتی او را می

ای های زیبکرد. همیشه سرش پایین بود و چشمکمتر نگاه به چشم کسی می

ود یی بایشان حاکی از یک حیای خاصی بود. کامالً ایشان توی یک حال و هوا

ودش نشست با ختوانیم درک کنیم. اهل محاسبه بود. شبها مینمی که ماها

کرد که حتی چی خورده! ماها شاید خیلی متوجه این موضوع حساب می

 شدیم.نمی

رد، می آوکرد که حداقل مباح است به زبان نتا یک حرفی را واقعاً یقین نمی

ند: گفتیآمدند ممن فرمانده لشگر بودم. در جاهای متعدد لشگر بعضی می

 «. بضاعت ما در حد آشپزخانه است»

 «. خواهیم نظافت کنیممی»گفتند: آمدند میبعضی می
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 «.برویم گردان و توی خط باشیم»گفتند: بعضی مشتاقانه می

اشد. بشکن و نزدیک به دشمن هایی بودند که خطبعضی ها به دنبال گردان 

 ها نشانه شجاعت افراد بود.این

ن طور رفتند تخریب. چون در تخریب ایآنِ کسانی بود که میاوج شجاعت از 

 «.اولین اشتباه آخرین اشتباه است»گفتند: بود که می

اگر  نی واگر یک مین را که اول ببینی که این تله نشده، بعد یک اشتباه بک 

 تله شده باشد، دیگر نیستی که اشتباه بعدی را مرتکب شوی!

 شتن و جمع کردن ظرافت، دقت، شجاعت،خواست مین کاشجاعت باالیی می

ول های اخواست. اگر در کسی این توان نبود همان روزمردانگی و غیرت را می

ن ل حسیرفت، نه اینکه بماند و لیاقت و شایستگی از خود نشان بدهد. مثمی

ای م همتای بود. من ندیدایرلو که خودش واقعاً یلی بود. یک انسان وارسته

سوت همه فهم و شعور و درک و معرفت. کسی بود که در کایشان را با این 

-بی داد به چند خانوادهکرد بعد دستمزدش را میکارگری آرماتور خم می

یلی خاش هم شاید بضاعت. ازدواج نکرده بود و زندگیش فردی بود. خانواده

شتر که بی هاییداد که به آننیازمند نبودند و اگر هم بودند حسین ترجیح می

ای ند برکآید جبهه و رضازاده را انتخاب میز دارند بدهد. چنین کسی مینیا

 جانشینی خودش.

عموماً ایشان مدعی بود که حمیدرضا از من باالتر است، از من بهتر است. در 

داد. نهایتًا هم در آن عملیات رضازاده نشان داد که کارها اولویت به او می

آید در محضی که پای زیان به پیش میلیاقت و شایستگی دارد. در اسالم به 

شود، مثالَ اگر آب ضرر دارد وضو نباید گرفت و باید عبادات تخفیف داده می

های دیگر تیمم کرد. یا اگر احتمال راهزن وجود دارد امسال حج نرود و سال

برود با اینکه حج برایش واجب باشد. اما در اسالم به فرمایش حضرت امام با 
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رود میدان باشد، کسی که میاطاعت از فرماندهی واجب می یقین به ضرر ،

بیند که این رود میجا خطر جدی است. کسی که میمین یقین دارد که این

آید با او شوخی ندارد با این حال اطاعت از فرمانده توپی که به طرف او می

 شود، خودِ اطاعت درجاتی دارد. گاهی چیزی را باید توزیعبرایش واجب می

گویی کند. اما به کسی میای را برای رزمندگان ببرد و اطاعت میکند، وسیله

اش بسیار زیاد است. کند و این اطاعت درجهبرو میدان مین و او اطاعت می

 ها با این فکر رفتند و آن حماسه را آفریدند.این

ه نتیج که ما مأمور بهحضرت امام )ره( به ما درس بزرگی دادند. و آن این

 نیستیم، ما باید وظیفه را انجام بدهیم. 

 ه بهآقای رضازاده آن شب همه هم و غمش این بود که ما به عنوان فرماند

-د میت بوایشان ابالغ کرده بودیم که آن پل باید زده شود، او هم به هر قیم

ست ا خواست آن پل را بزند. شب تاریک، دشمن در مسیر، و بیم میدان مین

... 

ه تی کیک جمعی با مسؤولیت ایشان رفتند برای مأموریت. هرچند مقدار مهما

یده الً ندکرد. چون پل را قبرسید که کفاف پل را نمیبرده بودند به نظر می

 ی کهبودیم، پل منفجر شد. ما صدای انفجار را هم شنیدیم. اما همان چیز

از  هااقیو اتفاق افتاد و عرخواستیم جلویش را بگیریم به طور کامل نشد می

 ندازهمین اطور باشد و حتماً با هپل عبور کردند. اما مصلحت خدا بود که این

 مهمات انجام بشود. 

شان را به نحواحسن انجام ها وظیفهها ربط نداشت و آناما نقص کار به این

دادند. شاید حتی مهمات هم کافی بوده ولی مهندسی دشمن آن را جبران 

، چون ما بعدها هم نتوانستیم آن پل را ببینیم و تا آخر هم دست ما کرده

زد که دشمن آن را مینیفتاد. گاهی در جنگ ما هم پلی داشتیم که بعد از این
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ریختیم و کردیم و آسفالت میظرف مدت یکی دو ساعت پل را بازسازی می

هم این است احتمال دارد که دشمن با مهندسی همین کار را کرده باشد، اما م

که رضازاده انجام وظیفه کرد و به تکلیفش عمل نمود آن هم با آن شکل 

حماسی. ما صدای انفجار پل را هم شنیدیم و خوشحال شدیم و حتی اعالم 

کردیم. آقای محسن رضایی هم با شنیدن این خبر خوشحال شد. اما بعد 

خدای متعال به  ها برنگشتند. روحشان شاد. انشااهللهرچه منتظر ماندیم بچه

 ما توفیق درک مقام باالی شهیدان عطا کند.
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 بخش خاطرات
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 الماس

ه م شدمن پدربزرگم را درزمان حیاتش ندیدم. وقتی به دنیا آمدم، او مرحو

ود. بک چمدان همراهش ی. ک شب خواب دیدم پدر بزرگم از سفر آمدهیبود. 

 «تر.بیایید نزدیک» چمدان را باز کرد و گفت:

به  ا دادام. دومی رکی را داد به عمهیسه تا انگشتر الماس تو چمدانش بود. 

 بود. لوترتر و پرتألمادرم. الماس سوم را به من داد. الماس من از همه درشت

نم کنم در بین فرزنداهرسه نفرِ ما صاحب اوالد شدیم. اما من فکر می

س ن المابود، درخشش آن الماس را داشت. آکه فرزندِ چهارم حمیدرضا با این

 کرد.به حمیدرضا صدق می

 

 

 مادر

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طفلی که بزرگ بود

-ر بچهدرا  حدود نُه ماهش بود که رفتار عجیبی در او دیدم. این حالت و رفتار

ی های دیگران ندیده بودم. متوجه شدم وقتی جلوهای دیگرم و حتی بچه

دم کشد. ابتدا فکر کرعوض کنم، خجالت میخواهم لباس زیرش را کسی می

 ورد.آر نمینُه ماهه چیزی سر د یگفتم: بچهکنم. با خودم میدارم اشتباه می

-اما تکرارِ رفتارش باعث شد مطمئن شوم. هر وقت کسی پیشم بود و می

دن. کرد به ضجّه زخواستم لباس زیرش را در بیاورم وعوض کنم، شروع می

رش سخت زد. شاید باوداد و ضجه نمیالعمل نشان نمیسوقتی تنها بودم، عک

 ک شرم و حیای ذاتی داشت.یباشد. اما او از همان طفولیّت 

 

 

 مادر
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 چهل ساله یبچه

ود. طور نبها لجوج هستند. حمیدرضا اینبی آزاری بود. بعضی بچه یبچه

 رد باکمی کرد. همیشه سعیتحرکش خوب بود، اما به موقع رفتارش تغییر می

ند. کدادیم نیازهایش را برطرف اش که هفتگی بهش میجیبیهمان پولِ تو

عد بهای رسید، خرجیِ هفتهاگر احتیاج به خرید چیزی داشت که پولش نمی

ا ما بهای بعد هم تا انداخت. هفتهگرفت و کارش را راه میرا زودتر می

 ود. م بزرگ، منطقی بک آدیگرفت. مثل کرد پول نمیحسابش را تسویه نمی

ن مهمیشه در شرایط مختلف و روبرو شدن با مشکالت فهیم و منطقی بود. 

 دنیا آمده! گفتم: حمیدرضا چهل ساله بهبارها 

 

 مادر
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 سید خوشحالی

-ن برخورد و رفتارش با همه خوب بود. با هیچ کس مشکلی نداشت. از هما

الق اخشد. خیلی خوشیدار میبچگی که در گهواره بود با خنده از خواب ب

سید »گفتند:رو وشاداب بود، دوستان و فامیل به او میبود. از بس خنده

 «خوشحالی.

ه بشدند. دیگر معروف شده بود با دیدن این بچه، دیگران هم خرسند می

 «سید خوشحالی. »

 

 

 مادر
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 همیشه خندان یبچه

ارهای جا و تو کآمد اینده، دوازده ساله بود، می یک بچهیاز موقعی که 

یم گفتای همیشه خندان بود. بهش میکرد. بچهمذهبی و مناسبتی کمک می

ازی ها باش در هم باشد. بین بچهوقت نشد که چهره. هیچ"سید خوشحالی"

-ین بچهکرد. از بآمد، کوتاهی  نمیکرد.  وقتی هم کاری از دستش بر میمی

 تر و با صفاتر از بقیه بود.دیدم، مؤدبمن میهایی که 

 

 

 علی اکبر چاوشی عضو هیأت فدائیان ابالفضل)ع( در بیت العباس
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 پیش دستی

ًا ه حتمکقانعی بود. هیچ وقت ندیدم تقاضایی کرده باشد و مُصر باشد  یبچه

ان را دیگر یکرد خواستهکرد. سعی میباید انجام شود. حتی برعکس عمل می

 انجام بدهد و نیازشان را برآورده کند.

وسط تازبچگی این روحیه را داشت. اگر سفره پهن بود. بعد از خوردن غذا 

رد به کمی شد و شروعکه کسی از او بخواهد، بلند میافراد خانواده، بدون این

-از میبرفت و در را زدند اولین کسی بود که میجمع کردن سفره. اگر در می

ست توانشد تا دیگران قدم بردارند. توی همه کارهایی که میکرد. معطل نمی

 کرد. کمک کند، پیش دستی می

 

 

 برادر
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 لبخند ناظم

باط کالسِ چهارم ابتدایی بود. تلفن زدم به ناظم تا از وضع درس و انض

ز او اها و کادرِ دفتر معلم یحمیدرضا در مدرسه بیشتر مطلع شوم.. همه

 راضی بودند. 

 پرسیدم: انضباط و اخالقش چطور است؟

 ک دانش آموزِیگیر و منزوی نیست. گوشه یک بچهیحمید » ناظم گفت:

لی ران خیکنه و جست وخیز داره.رفتارش با دیگها بازی میاجتماعیه. با بچه

اد بخو تر اونوک بار هم خطایی نکرده که دفیخوبه. توی این چهار سال، حتی 

 «ا تذکر بهش بده. یو 

 

 

 مادر
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 پدر عالقه

 او به زندانفر میان از پدر بود. ساله دوازده او رفت خدا رحمت به پدرمان وقتی
 که بارکی د.کرمی بروز او رفتار در زیادتر یعالقه گاهی و داشت بیشتری عالقه
 شدم گله تنها که پدر با ، داد نشان بیشتری توجه او به دیگرمان برادر و او میان
 حبتم باالخره »گفت: پدرم شد. لیقا تفاوت فرزندان میان نباید که کردم
 «کند. بروز می  انسان رفتار در اختیار بی گاهی

 «است.  ترروشن شما همه از او آینده »گفت:پدر می

 وصیت رد حتی و داشت زیادی یعالقه پدر به هم شد. او طور همین هم واقعا 
 خیر ورام پدربرای که راهی در اشارثیه از بخشی است خواسته خودش هم نامه

 صرف شود. کرده تعیین
 برادر
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 رفیق خوب

م کنار سی کهرفتم به تهران  برای درمان، با کک بار با هواپیما از شیراز میی

ما  »شناسد. گفت:نشسته بود، هم صحبت شدم. فهمیدم شهید رضازاده را می

 «دوران بچگی با هم دوست بودیم. 

ز افتم: ای شد تا در خصوص او بیشتر صحبت کنیم و درس بگیریم. گاین بهانه

 ادته؟یشهید رضازاده چی 

ازی بما آن موقع خیلی کم سن و سال بودیم. با هم دوست بودیم و » گفت: 

-ساس میای بود. همیشه احمان بچه بودیم، اما او چیز دیگهکردیم. همهمی

. ما داشت تر از ماست. در همان عالم بچگی نقش رهبر ما راکردیم که او بزرگ

-س نمی. احساطور نبود. خیلی با وقار بودگوشی بودیم، اما او اینبه فکر بازی

 «است.کردیم که بچه 

 «ادش به خیر رفیق خوبی بود.ی» بعد رفت تو فکر و گفت:

 
 

 احمد سیف زاده؛ همرزم
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 غم فراق

ا با خواست برود بیرون از منزل، حمید رضا رش خیلی از اوقات که میپدر

آن  دیگر را خیلی دوست داشتند. حمیدرضابرد. پدر و فرزند همخودش می

 موقع کالس پنجم ابتدایی بود.

 یهسجد ک روز رفته بود مدرسه. پدر نماز عصر را تمام کرده بود و در حالی

دم د کرت شد و من سر او را از سجده بلنشکر بود که ناگهان سکته کرد و فو

ل ی غسو با پسر دوّمم علی رضا جنازه ایشان را بردیم داخل حوض خانه برا

 داشت.بعد حمیدرضا از مدرسه آمد. از ماجرا اطالعی ن یدادن. چند دقیقه

ن د، ایوش بوداد که اتفاقی افتاده. حمیدرضا هم که باهظاهرِ ناراحتم نشان می

بیند بپدرش را   یخواستم جنازه کرد. اما چیزی نپرسید. نمیموضوع را حس 

  اینهات باش. به اتاقِو ناراحت شود. گفتم: برو تو اتاقت و مشغول درس

 طرفی هم نیا. 

روع طور که خواسته بودم، شهم نگفت. رفت توی اتاقش و همان« چرا»حتی 

 کرد به انجامِ تکالیفش.
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تی د. مدشکرده بودند حمید رضا متوجه موضوع با آمدن افراد  که اطالع پیدا 

ه کی نبود اش آرام و در خفا بود. طورکرد. گریهگیری میناراحت بود و گوشه

 دیگران را ناراحت کند. 

 مادر
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 ات درست استروزه

-د میدیگر را زیامن و حمیدرضا هم سن بودیم. به خاطر  نسبت ِفامیلی هم

گوی ا الدیدیم. از چهار، پنج سالگی هم بازی بودیم. من از همان بچگی او ر

 خودم قرار دادم. 

خرِ تو است کردیم وشان. با هم بازی میرفتم خانهشد، گاهی میتابستان که می

وزه رکردیم. سیزده، چهارده ساله بودیم که من تصمیم گرفتم باغ شنا می

هم  نبالو برادر کوچکم حسین، تو حیاط د بگیرم. ماه رمضان بود. من و حمید

 ز کشمش توک ظرفِ  پر ایام. ادم رفت که روزهیکردیم. دویدیم و بازی میمی

وع اره شرها را خوردم. دوبها و چند تا از آنحیاط بود. رفتم سر وقت کشمش

.  ته شدادم افتاد که روزه بودم. حسابی حالم گرفیکردم به دویدن. ناگهان 

 «هو چت شد؟چرا ایستادی؟ کی» یستادم. حمیدرضا گفت:ناراحت ا

 ام باطل شد!گفتم: من روزه بودم. حواسم نبود،  کشمش خوردم. روزه

ه ه روزکاول بود  یام باطل شود. دفعهخیلی ناراحت شدم. دوست نداشتم روزه

، خوردیموقعی که داشتی کشمش می» گرفتم. حمیدرضا آمد جلو و گفت:می

 «ای؟ روزه ادت بود کهی

 ادم اومد.یگفتم: نه. اآلن 



33 

 

 

. طل نشدهات درسته. باات رو بخوری، روزهخواستی روزهچون عمداً نمی»گفت:

 «خیالت راحت باشه. 

ز ادرضا ام را تا غروب نگه داشتم. حمیاز حرف حمیدرضا خوشحال شده و روزه

 تر از خودش بود. گی عقلش بزرگهمان بچه

 

 

 دوست و خویشاوندحسن ارژنگ زاده؛ 
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 روزی که مدیر را مجبور کردیم

ش وستاندای تحصیالت راهنماییش مصادف شده بود با اوایلِ انقالب. با دوره

-ع میها همه اجتماگذاشتند بروند تظاهرات. اوایل تو مدرسه بچهقرار می

تا  ددادند می خواستند درِ مدرسه باز شوکردند پشت درب مدرسه شعار می

 د. دابروند بیرون و تظاهرات کنند. اما مدیرِ مدرسه بهشان اجازه نمی

ران نگک شب خیلی دیر آمد منزل. من خیلی دلواپس شده بودم و بسیار دلی

انم لی نگراند تظاهرات، اما تأخیرِ زیادش خیدادم که رفتهبودم. احتمال می

 جان؟! دیر کردی، حمیدقدر کرده بود. شب که آمد منزل، گفتم: پس چرا این

فتیم رزودتر مدرسه تعطیل شد و تظاهرات کردیم. در حال شعار دادن » گفت:

 های مشروب راشیشه یها، بعد حمله کردیم و همهنزدیک مشروب فروشی

 «ریختیم بیرون و شکستیم. 

سه ز مدراطور مدیر اجازه داد زودتر خیلی از این کارش راضی بود. گفتم: چه

 ؟!تعطیل شوید

 «مجبور شد. » گفت:

 گفتم: چه جوری؟

های دبیرستان قرار گذاشته بودیم، بیایند جلوی با بچه» با غرور جواب داد:

ما شعار بدن. همین که سر و صدای اونا از مدرسه شنیده شد، ما  یمدرسه 
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هم تو مدرسه داد و بیداد راه انداختیم و شعار دادیم و از مدیر خواستیم در رو 

 «مدیر که دید چاره ای نداره، مجبور شد و در مدرسه رو باز کرد. باز کنه. 

 

 

 مادر
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 هدیه

 مکاتبه داشت وقتی رفت« در راه حق»الدین از دوره دبستان با اصول

-ادی میهای دینی و اعتقاش را زیاد کرد. بیشتر، کتابدبیرستان، مطالعات

-لد. اصوکرد، آثار شهید مطهری بوهایی که مطالعه میخواند. از جمله کتاب

ضا دو گرفت و حمیدرفرستاد و امتحان غیابی میالدین برای آنها سؤال می

 ایدوره از امتحان با نمره خوب قبول شده بود که جایزه برایش بسته

 فرستادند.

 گفتم: این چیه؟

 «در راه حقِ قم.  یهدیه از طرف مؤسسه» گفت:

 ر امتحانات تشویقش کرده بود.هایش دمؤسسه به خاطر موفقیت

 

 

 مادر
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 پاس

باط از چند سال قبل از تشکیلِ گروهِ مقاومت، ما با شهید رضازاده ارت

تی دوس خانوادگی داشتیم. پدرم با پدرش دوستِ قدیمی و هم هیأتی بود. اما

. قاومتمرفتیم تو گروه و صمیمیّت ما از گروه مقاومت بیشتر شد. با هم می

 دم. سیددادیم. من از سال پنجاه و نُه عضو گروِه مقاومت بوپاس میها شب

از  دند،تر بوحمیدرضا، بهنام تعصّب و سید امین قدسی که هر سه از من جوان

 سال شصت آمدند. 

ین نافقحمیدرضا آن موقع شانزده ساله بود. شرایط، آن زمان بحرانی بود. م

سجد مهمین شب ها تا صبح در  مسلحانه کرده بودند، برای یاعالم مبارزه

ت  ساع بیدار می ماندیم و پاس می دادیم. نوبت پاس بچه ها دو ساعت به دو

 شد.عوض می

-رایبآمدند. کاری آمد، افرادی در نوبت خودشان نمیهایی پیش میک وقتی

ن را شاخواستند شیفتا ناخوش بودند. برای همین مییآمد، و شان پیش می

 فرادایدرضا تنها کسی بود که همیشه آماده بود تا جای عوض کنند. سید حم

د. داگفت. حتی خودش پیشنهاد مینمی "نه"دیگر هم پاس بدهد. هیچ وقت 

شه ک نیروی همییداد و خسته بود، اما که نوبت خودش را پاس میبا این

 ا نگهبانی بدهد. یآماده بود، تا جای دیگران هم گشت بزند و 
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ندس، ر، مهاقشار بودند. از سپاهی گرفته، تا دکت یز همهدر گروهِ مقاومت، ا

م ی انجاشد. هر کس کارآموز. کارها تقسیم میروزنامه فروش، کارگر و دانش

 کرد. داد. سید حمیدرضا بیشتر از توان خودش کار میمی

حکام د، اکردیم. بعهر شب کارمان را با قرائت، ترجمه و تفسیر قرآن شروع می

برای  وکرد ک صفحه خالصه مییهای روز را در کی هم روزنامهیشد. گفته می

ید خواند تا مسایل جنگ و اوضاعِ سیاسی کشور را بدانیم. سها میبچه

قت کرد. هیچ وها حاضر بود و با عشق کار میفعالیت یحمیدرضا در همه

رد برخو آورد. در حین کارهای سخت، خوشعبوس نبود و اخم به صورت نمی

 و گشاده رو بود.

 

 

 احمدرضا حسام؛ دوست
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 بانک خون

ه هارراشان مسجدِ سیدابوالوفاء بود؛ توی چعضو گروه مقاومت بود. پایگاه

 پارامونت. 

بح ها تاصآمد خانه. خیلی از شبجا. گاهی آخر شب میرفت آنهر شب می

یت مسؤولیت امنزنی و نگهبانی. جوری شده بود که اختیار رفتند گشتمی

 ها گرفته بودند. شهر را از کالنتری

ش کی از دوستانیاوایل جنگ، سه روز پیدایش نشد. خیلی نگران شدم. به 

 زنگ زدم. 

 «اطالعی ازش ندارم. » گفت:

؛ و پرسیدم: شما حمیدرضای ما رو 1زنگ زدم به دوست دیگرش خیمه دوز

 ندیدی؟

 «نه ندیدم.» گفت:

 دلم آشوب بود. هر چه سراغش را گرفتم، به نتیجه نرسیدم. 

                                                           
 بعدها به شهادت رسید -1
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های جنگی احتیاج به خون داشتند. تصمیم گرفتم بروم بانک برای مجروح

خون و خون اهدا کنم. دیدم حمیدرضا جلوی در ورودیِ بانک خون ایستاده و 

 دهد. گفتم: چرا اطالع ندادی حمیدجان؟! نگران شدم!دارد نگهبانی می

م شد بیاندادم. وقت جا به وجود من احتیاج بود. باید نگهبانی میینا» گفت:

 «اطالع بدم. 

دی، گفتم: نکنه تو خون بدی، مادر! ضعیفی، رو به رشد هستی. اگه خون ب

 شی. برای رشدت خوب نیست. تر میضعیف

 چیزی نگفت. خندید و سرش را انداخت پایین.

 گذشته بود که کارتِ خونشمدتی بعد رفت جبهه. چند روزی از رفتنش ن

ر دکه  آمد، دم در خانه. تاریخش را نگاه کردم. مربوط به آن چندروزی بود

 داد! بانک خون نگهبانی می

 

 

 

 مادر
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 خواب زیر زیلو

اما  ک شب که رفته بود بسیج، به خانه نیامد. تا دیر وقت منتظرش شدم،ی

-ه بچحتماً رفته، به کمکِ پیدایش نشد. خیلی دلواپس شدم. با خودم گفتم:

 های دیگه، برای نگهبانی.

و  ها خوابیدهبرای نماز صبح بلند شدم، رفتم تو حیاط. دیدم بین درخت

رضا! جا بوده، کشیده روی خودش. بیدارش کردم. گفتم: حمیدزیلویی که آن

 جا خوابیدی مادر؟!چرا این

 «دم ببرم. ادم رفته بود کلید ساختمون رو با خوی» سالم کردوگفت:

 گفتم: خوب مادر جان چرا در نزدی، که در رو برات باز کنم؟!

 «خواستم بیدارتون کنم. دیر وقت اومدم. نمی» گفت:

 

 مادر
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 خانه باغ خودمان

ن چه که هستند، مؤمخواستند خودشان را بیش از آنبعضی افراد که می

 ن بود.داد، مؤمنشان میچه که نشان بدهند. اما سید حمیدرضا بیشتر از آن

ی روبشّاش و خوش یپرداخت، قیافههر چقدر هم که به مسایل معنوی می

 داد. خودش را از دست نمی

 یهنوادوقتی برادرش در جبهه مجروع شد، او را بردند بیمارستان تهران. خا

شند. ک ماهی در تهران زندگی کردند، تا نزدیک او بایسید حمیدرضا حدود 

ودیم. سره منزل حمیدرضا بکیهای مسجد، ت من و تعدادی از بچهدر این مد

ا جئماً آنباغ بود. استخر هم داشت. ما داک خانهیعنی یشان بزرگ بود. خانه

 گذراندیم. کردیم و خوش میکردیم. شنا میبازی می

 کنارش ها نجوشد. اهل مزاح بود. آدم درطور نبود که با بچهحمیدرضا این

اش را هماندیم قیافشان میا در خانهیخوردیم و د. هر چقدر میشخسته نمی

د. کرتوانست خودمانی برخورد میکرد. برعکس، تا میبرایمان عبوس نمی

 کردیم خانه خودمان است.ک ماهه احساس مییطوری که ما در آن مدت 

 

 سیدمحمد امین قدسی؛ دوست
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 حمیدرضا دستم را گرفت

ها خیابان ا تویا تو بسیج بودیم، یها تا صبح زیاد بود. شبتو بسیج، کارمان 

زدیم. این موضوع باعث شده بود که من خیلی به درس توجّه گشت می

ر ه گیهایی کنداشته باشم. اما سید حمیدرضا از درسش غافل نبود. از فرصت

وبی خ یهکرد. حافظآورد، برای خواندنِ درس و انجام تکالیفش استفاده میمی

 داشت.

 «ها!به درس خیلی توجه نداری» ک روز گفت:ی

حتیاج اکنیم. درس فعالً شه. تازه اآلن ما داریم خدمت میگفتم: وقت نمی

 نیست.

ما درس خوندنه. هم باید خوب  یهر چیزی جای خودش. وظیفه» گفت:

 «درس بخونیم، هم خوب به انقالب خدمت کنیم. 

 . گاهیما یآمد خانهبخوانیم. گاهی او میبعد، برنامه ریزی کرد تا با هم درس 

-ینشستیم و درس مهم تو مسجد می ک وقتیها. آن یرفتم خانهمن می

 رد، تاقدر با من تمرین کها عقب افتاده بودم. آنخواندیم. از بعضی درس

 جبران شد.

 سید امین قدسی؛ دوست
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 حکومت قبل از ظهور

ه بآمد  مسجد و نماز را اول وقت و مرد جوانی مغازه داشت. همیشه می

ا جا به رخواند. خیلی به نماز، دعا و قرآن مقیّد بود. مستحبّات جماعت می

ر با ند باشد. چآورد. اما گرفتار فکر خطرناکی شده بود. عضو بسیج هم نمیمی

  نبایدما نباید حکومت تشکیل بدیم. اصالً»گفت: ها بحثش شده بود. میبچه

اد و امام زمان )عج( حکومت تشکیل داد. حضرت خودش باید بیقبل از ظهور 

 «تصمیم بگیره که چه حکومتی باید باشه. 

 لب ووقتی سید حمیدرضا از جریان با خبر شد، کم کم با او دوست شد. مطا

 جوان ی، آنهای اسالمی را با آرامش و دلیل به او فهماند. بعد از مدتدیدگاه

عضو  های سید حمیدرضا قرار گرفت که آمدبتچنان تحت تأثیرِ دالیل و صح

ور  دبسیج شد و از آن فکرِ خطرناکی که تمام وجودش را گرفته بود، کامالً 

 شد. 

ید مدتی بعد پسر دیگری را شناختیم که اهل نماز و مسجد نبود. سید حم

 پسر رضا با او هم دوست شد. به مرور او را جذب مسجد کرد. مدتی بعد آن

-وانخدینی و نماز معتقد شد که قابل وصف نیست. از نماز  چنان به مسائل

 نمازِ  سجد وآمد تا ما از مهای پَروپا قُرصِ مسجد شد. حتی گاهی دنبال ما می

 اول وقت عقب نمانیم.
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 سیدمحمد امین قدسی؛ دوست
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 هاتفنگِ بچه

وقع مموالً کردیم، اسلحه کم بود. معها که در پایگاه بسیج فعالیت میآن وقت

ری ک شبِ زمستانی که دو نفیدادند. می "کیام. " یگشت، به ما اسلحه

 گازِ شیراز. هوا خیلی سرد بود.  یزدیم، رسیدیم به فلکهگشت می

سیگار فروشی برای گرم شدنِ خودش، آتش روشن  یک دکهیدیدیم صاحب 

م. کردیرم گپرسی، خودمان را و احوال کرده. ما هم رفتیم جلو و بعد از سالم

راه  ، ازهمان موقع دو نفر مأمورِ شهربانی که با موتور در حالِ گشت بودند

ین ارشان های شهربانی اختالفاتی با بسیج داشتند. نظرسیدند. بعضی از نیرو

قع آیند و در مواگشت برنمی یهای کم سن و سال از عهدهبود، که بچه

بینی هم با تحقیر و بدها توانند از خودشان دفاع کنند. بعضیحساس نمی

 کردند. برخورد می

 «تفنگ رو کی دستت داده بچه؟! » شان گفت:کیی

ل سالم. خسته نباشید. ما» سید حمیدرضا خیلی آرام و با احترام گفت:

 «بسیجه

ما خوب! اگه مثالً کسی به ش» مأمور دوباره حالت تمسخری گرفت و گفت:

 «کنید؟کار میحمله کنه، چی

ه دیم کاگه حمله کردن، نشونشون می» ا لحن محکمی گفت:سید حمیدرضا ب

 «تونیم بکنیم.کارشون میچی
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 ما یقواره وها رو کی پر کرده؟ هم قد کنید اآلن جبههمن ادامه دادم: فکر می

 ها زیادن. تو جبهه

ی ادانهارِمرکردند پاسخ عاقالنه و رفترفتار آن دو بالفاصله عوض شد. فکر نمی

شان یهاتینند. از موتور آمدند پایین و کنار ما گرم شدند. صحبرا از ما بب

 ردندکعادی و بعد دوستانه شد. کم کم سر صحبت را بیشتر باز کرده، شروع 

ه رد ببه راهنمایی. چند آموزش در همان جا به ما دادند. مثل پدری که دا

ب مان قالتطور باید بنِد اسلحه را به دسکه چهدهد. ایناد مییفرزندش چیز 

ما  کسی به مان بیاندازیم و در مواقعی کهطور روی دوشا اسلحه را چهیکنیم، 

 هایی نشان بدهیم. کند، چه عکس العملحمله می

 بعد، به گرمی با ما خداحافظی کردند. دست دادند و رفتند.

 

 سیدمحمد امین قدسی؛ دوست
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 سِحر کالم سید

ر ک سال از من بزرگ تیآغاز شد. حدود  59دوستیِ من با حمیدرضا سال 

زمن تر ابود. من ریزه، میزه بودم، ولی او قد بلندی داشت. برای همین بزرگ

 داد.نشان می

  ر شد.رفتیم. وقتی رفتیم گروه مقاومت، این دوستی بیشتمنزلِ همدیگر می

 ها.انهخگذاشتند زیر درِ یکردند. مپخش می ها منافقین اعالمیهگاهی شب

فقین رو باید هرجا منا» گفتند:کردند. میها احساسی برخورد میاغلبِ بچه

 «شون بزنیم، تا دیگه جرأت نکنن اعالمیه پخش کنن.دیدیم کتک

ا ها آنبباید »سید حمیدرضا آرام بود. با درگیری مخالفت می کرد، می گفت: 

 « بدهیم. صحبت کنیم، و راه درست را نشان شان

ضو عهایی که های شب، دونفری برخوردیم به تعدادی از جوانک بار نیمهی

ها در مقابل ما موضع گرفتند. های فدایی خلق شده بودند. آنچریک

رگیر دا ما خواهند بهایشان معلوم بود میتعدادشان زیاد بود. از حاالت و حرف

ن بود شد. احتمال اییکی دو نفرشان دیده میشوند. تیغ موکت بری تو دست 

ا هروهها گزارش تیراندازی از همین گکه اسلحه هم داشته باشند. بعضی شب

 و راه مان کرده بودتوانست به ما کمک کند. دورهرسیده بود. هیچ کس نمی

 فرار نداشتیم. پیش خودم گفتم: کارمون دیگه تمومه!
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فته راال ربان قلبم بشان جلوتر آمد و با عصبانیت شروع کرد به پرخاش. ضکیی

 یز عهدهکردند، مسلمًا اکشیدم. اگر ناگهان حمله میبود. تند،تند نفس می

، ده بودآمدیم. منافق جوانی که مقابل سید حمید رضا ایستاشان بر نمیهمه

ا شدید کنید؟ واسه چی این نصف شبی علّاف خیابونجا چی کار میاین» گفت:

 «؟ حرف بزن! 

ای هشمچد. خیلی آرام. چند لحظه نگاه نافذش را دوخت به حمیدرضا آرام بو 

ی که قدر آرام ومتین و منطقجوانِ منافق و شروع کرد به صحبت کردن. آن

 گفت، مثل آبیچریک فدایی خلق نرم شد. هر جمله که سید حمید رضا می

ن شد. تُبود روی آتش. از حرارت و حالتِ پرخاشگریِ جوان منافق کم می

کم کم عادی شد. کمی که با هم صحبت کردند، جوان منافق  صدای جوان

 معلوم ها کرد. کامالًک گوشه و شروع به صحبت با آنیدوستانش را صدا زد 

ه ما کوگوهایی با هم کردند بود نظرش در مورد حمله به ما عوض شده. گفت

 بعد حرکت کردند و از ما دور شدند. نشنیدیم. چند دقیقه

 شد. ز قبلاثرِ کالم و صالبت رفتار سید حمید رضا بیشتر ا قین من بهیآن جا 

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ دوست
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 واجب ترین سنگر

 ما درس خواندن است.  یحرفش این بود که؛ در حال حاضر وظیفه 

د سنگر ما بای» گفت:کرد. میگفتم که باید برویم جبهه، قبول نمیهرچه می

ک ینکنیم. مسجد و بسیج و مدرسه هم هر کدومرو رها بسیج و مدرسه 

 «سنگرند.

اری کام را دستک بار عزم جبهه کردم. قبولم نمی کردند. شناسنامهیمن 

م. کردم. وقتی فهمیدند، جلویم را گرفتند. تا پیش شهید چمران هم رفت

و  زور ایشان هم قبول نکرد. سنّم کم بود و خودم ریزه میزه. خالصه با هر

 د، مدتی رفتم جبهه و برگشتم.زحمتی بو

 دفعهکیسید حمید رضا هنوز تو موضع خودش بود. مدت زیادی نگذشت که 

ید ، شانظرش عوض شد. به من نگفت چه اتفاقی افتاده. شاید خوابی دیده بود

هر کاری  با خانواده مشورت کرده بود. نفهمیدم. هر چه بود، من متوجه نشدم.

 «خوام برم جبهه.می» گفت: هم کردم، دلیلش را نگفت. فقط

درسه مگفتی مسجد و بسیج و طور شد؟! تو که تا چند روز پیش میگفتم: چه

 سنگر است!

اید برم سنگره. اما اآلن بگم. مسجد و مدرسه هم خوب، اآلن هم می» گفت: 

 «جبهه.
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گفتم: دیدی حرف من گذاشتم چون با هم شوخی داشتیم، سر به سرش 

 تره.واجب درست بود؟ پس جبهه

ا م یظیفهتره. اون موقع واآلن دیگه جبهه واجب» داد:او هم به شوخی جواب 

 «جا بود، حاال تو جبهه است. این

ش را ارهایکشناخت. آرام و قرار نداشت. زود هم دیگر برای رفتن سر از پا نمی

ه ک وقت متوجیراست و ریس کرد و بدون اطالع رفت. منتظر  من هم نشد. 

 رفته. شدم که

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ دوست
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 وقتی امام فرمود

ا رها ههتواند، اسلحه دست بگیرد، برود، جبهر کس می» وقتی امام فرمودند:

 «پر کند. 

ا جاون عزیز جون! اجازه بده برم جبهه. االن» حمیدرضا آمد پیش من و گفت:

 «نیاز به نیرو دارن. 

 و.درسِت رو بخون. موقعش که شد، بر گفتم: اآلن برای تو زوده. فعالً 

 کرد.ی میتاباز آن وقت که فرمان امام را شنیده بود، برای رفتن به جبهه بی

ش هم رفتنچند بار آمد پیشم و اصرار کرد تا اجازه بدهم برود جبهه. اجازه گ

ه نامبا خوش اخالقی و خنده و التماس بود. باالخره اجازه دادم و رضایت

ه سند. سؤولین اعزام بدهد. اما چون سنش کم بود، قبول نکردنوشتم تا به م

ا ت، امه رفبار نامه نوشتم تا باالخره با اصرار توانست برود. سال شصت بود ک

ز ما ااچون سنش کم بود، اسمش را به عنوان رزمنده ثبت نام نکرده بودند. 

 سال شصت ویک  به عنوان بسیجیِ رزمنده قبولش کردند.
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 کارساز یدیهه

ه او بخواست برود جبهه، خیلی فکر کردم چه چیزی به عنوان هدیه وقتی می

امه نک جلد قرآن کریم به او دادم. بعدها در یبدهم که به دردش بخورد. 

 «قرآنی که به من هدیه دادی، خیلی کارساز بود.»نوشت: 

آن  از گذاشت،های آموزشی که برای نیروهایش میبعد متوجه شدم در کالس

د و خوانیکرد و برای نیروهایش هم مکرد. گاهی آیاتی را جدا میاستفاده می

ار کتون به خوبه این آیات رو حفظ کنید و تو زندگی»گفت: ها میبه آن

 بگیرید.

 

 

 خواهر
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 آن که من و انصاری را جذب کرد

بهه. جرفتیم ک بود. حدود پنجاه، شصت نفر از سپاه فسا یاواخر سال شصت و 

ا رها غریب دشت عباس از جاهای دیگر هم آمده بودند. بچهابو یمنطقه

نیم. کنتخاب اتان خواهید، دو گروه ده نفره از بینمی»نشاندند و اعالم کردند: 

 «ک گروه هم برای تخریب.یک گروه برای اطالعات،عملیات، ی

 2یب. ایرلوهای تخرتخریب را انتخاب کردیم. پیش بچه 1من و انصاری

گردانِ تخریب بود. رفتیم توی چادر او که خودمان را معرفی کنیم.  یفرمانده

بسیجی هم کنارش بود. بعد  یک جوان هفده، هجده سالهیایرلو نشسته بود. 

پرسی، خودمان را معرفی کردیم. جوان بسیجی هم با ما از سالم و احوال

اش اول که او را دیدم، به دلم نشست. چهره یکرد. از همان لحظهپرسی احوال

 یکرد. قیافهجذاب و نورانی بود. حالت خاصی داشت. آدم را جذب خودش می

کرد. وقتی با انصاری صحبت ای را به من القا میآرام و متینش معصومیت ویژه

کردم، دیدم او هم نظر مرا دارد. بعد فهمیدم اسم آن جوان بسیجی و خوش 

 ن، سید حمید رضا رضا زاده است.اخالقِ گردا

                                                           
 شهادت رسید.بعدها به  -1
 در عملیات بدر به شهادت رسید -2
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 محمد بالغی
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 دیدارِ دوباره

د سید حمیدرضا که رفت جبهه، من هم کارهایم را ردیف کردم و مدتی بع

م اعزا دانستم به کجارفتم جبهه. خیلی دوست داشتم با هم باشیم، اما نمی

ا یدرضشده. خبری از هم نداشتیم. رفتم لشکرفجر. تو ذهنم بود، کاش با حم

 شدیم.کرد با هم اعزام میجا بودیم. کاش صبر میکی

. آوردمحالی داشتم پَر در میک چادر آمد بیرون. از خوشیناگهان دیدم از 

در آغوش دیگر را حمیدرضا هم خیلی خوشحال شد. هر دو پریدیم هم

 دیگر را ندیده بودیم.ها همگرفتیم. انگار سال

. می لمهدیکه قرار شد برویم تیپ ااز آن به بعد، مدتی با هم بودیم. تا این

تر. تر است و اقداماتش عملیاتیگفتند؛ کار تخریب تو تیپ المهدی حساس

 لشکر فجر بیشتر حالت پشتیبانی داشت. من رفتم تیپ المهدی ولی سید

تیاج به آقای رضا زاده اح» داشتند.گفتند:رضا را در لشکر فجر نگهحمید

 «داریم.

رم تیپ من که با حمیدرضا شوخی و کُری خوانی داشتم گفتم: من می

 «المهدی. تو هم بمون فجر!

 داد. هایی میخندید و به شوخی جوابمی
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تو  کنم.ها رو خنثی میرم عملیات، مینگفتم: سید حمید جان! من میمی

 های خنثی شده رو جمع کن!بعداً بیا، با بیل مین

اشتم وست ددموقع هنوز با مین آشنا نبودم. اصالً مین ندیده بودم. اما من آن

طبق عادت و صمیمیّت با سیدحمیدرضا شوخی کنم. او هم خیلی دوست 

پ ید تید بیاقدر اصرار کرد که اجازه دادنداشت بیاید، با هم باشیم. خالصه آن

 هدی. الم

 .ال شدمحکه با هم خواهیم بود، خیلی خوشخاطر دیدار دوباره و اینباز به

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ دوست
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 پیراهنی که نو ماند

دم، ش خریخواست برود به جبهه رفتم بازار و دو تا پیراهنِ نو برایوقتی می

ا گذاشتم تو ساکش. رفت و بعد مدتی آمد مرخصی. دیدم هر دو پیراهن ر

بی که حسا قدر شسته بودها را که آبِی آسمانی بود، آنکی از پیراهنیدارد. 

 ود. شده به نادرنگ و رو نداشت.  پیراهنِ دومی هنوز نو مانده بود و اصالً استف

 کرد.ها قناعت میحمیدرضا به حداقل

 

 

 

 مادر
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 ک دست کافی استی

عات پوشید. دفک دست لباس بهش داده بودند. همیشه همان را مییتو جبهه 

 ک دست لباسیهمین » گفت:کرد. میدادند، قبول نمیبعد که لباس می

 «کافیه.

ِس د. لباطور بوزمان تحصیل هم همیناش با قناعت اُنس گرفته بود. در روحیه

ما اشد، اتوانست خیلی چیزها را داشته بپوشید. دنبال مد نبود. میساده می

 پیرایه بود.همیشه بی

 
 

 سیدمحمد امین قدسی؛ همرزم
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 مرفه ساده زیست

-یک پیراهن ساده هم میدیدمش، شلوار بسیجی پایش بود. تو شهر که می

 شد و بهک موتور گازی هم سوار مییانداخت روی شلوارش. پوشید و می

 ظر مالیکردیم از ندیدیم. خیال میطور او را میرسید. ما اینکارهایش می

 گشت. جزو طبقه خودمان است. مثل طبفات پایینِ اجتماع می

ا هم هآن های تخریب آمدیم شیراز. خیلی ازبعد از شهادتش با تعدادی از بچه

 خودم قصرالدشت. با ید شدند. ما را بردند داخل باغی درمنطقهبعدها شهی

 وا شده ک آدم خیّری پیدیخدا جایی برای مراسم نداشته،  یفکر کردم، بنده

دشان ه خوباین باغ را در اختیار خانواده گذاشته. بعد فهمیدم که باغ متعلق 

 هم شنا است و وضع مالی خوبی دارند. دو تا ماشین داخل باغ بود. استخر

هه پوشید. تو جبشان خیلی خوب بود اما خیلی ساده لباس میداشت. وضع

ا را پید دیگری یک شلوارِ پارهیشد، طور بود. شلوارش اگر پاره میهم همین

 کردیار را مککرد. بارها اینبرید و به شلوار خودش وصله میکرد، آن را میمی

 ترین امکانات جبهه را مصرف کند. تا کم

اشته تو مربی هستی. باید لباس مناسب د» ک بار ایرلو به رضازاده گفت:ی

 «باشی.
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یست. نه نیازی ن» هر چه ایرلو گفت و توضیح داد، رضازاده با خنده گفت:

 «همین خوبه. 

ز اس نو اک دست لبیگم! برو همین که می» در نهایت ایرلو به او دستور داد: 

 «تدارکات بگیر.

ز رلو اداد. وقتی متوجه شد ایرماندهش خیلی اهمیت میرضازاده به دستور ف

ت و له رفخواهد که این کار را انجام دهد، دیگر مقاومت نکرد. بالفاصاو می

 ک دست لباس گرفت، تا از حرف ایرلو اطاعت کرده باشد. اما کمی کهی

 وشد.های نو را بپگذشت و دل فرماندهش را به دست آورد، دلش نیامد لباس

ار داخت. انگقبلی را پوشید و به کارهایش پر یرو رفتهو  ن لباس رنگباز هما

 اس نو!ک دست لبییای از دنیا داشته باشد. حتی به اندازه خواست بهرهنمی
 

 احمد سیف زاده؛ همرزم
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 بین خودی و دشمن گرفتار شده بودیم

ور ک مانیها در تخریب بود. طرحی داده بود، که بچه یمجید زارعیان فرمانده

. ما ناساییکردند برای شها باید انتخاب میشرکت کنند. بعد دونفر از بین آن

 ک بود. ی ابوغریب بودیم. پاییزسال شصت و یِنزدیکی منطقه

د، شونیاب مدر آن ایام روزها آفتاب سوزانی داشت. قرار بود، دو نفری که انتخ

 موسیان اعزام شوند. یعملیات احتمالی به منطقهبرای 

مجیدزارعیان چند گروه دو نفره تشکیل داد، تا مانورِ شناسایی را انجام بدهند. 

ک گروِه دو یافراد را با ماشین بردند. در حدفاصل هر چهار، پنج کیلومتر، 

کردند. من و سید حمیدرضا گروه آخر بودیم که پیاده نفری را پیاده می

 یک میدان مین را تعیین کرده بودند. باید با استفاده از زاویهیم. شدی

کردیم. نه قطب نما داشتیم خورشید نسبت به خودمان، آن میدان را پیدا می

کردند، بین نیم تا و نه اسلحه. حتی آب و غذا هم به ما نداده بودند. فکر می

انتخاب مسیر اشتباه  کنیم. اما در محاسبه وساعت، میدانِ مین را پیدا میکی

کرد، اما کرده بودند. گروه اول که نزدیک میدان بود، زودتر میدان را پیدا می

تر بود. ما هم که گروه شدند، کمهای بعدی که دورتر پیاده میشانس گروه
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آخر بودیم، شانِس کمتری برای موفقیت داشتیم. بدتر این که مسیر مبهم بود 

 دادیم. مان ادامه میراهو ما در جهت عکِس میدان به 

نه برای  ای بود که هیچ گونه خط دفاعی نداشت.ابوغریب تنها منطقه یمنطقه

 زشِ کمِ های جغرافیایی و ارها، و نه برای ما. منطقه به خاطر حالتعراقی

. در ی مااستراتژیکی، نه برای ارتش عراق اهمیتِ عملیات کردن داشت، نه برا

 داشت، ها پایگاهتپه بود. فقط عراق دربعضی بلندیهای مختلف، رمل و قسمت

 د.دادند که با توپ بزننشود، گرامی شدند چیزی رد میاگر متوجه می

رشید دادیم. صبح زود حرکت کرده بودیم. خوما به مسیر خودمان ادامه می

م که رفتی قدر راهآمد اما ما هنوز به میدان نرسیده بودیم. آنداشت باال می

دمان کرد. کامأل موقعیت خومان مییم. گرسنگی و تشنگی هم اذیتخسته شد

 . را گم کره بود. احتمالِ زیاد دادیم که داخل خاک عراق رفته باشیم

 ه ماها بمن مضطرب و نگران بودم. ترسِ این را داشتم که هر لحظه عراقی

 ا اسیر بشویم.یحمله کنند و 

 بری نبود.ا میدان مین خیقرمان و کردیم، اما از مکی رد مییکی یها را تپه

 داد.حمیدرضا برعکسِ من، خیلی آرام و مصمّم به راهش ادامه می

طراف اهایی که بود، دیدم حمیدرضا به در آن شرایط سخت وبا وجود نگرانی

» گفت: گذریم، گزارش تهیه کند.خواهد از جاهایی که میکند و مینگاه می

 «باید گزارش بنویسم. 

 انیت گفتم: آخه االن وقت نوشتن گزارشه؟! من با عصب

نیم. کنه که چه شرایطی باشه. بهتره گزارش تهیه کآره. فرقی نمی» گفت:

 «شاید بعدها برای نیروهای دیگه الزم بشه 

 جوری؟ نه قلم داریم، نه کاغذ؟گفتم: آخه چه
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 «کنیم.ه کاریش میی» گفت:

شت. ک بند انگییاندازه ک تکه مداد بیرون آورد؛ بهیاش را گشت، و جیب

و با  داشتهای خشک و تقریباً پهنی روی زمین افتاده بود. آن ها را برمیبرگ

-یر را منوشت. طوری به نرمی و آهستگی این کاها میمداد به آرامی روی آن

ا ج آنرسیدیم، از وضعیتِها خرد نشوند. به هر موقعیتی که میکرد که برگ

ه کها و گیاهانی ها، نوع خاک، نوع علفتپهکرد. شکل گزارش تهیه می

دی مات کلیصورت خالصه و با استفاده از کلچیز را بهاند. خالصه همهروئیده

 صورت مفصل بتواند، بعداً روی کاغذ بنویسد.نوشت، تا به می

ادیم. ددامه ان امظهر گذشت. باتیمّم نماز خواندیم. بعد از نماز، بالفاصله به راه

رام ان آچنا کردن مقر خودمان نا امید شده بودم. اما حمیدرضا هممن از پید

-می داد. گرسنگی و تشنگی به ما خیلی فشاربود. گاهی به من دلداری می

 آورد. گفتم: خیلی تشنمه. چه کار کنیم؟ 

 «ها!علف »کمی ایستاد و به من نگاه کرد. بعد نگاهی به زمین انداخت و گفت:

 گفتم: چی؟!

ه بَ:» علف از زمین چید و با اشتها شروع به خوردن کرد و گفت خم شد، کمی

 «است!بَه. چقدر خوشمزه

 شه خورد؟!طوری مزه مزه کرد که هوس کردم بخورم. گفتم: مگه می

هم  کنه،شه. خیلی هم خاصیت داره. هم کمی سیرت میآره. چرا نمی» گفت:

 «بری از تشنگی جون سالم به در می

ها را کندم و گذاشتم توی دهانم. کمی از آن علفمن هم خم شدم، و 

 ام برطرف شود. گیخوشمزه نبود، اما کمک کرد تا کمی تشنه
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ورتش به ص مان ادامه دادیم. دیگر خیلی خسته شده بودیم. گاهیدوباره به راه

 کردم تا بفهمم چه حس و حالی دارد.نگاه می

یچ م که هرد، اما مطمئن بودکدانم به چه چیزی فکر مینگاهش آرام بود. نمی

می ک پایگاه نظایترسی در وجودش نیست. نزدیِک غروب شده بود. از دور 

 ین بهک ماشیا ایرانی . یدیدیم. با احتیاط جلو رفتیم تا بفهمیم عراقی هستند 

ا. هاقیهم عر وکردند ها استفاده میجا بود. استتار را هم ایرانیرنگ استتار آن

و  یم جلوفکری، قرار شد بروچه کنیم. بعد از کمی مکث و هممانده بودیم که 

 م صبرای نداشتیم. هیچ راهِ دیگری هم نبود. هر چقدر هسالم کنیم. چاره

ودی شان را بشنویم و بفهمیم خا صحبتیکردیم تا کس دیگری را ببینیم، 

 ابجو ه اگرا نه، نشد. دل به دریا زدیم و رفتیم جلو. قرار گذاشتیم کیهستند 

 سالم ما را عربی دادند، حمله کنیم و خلع سالحشان کنیم. 

ن فردی که پشت چهارلول نشسته بود، از دیدنِ ما هیچ عکس العملی نشا

 «سالم خسته نباشید.» نداد. سالم کردیم. گفت:

فتیم رمان راحت شد. وقتی این صدا را شنیدیم، نفس راحتی کشیدیم و خیال

 ؟جلوتر. گفتیم: آب خوردن هست

 «آره اونجاس. برید بخورید » مان داد و گفت:منبع آب را نشان

ب کم آ مان درد گرفت. از تشنگِی زیاد بود. باید کمآب را که خوردیم، دل

ی ویم. کمقدر خوردیم تا سیراب بشاش را نداشتیم. آنخوردیم، اما تجربهمی

یروهای به نتوانیم خودمان را طور میجا نشستیم. بعد پرسیدیم که چههمان

  «این مسیر را ادامه بدید تا به جاده برسید. » خودی برسانیم. گفت:

 پرسیدیم:تا جاده خیلی راه مونده؟

 «آره. » گفت:
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 ره؟جا ماشینی چیزی به طرف جاده نمیگفتم: از این

 «نه » گفت:

 و در ایم و نه من. خداحافظی کردیمنه حمیدرضا رویش شد که بگوید گرسنه

 ک شدهتاری مان داده بود، به راه افتادیم. هوا کامألن نیرو نشانمسیری که آ

 بود. چند کیلومتر راه رفتیم، تا جاده را دیدیم.

ل من دکردند، نور امید را در هایی که در جاده تردد مینور چراغ ماشین

م، کرد. با هزار زحمت خودمان را به جاده رساندیم. دقت کردیروشن می

از  جا هم چهل، پنجاه کیلومترفکه هستیم. تا همان یدیدیم، در منطقه

 مقرمان دور بودیم. 

م ا تماابوغریب. من ب یک ماشین نگه داشت. سوار شدیم و رفتیم به منطقهی

جات خستگی که داشتم انگار بال در آورده بودم. خودم را از مرگ حتمی ن

 داشت. دیدم. اما حمیدرضا همان آرامش و لبخند همیشگی را افته میی

تی م. وقک ماشین دیگر خودمان را به مقر رساندییاز سه راه ابوغریب هم با 

د. بودن ها ما را دیدند خیلی خوشحال شدند. معلوم بود خیلی نگران شدهبچه

 مجید زارعیان از خوشحالی ما را در آغوش گرفت. 

م. کنییهمه برید استراحت کنید. فردا نتیجه رو اعالم م» حسین ایرلو گفت:

 «گم، کدوم گروه انتخاب شده. صُب بهتون می

 د، و بهگذاشتنآمدند و سر به سر ما میا شیراز مییهای جهرم بعضی از بچه

سیدیم رها کاکو! راه گم کردید؟! ما همون نیم ساعت اول » گفتند:شوخی می

 «میدون مین!

ه. ب شداگروه رضازاده برای شناسایی عملیات انتخ» صبح که شد اعالم کردند:

» 



67 

 

 

 «اِ اینا که راه رو گم کرده بودند، چه طور شد؟! » کی گفت:ی

ی ن خیلخالقیّت و مقاومتی که اینا از خودشون نشون داد» حسین ایرلو گفت:

سایی  شناتر تهیه گزارش بود.! ثابت کردن که به دردِارزش داشت. از همه مهم

 «خورن! می

 

 سید محمد امین قدسی؛ همرزم

 

 

 

 

 

 

 با فرماندهاختالف 

ها هم موضع ک بار من با فرماندمان بحث کردم و به اختالف خوردیم. بعضیی

خواستم ثابت کنم که حرِف من صحیح کنم. من میگرفتند که چرا بحث می

دانستند که بین من و است. چند روز این اختالف ادامه داشت. تقریباً همه می

م موضوع را به سید ک شب تصمیم گرفتیفرمانده شکر آب کوچکی شده. 

حمیدرضا بگویم. با خودم فکر کردم، چون سید حمید رضا با من دوست 

 1ک کالکیگیرد. رفتم تو چادرش. داشت روی است، پس حتماً طرف مرا می

                                                           
 نقشه جنگی -1
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ک مانور برنامه ریزی کند. گفتم: یکرد. می خواست برای نقشه کار می

 سیدحمیدرضا، چند دقیقه باهات کار دارم. بیا بریم بیرون با هم صحبت کنیم. 

 ن بادونی مآمد بیرون. رفتیم کناری و من شروع به صحبت کردم. گفتم: می

 فرمانده بحث کردم؟

 «دونم. چه موقع؟!نه نمی» گفت:

 دونن.گفتم: اآلن چند روزه. همه می

-می گانهها را بچهقدر سرش به کار خودش گرم بود و بحثکردم. آنتعجب 

 عریفتدید اصالً متوجه نشده بود، که بحث ما جدّی است. ماجرا را برایش 

 کردم. او هم گوش داد. 

 ن که؛ اآلسرش را انداخته بود پایین و رفته بود توی فکر. با خودم فکر کردم

هد. دکند و حق را به من مید میهای مرا تأییصحبت من تمام بشود، حرف

ن موب به خ»تفاوت و آرام گفت:طور نشد. حرفم که تمام شد، خیلی بیاما این

ه اختالف یگی؟ این که چیز مهمی نیست. چه؟ چرا اینا رو به من می

 «کنی؟! رو بزرگش میقدر مسئله کوچیکی شده، حاال چرا این

احت این چیزای کوچیک نار سهخودتو وا» ام زد و گفت:بعد دست به شانه

 «شه. نکن. حل می

 

 سیدمحمد امین قدسی؛ همرزم
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 گیرِ خوش اخالقسخت

خواستیم عملیات والفجر دو را در غرب انجام دهیم الزم بود حدود بیست می

ها آموزش بدهند. از هر گردان و واحدی، پنج تا ده روز قبل از عملیات به بچه

بودند. از گردان ما هم حدود هشت تا ده نفر انتخاب شدیم. نفر انتخاب کرده 

هاشمی، ، سیدیوسف بنی3، قاسمی2، رضازاده، باصولی1من بودم، ناظم پور

کی، دونفر دیگر. این میان من با شهید رضازاده بیشتر مأنوس یو  4کریمی

 اش روز به روز بیشتر جذبم می کرد.شدم. رفتار و اخالق

 هخیلی مقید ب مان بود اما معاون گردانِ ثابتی نداشتیم.گردان یایرلو فرمانده

کس  گفتیم، هراین نبودیم که رسماً کسی معاون گردان باشد. به شوخی می

 صبح زودتر بیدار بشود معاون گردان است.

گفتند، همه با جان و دل قبول ا رضازاده چیزی مییوقتی ناظم پور، ایرلو و 

شان، بلکه به ا معاون بودنیدیم. نه به خاطر فرمانده داکردیم و انجام میمی

ک ویژگی یخاطر شخصیت خودشان. رضازاده عالوه بر ایمان و اخالق خوش 

                                                           
 دیشه -1

 - شهید2
 - شهید3
 - شهید4
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خاصی داشت و آن نبوغ و استعدادش بود. دانش آموز دبیرستان بود که آمده 

 بود جبهه. بهش  اصرار کردیم برو دیپلم بگیر و بیا.

زی رفت مرخصی، موقع امتحانات بود. فرصتی پیش آمد ده،پانزده رو

قت وز را های خیلی خوبی قبول شد. همان چند روامتحاناتش را داد و با نمره

 خوبی گرفته بود. یگذاشته و مطالعه کرده بود اما نتیجه

خیلی  شد.به خاطر همین استعداد و نبوغش کارهای آموزشی به او واگذار می

رضا  های آموزشی، سید حمیدغلب دورهآمد. تو اکار برمی یخوب از عهده

گرفت، داد و هم سخت میداد. هم خوب آموزش میآموزش تخریب می

گیری و دقت نظرش تو گیرِ خوش اخالق بود. اما هیچ کس از سختسخت

 شد.گیر نمیکارها، ناراحت و دل

 

 محمد بالغی؛ همرزم
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 این جا باید بچه ها راحت بخوابند

 خوبی داشتند. چندبار وقتی آمدیم تاجر بود وضع زندگیمرحوم پدرش 

 ال شهرِقصردشتِ شیراز. با یسید حمیدرضا؛ تو منطقه یمرخصی، رفتیم خانه

وقت  شد. اوضاع مالی خوبی داشتند، اما سید حمیدرضا هیچشیراز حساب می

رای بتوانست راحت زندگی کند، شان رفتار نکرد. میمتناسب با وضع مالی

 کرد. به خودشوسایل رفاه تهیه کند، اما همیشه برعکس عمل می  خودش

 داد.خیلی سختی می

م آمد، اصرار داشت که او هوقتی مأموریت سختی برای شناسایی پیش می

ری ده هر ک شناسایی طاقت فرسا بروند، بیباشد. اگر الزم بود پنج نفر برای 

 زد که جزو آن پنج نفر باشد.می

کرد کجای خوابید برایش فرقی نمیآمد، میجا گیرش میشد، هر شب که می

ا چادر، جا و پتو برای خواب، کم بود. عمداً موقع یچادر باشد. گاهی تو سنگر 

ها پتوها را بردارند. اگر پتویی کرد، تا بچهخواب خودش را سرگرمِ کاری می

چ وقت پیچید. هیداشت و همان پتو را به خودش میکی برمییماند، اضافه می

رفت دم در و روی گرفت. اگر جا کم بود، میبرای این چیزها سخت نمی

انداخت زیر، قسمت دیگر را ک قسمت پتو را مییخوابید. ها میهای بچهکفش

خوابید. مثل کسی که خودش را کفن پیچ کند. کشید روی خودش و میمی
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خوابید. برای خواب، حالت خاصی داشت که مخصوص خیلی قشنگ می

ک چیزی تا باالتر از سرش یگذاشت روی خودش بود. معموالً پاهایش را می

ها خوابی؟ روی کفشک بار بهش گفتم: سیدحمیدرضا، چرا دِم در مییباشد 

 خوابیم.تر، ما کمی جمع و جورتر میشی. بیا این طرفاذیت می

ها هید بچببین محمد! من تا حاال خیلی راحت خوابیدم، این جا دیگه با» گفت:

 «کافی تو راحتی و پرِقو بودم.  یتر بخوابن. من به اندازهراحت

 

 

 محمد بالغی
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 دانشگاه جبهه

ضی زت راااگه منو تنها بذاری وبری، » چهار برادرم جبهه بودند. مادرم گفت:

 «شم. چهار تا برادرت رفتن. تو فعال الزم نیست بری.نمی

 و جبههتحصیل دادم. حمیدرضا ت یو ادامهمن ماندم. بعد هم رفتم دانشگاه 

-گفتم: حمیدرضا از درس و دانشگاه عقب میبود. همیشه با خودم می

 مونه.حیفه! 

تن خوردم، اما او حسرت دانشگاه رفمن حسرت جبهه رفتن حمیدرضا را می

 خواییک بار که آمده بود مرخصی، بهش گفتم: حمید! ِکی میخورد. مرا نمی

 بری دانشگاه؟

کسانی که  بینم.ها دارم میدانشگاه؟! دانشگاه رو من تو جبهه» با خنده گفت:

نگ جها دن. اگه سالرن رو مین، به من درس زندگی میبا پای خودشون می

 .«کنمطول بکشه، من دانشگاه جبهه رو با هیچ دانشگاهی تو دنیا، عوض نمی

ا مله نگ گرفت، محامدرکی را که حمید رضا با رشادتش از دانشگاه جبهه و ج

 های معتبرِ این دنیا بگیریم.          بتونیم از دانشگاه

 دوست و خویشاوندحسن ارژنگ زاده 
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 دست راستم قطع شده

رق فاها مرضازاده کمی بعد از من آمد تیپ المهدی. اما زود پیشرفت کرد. با 

ت. صی داشمعنویِ خا یطور نبود. بنیهکردیم، اما او اینداشت. ما شیطنت می

، فتاریحاظ رطور بود. الگو بود. هم از لدر پایگاه مقاومت هم که بودیم، همین

 هم از لحاظ کالمی. 

یشتر داشت. بها قدم برمیتو جبهه هم تالش زیادی داشت. در خیلی از کار

نگ ای جخواست بردنبال این بود، کاری انجام بدهد، که ثمر داشته باشد. می

ه کی را کرد. هر چیزای برساند. در آن گیرودار مطالعه هم مییدهو جبهه فا

 گرفت. اد مییدادند، زود آموزش می

شت. ک مقر. رضازاده هم سنگ تمام گذایایرلو، رضازاده را گذاشت مسؤول 

ک یود کار نباشد. مقر شده بکرد که کسی تو مقر بیریزی میطوری برنامه

ه بم تدارکات. مسؤولیت مستقیم آموزش واحدِ فعال. هم آموزش داشت و ه

داد. یاش، نظم و انضباط را از دست نممشغله یخودش بود. با همه یعهده

 داد. ها نظم میهم خودش منظم بود و هم به بچه

-رهلباس کُ بارکیپوشید که کوتاه بود. اش زبانزد بود. شلواری میساده زیستی

 ر.بگی ارت کوتاه شده. شما هم لباسای آوردند و به همه دادند. گفتم: شلو

 «نه، خوبه الزم نیست » گفت:
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اده و سداد. با همان لباس برد، پس میگرفتیم، میاگر هم برایش لباس می

ید، و کشتوانست، دراز میاش خیلی راحت بود. هر جا که میرنگ و رو رفته

هم  فتطور نبود که حتمأ زیرش پتویی، چیزی باشد. جای سخوابید. اینمی

 خوابید. که بود، می

. کردک ؟؟ مییگذاشت و با کرد. گاهی باالی چادر، آب میشوخی هم می

د. شدنشان و خیس میریخت رویشدند، آب میها وارد چادر میوقتی بچه

-یمشد. گاهی هم آب را بدون تله مان شاد میخندیدیم و روحیهکلی می

-ض اینشد به محها وارد سنگر میکی از بچهیگذاشت باالی دِر سنگر. وقتی 

و خالصه  شد رویشریخته میزد آب ا چادر را کنار مییکرد که در را باز می

 داد. ها مینشاط خاصی به بچه

شین وقت جلوی مارفتیم، هوای ما را داشت. هیچاگر با رضازاده جایی می

 نشست. نمی

ه متری اهواز زدکیلو 35ک سنگر در منطقه یهایش در گوشه بود. عبادت

 کرد. یخواند و با خدای خودش خلوت مجا نماز میرفت آنبودیم. بیشتر می

 از او درس رفاقت، صمیمیّت و معنویت گرفتیم. 

موزش آها باشم. حتی با رضازاده در عملیات بدر قرار بود من هم کنار آن

ا هم ب من تانفجارات را هم دیدم. اما چون برادرم شهید شده بود، ایرلو نگذاش

 گروه بروم. 

استم ست رد» بعد از شهادتِ رضازاده، ایرلو را دیدم. خیلی ناراحت بود. گفت:

 «قطع شده. برادرم شهید شده.
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 وصیاتخاطر اخالق و خصایرلو خیلی به رضازاده وابسته بود. وابستگیش به

 ند.ماننده زمعنوی رضازاده بود. برای همین هم بعد از شهادتِ رضازاده،  دیگر 

 طولی نکشید که خو دش هم شهید شد.

 مهدی شعله؛ همرزم

 

 

 

 

 

 ای از بهشتقطعه

های شیراز از جمله سید امین ک با تعدادی از بچهیآبان ماه سال شصت و 

اعزام شدیم به جبهه. ما را بردند به اردوگاهی  1قدسی، مهدی شعله و کاظمی

برای تخریب اعالم آمادگی ها دوازده نفر به نام اشرفی اصفهانی. از بین بچه

-جا دیدم. من آن موقع او را نمیکرده و انتخاب شدند. رضازاده را در آن

شناختند. رضازاده وقتی ما را دید، جلو آمد و ها میشناختم، اما بعضی از بچه

مصافحه کرد. با من هم به گرمی سالم و علیک کرد. ما افتادیم تیپ المهدی. 

دادند. مجید زارعیان شده بود ن تخریب را تشکیل میظاهراً تازه داشتند گردا

 گفتیم: کاکا علی تخریب. علی ناظم پور هم معاونش بود. ما به او می یفرمانده

                                                           
 - بعدها به شهادت رسید1
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نگرِ وی سایرلو مسؤول آموزش بود. بعد از آموزش تخریب و شناسایی، افتادم ت

 هم. رِاند دوای نشستههای شناسایی. وقتی داخل سنگر رفتم، دیدم عدهبچه

اب، تخیلی زود با همه گرم گرفتم. افراد چادر، عموجالل، رضازاده، آهن

ز اای جا قطعهغفاری، کاظم شبیری، علی قاسمی و قاسم خانی بودند. آن

 دند.افراد آن سنگر شهید ش یبهشت بود. به غیر از من و عمو جالل، همه

 حمید رستمی؛ همرزم

 

 

 

 

 

 گروه کودکستان

لشکر  داشته بودند تویک هفته توی دهلران بودم. حمیدرضا را نگه یحدود 

ل ها ندیده بودمش. محفجر. دلم برایش خیلی تنگ شده بود. انگار سال

 هرشاناز ش جا برای دفاعهای مردم بود. اهالی آناستقرار ما در دهلران، خانه

 نه آمدمخا ک روز ازیها گذاشته بودند. شان را در اختیار رزمندههایخانه

 آوردم.بیرون که سیدحمیدرضا را دیدم. از خوشحالی داشتم بال در می

تی رای مدبالمهدی. به این ترتیب ما توانستیم مأموریت گرفته بود برای تیپ 

 ز، مراام ریکرد. چون سن من کم بود و جثهمان فرق میبا هم باشیم. گروه

گروه  "گفتندک گروه کم سن و سال، به شوخی مییگذاشتند تو 

 . سید حمید رضا با گروه دیگر بود."کودکستان
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ه کمان گذاشتند. حسین ایرلو عقیده داشت های سخت برایک مدت آموزشی

ا رها هسِ بچها باید آمادگی کاملِ بدنی داشته باشند. برای همین حسابی رُ بچه

-یمزد قدر سخت بود که حتی در مناطق دیگر زبانها آنکشید. آموزشمی

. مثل خواهیم آموزش سخت بگذاریممی» گفتند:   هان میشد. گاهی فرماند

 «های حسین ایرلو در دهلران.آموزش

سایی خاطر سختی و طاقت فرها شاکی بودم. اغلب بهمن از این نوع آموزش

 جیب ازعای داشت. ویژه یزدم. در مقابل، سید حمید روحیهتمرینات، غُر می

دیت و کرد. اخالق خوب، نظم مثال زدنی، جاستقبال میها تمرینات و سختی

ت ا دوسهها، شخصیت او را روز به روز در بین بچهشرکت مشتاقانه در آموزش

 همه را که زیاد اهل صحبت نبود، پاکی و ایمانشکرد. با اینتر میداشتنی

 که خود برایجذب کرد. در مدت کوتاهی همه او را شناختند. بدون این

 دن خودش تالش بکند. زود تر از همه حسین ایرلو بود، که سیدشناسان

ه ک سال رضازادیحمیدرضا را شناخت و پی به ارزش او برد. در کمتر از 

 و محوّلهای کوچکی به اکرد. اول حسین ایرلو مسؤولیتمراتب ترقّی را طی 

 کهین. تا اهای باالتر داداش بیشتر به اثبات رسید پستکرد. بعد که شایستگی

 لو.بعد از مسؤولیت آموزش و مسؤولیت گروه عملیات، شد معاون حسین ایر

 

 سید محمدامین قدسی؛ همرزم
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 این شهید عادی نیست

د. به های سیدحمید زیادتر شکه از غرب رفتیم جنوب. مسؤولیتبعد از این

. در داد. معاون تخریب و مسؤول آموزش بودنیروهای تازه وارد آموزش می

یم، داشت ها مسؤولیت اردوگاه را هم برعهده داشت. هر جا کاریکنار این کار

عی اشت. سکارها نقش د یافتاد به رضازاده. در همهبه نحوی سر و کارمان می

 کرد از عمرش به نحو احسن استفاده کند. می

اشت اددیکاری در آن چیزهایی ک دفترچه به همراه داشت که در مواقع بیی

راضی » ها گفته بود:داد کسی دفترش را بخواند. به بچهجازه نمیکرد. امی

 «نیستم کسی این دفترچه رو بخونه. 

و  خواندندها بود. مطالبش را میوقتی شهید شد، دفترچه مدتی دست بچه

بود  ادم هست در آن دفترچه عمر خودش را حساب کردهیکردند. استفاده می

طاب خدا عمر گرفته. بعد به خودش خ که چند سال، چند ماه و چند روز از

 «؟!خواهی محشور شویطور میاگر گناهی کرده باشی، چه» کرده بود، که:

 «اول نیت، دوم نیت، سوم نیت، سپس عمل مخلصانه. » نوشته بود:

 جواب کاری کنید که کار شده باشد، نه این که» در جای دیگری نوشته بود:

 «داشته باشید! 

د که ین بواگزارش بدهیم اما او به فکر کار بود. به فکر  خواهیمما بیشتر می

 شب عملیات معبر باز کند.
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 یچهدفتر کردند. وقتیآمدند و از جبهه بازدید میبعد از شهادتش افرادی می 

شهید  این» گفتند:شدند. میخواندند، خیلی متحوّل میشهیدرضازاده را می

 «ک فرد عادی نبوده. ی

 

 

 همرزماحمد سیف زاده؛ 
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 وقتی شور می گرفت

ک روز تو یخاصی در خصوص مسایل عبادی و محاسبه نفس داشت.  یروحیه

وی رسنگر نشسته بودم، دیدم دفتری افتاده روی زمین. بدون منظور و از 

یی هایزهایش انداختم. دیدم چکنجکاوی برداشتم و نگاهی به بعضی از نوشته

. س بودساده بود، اما عمیق و پرمغز. حدیث نفنوشته که برایم سنگین است. 

ر ! اگتو سیّدی. قدر سید بودنت را بدان»مثالً خطاب به خودش نوشته بود:

 ن وقت؟! آکنیدیگران گناه کنند، وابستگی به پیامبر ندارند. تو چرا گناه می

، ایینپکه تیر خوردی، شاید رفته بودی. آن وقت که از باالی درخت افتادی 

 «ده بودی. . . شاید مر

 فتر رودکسی تاحاال این » ام گفت:وقتی آمد و فهمید که من دفترش را دیده

اال ح! مکنهاش نداره. اگه به کسی بگی، حاللت نمینخونده و خبری از نوشته

 «که خودت خوندی، اشکالی نداره، ولی به کسی نگو. 

ضا ر شهید رآمدند و سراغ دفتک مدت افراد مختلفی مییبعد از شهادتش، 

. از گرفتیخواند، تحت تأثیر قرار مگرفتند. هر کس مطالبش را میزاده را می

-یماده های آن استفک فرد عادی گرفته تا اهل علم و عرفان، همه از نوشتهی

-هانوادخرای بکردند. دفتر را با وسایلی که از شهید به جا مانده بود، فرستادم 

 ی و مهمی دارد.اش. اآلن هست. خیلی مطالب عرفان
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ب شک حالت معنوی و نورانی، نماز یشد. با هیچ وقت نماز شبش ترک نمی

م ه امابصوصاً اش به اهل بیت علیهم السّالم خیلی زیاد بود. مخخواند. عالقهمی

هایی که برای حضرت حسین علیه السّالم ارادت خاصی داشت. شب

دم آزد که به سرش میگرفت وگرفتیم، طوری شور میسیدالشهداء مراسم می

:» ک بار شهید سیداحمد واعظی به شوخی گفتیگرفت. تحت تأثیر قرار می

ر زنی تو سری تو شور حسینی و میحمیدرضا جان! قد تو بلنده وقتی می

زنی، عنی هم تو سر خودت مییزنی تو سر ما داداش! خودت، با آرنج هم می

 «هم تو سر ما!

 حدیث او»گفتند:بود. بعد از شهادتش دوستان میغرق در عالقه به اهل بیت 

 «حاسِبوا قَبل اَن تُحاسبوا را عمل کرده است.

ریت ، مدینفس بود. بعد از آن یشاید بارزترین ویژگی شهید رضا زاده محاسبه

 در کارها و شجاعتش زیاد ملموس بود.

 

 

 محمد بالغی؛ همرزم

  



83 

 

 

 

 

 

 

 گردان پنج نفره

رفتیم غرب؛ پادگان جلدیان. تازه  1محمدباقر زارعیدر سال شصت و دو من و 

به جبهه اعزام شده بودیم. هنوز آموزش تخریب ندیده بودیم. رضازاده آمد، 

خواست تعدادی نیرو برای ما صحبت کرد. می مقابل گردان ایستاد و برای

مان را بلند کردیم این اولین دیدار ما با تخریب جذب کند. من و باقر دست

 ه بود. رضازاد

 کیم قرار شد رضازاده به گروه تازه وارد تخریب، آموزش بدهد. شده بودی

ی ک آموزش غیر رسمی و سطحیکردیم گروه پنج نفره. با خودمان فکر می

مان زک گردان حساب نشود. یخواهد بود. طبیعی بود که روی چند نفر، مثل 

عد، . بونظام دادآموزش که رسید، رضازاده ما پنج نفر را به خط کرد و ازجل

ه بک حدیث گفت. مقدمه که تمام شد، شروع کرد یچند آیه قرآن خواند و 

کردم تا این صحبت در خصوص آموزش خیلی جدی گرفته بود. من فکر نمی

وقع حد بشود برای پنج نفر، رسمی و مقرراتی کالس آموزش گذاشت. همان م

ک گروه یا یک گردان یفهمیدیم که او در کارش خیلی جدی است. برایش 

اد، دایستاد و آموزش میکرد. وقتی در مقابل ما میپنج نفره فرقی نمی

 ک گردان آموزش گذاشته است.یکردیم برای احساس می

                                                           
 شهید -1
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اش آشنا شدم. اما حیف که ک مقدار با خصوصیات اخالقییدر طول دوره 

 نتوانستم از کماالت او استفاده کنم.

 

 

 احمد سیف زاده
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 ک مین تقدیم مهمانی

داد. مقرِ لشکر در سه راه حمید بود. رضازاده مدتی در آن اردوگاه آموزش می

کرد که کشید. کاری میها را میهایی! حسابی رُس بچهآن هم چه آموزش

مان شدیم، برایرو میرفتیم خط و با انفجارات سنگین عراق روبهوقتی می

گذاشت. معتقد بود نیروها باید تحت هر میها مانورهای سخت عادی بود. شب

-کردند. گاهی نصف شبشرایطی آماده باشند. همه هم با جان و دل قبول می

ک شب تو ابوغریب با چند تا از یکرد! ها را با انفجارِ مین بیدار میها بچه

و  2، حسین اسالمی1نیادوستان، تو سنگر خوابیده بودیم. از جمله خلیل مطهر

ک مین گذاشت پشت سنگر ما و ناگهان منفجر یزاده . رضا3عیکرامت رفی

کرد. خلیل که آن شب مهمان ما بود و با زیر شلواری خوابیده بود، مثل برق 

 «چیه؟! » از خواب پرید. گفت:

ا تکنه یها رو با مین بیدار مسید حمید رضاست. داره بچه» خندیدم و گفتم:

 «سر و صدا براشون عادی بشه. 

 «مون کنه! بگو بذاره شلوار بپوشم.نکنه با این وضعیت به خط»گفت: 

                                                           
 - بعدها به شهادت رسید1
 - بعدها به شهادت رسید2
 - بعدها به شهادت رسید3
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اینا هم » گفت: آمد مقر، رضازاده میحتی اگر کسی به عنوان مهمان هم می

کنه، همه باید برای جنگ آماده باشیم. حاال باید برای آموزش بیان. فرقی نمی

 «ا نیروی گردان دیگه. یخواد، نیروی این گردان باشه، می

-یده میآورد که آب دبرد کوه و میها را میرفتیم، آن قدر بچهکه میغرب 

 شد.مان آماده میگذشت، حسابی بدنشدند. مدتی که می

 

 محمد بالغی؛ همرزم
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 سیدها دوبار عصبانی می شوند

ا موضوعی که به خودش مربوط یک کار شخصی یهیچ وقت ندیدم که برای 

د. اخالق بورو و خوششود. در برخوردهایش همیشه خوشباشد، عصبانی می

نجام دیت اها را با جها هم کاربا این حال تو کار جدی بود و توقع داشت بچه

ود، با اهداف عملیاتی یهای جبهه بدهند. در کاری که مربوط به مأموریت

 فهمیدا مییدید گرفت. اگر کم کاری میکرد و گزارش میموشکافی می

، گذشترفت. کمی که میشد میزد و ناراحت میانگاری شده تشر میسهل

وخی کرد که کسی چیزی به دل نگیرد. به شآمد و سرِ شوخی را باز میمی

بار  شن. هرمن سیّد هستم. سید ها فقط سالی دو بار عصبانی می» گفت:می

 «کشه.هم شش ماه بیشتر طول نمی

، سخت گیری و عصبانّیت او چیزی ها عاشقش بودند. هیچ کس از جدیتبچه

خواهد کار دانستند او با اخالص تمام، فقط میگرفت. همه میبه دل نمی

 اسالم و رزمندگان اسالم پیش برود.
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 محمد بالغی

 

 

 

 

 

 اول شهدا و جانبازان

زانِ رفت منزل شهدا و جانباگشت، اول میهر وقت حمیدرضا از جبهه برمی

ر هم آمد خانه. روزهای دیگسرکشی. آخر سر میشیراز، فسا و جهرم، برای 

از ای نمو بر آمدگذراند. برای ناهار به خانه میبیشتر وقتش را با جانبازها می

نزل ما شام رفت. بعضی وقتها تنهشان بود میبه مسجد سیدابوالوفاء که پایگاه

فت رها هم میهای پایگاه مقاومت. شبرفت برای کمک به بچهبود بعد می

 شت و نگهبانی توی شهر. گ

 

 

 مادر
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 میتوانم؟ شما نظر به

 ادهاستف جبهه امکانات از بود سختش حمیدرضا که بودم شنیده دوستانش از

 .بود همینطور هم رانندگی گرفتنِ ادی برای .کند

 ودب آمده هم حمیدرضا .شیراز آمدم سفری کی .بودم کردستان من سالها آن

 کی رمماد خانه. گشتیمیبرم مهمانی خانوادگی کی از داشتیم هم با مرخصی.

 ویشر رضا حمید .میکردم رانندگی آن با من روز آن که داشت استیشن پیکان

 ادی گیرانند و بشیند ماشین فرمان پشت که کند تقاضا من از مستقیم که نشد

 نندگیبتونم را که رسیدم سنی به من اآلن نظرت به  !داداش» گفت:  .بگیرد

 «بگیرم؟  ادی

 .ینمیتون چرا آره،  :گفتم فهمیدم. را منظورش

 بدهم. ادشی تا بنشیند من جای و بیاید که خواستم او از و کنار زدم را ماشین
 غبطه وا به و بودم شده برخوردش یشیفته من که بود طوری نوع بیانش و حیا

 .میخوردم

 برادر
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 ک غذای عجیب و غریبی

ر خورد. هکرد. برای خوردن غذا حرص نمیتوجه نمیخیلی به نوع خوراک 

 ه کردندانست که تهیکرد. میخورد و شکر میچه بود، همان را با اشتها می

ن شاذایغ یها برای این که جیرهای نیست. گاهی بچهغذا در جبهه کار ساده

-می ذا رارفتند تا سر جاده. غرا بگیرند، مسیر طوالنی را تو ِگل و شُل می

هر »ت:گفکرد. میتوانست قناعت میآوردند. برای همین تا میرفتند و میگ

می ه چیزی باشه که کیچی باشه اشکالی نداره. همین که تو این بحبوحه 

 «سیر بشیم و سر پا بمونیم، کافیه. 

رنج بقدار مها زیاد بود. با آن ک شب برای شام کمی برنج داشتیم. تعداد بچهی

و  از کردبرضا رفت، کنسرو لوبیایی را که داشتیم آورد، شدند. حمید سیر نمی

-نمی ها رازد. احساس کرد باز هم این غذا کفاف بچهریخت روی برنج و هم

ل غ مشکتخم مر» دهد. چند تا تخم مرغ هم آورد و به غذا اضافه کرد و گفت:

 «کنه. رو حل می

 چسبید.چنان گرسنه بودیم که آن غذای عجیب و غریب حسابی بهمان 
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 محمد بالغی؛ همرزم
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 گِتر

 یک شلوار به پایش خیلی کوتاه. به شکل قشنگی لبه یقدش بلند بود و 

 «این طوری راحتم.» گفت:کرد. میبست و گِتر میشلوار را کش می

. ها بودکی از آنیخیلی چیزها برایش اهمیت خاصی نداشت. لباس نو هم 

 یل دنیاکرد. خودش را وابسته به وسانگاه میک جور دیگری یاصالً به دنیا 

 «این ها اسباب بازی هستند. » گفت:کرد. مینمی

های واالیی داشت. دنیا و آن چیزهایی واقعاً دنیا برایش اسباب بازی بود. هدف

 ها دنبالش هستند، برای او بی ارزش بود.که خیلی
 

 

 محمد بالغی؛ همرزم
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 خوابید از بس خسته بود، توی آب

 خوابیدیم. مخصوصاً موقع عملیات وآمد که چند شب نمیگاهی پیش می

 فرصت های حساس رضا زاده برای این که توان کار داشته باشد، ازمأموریت

ار اره کای توی ماشین برای خواب استفاده می کرد تا بتواند دوبچند دقیقه

 کند.

. فتیمرشین مسیری را میک بار خستگی بهش فشار آورده بود. داشتیم با مای

دست  م توافتادیدست انداز زیاد بود. دست اندازهای بدی هم بود. تند تند می

یدم دک لحظه نگاهش کردم، یکردم. انداز. من داشتم با رضازاده صحبت می

ال و ز باخوابیده، همان طور نشسته خوابش برده بود. با این که تو دست اندا

شست و نبعد بیدار شد و قبراق  ود. چند لحظهپریدیم، خوابیده بپایین می

که  شروع کرد به صحبت جالب بود که در آن چند لحظه خواب هم دیده بود،

ر د، ما ها و استرس و انفجارات منطقهبرایم تعریف کرد! در آن دست اندازه

 بیداری هم مشکل داشتیم، اما او با اطمینان و آرامش قلبی خوابید.

سته در خرفتیم. آن قر طوالنی کنار خاکریز را پیاده میدر عملیات خیبر مسی

 اشتیمدیم و خوردکرد. دائم تلو تلو میشده بودیم که تقریباً  فکرمان کار نمی

 « خوابیم.همین جاچند دقیقه ب» دادیم رضازاده گفت:مان را از دست میتعادل
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 عد بابمی مان برد. کخاکریز و خواب یسه نفرمان همان لحظه افتادیم سینه

-کتان کی ازیصدای مهیبی که از باالی سرمان آمد، از خواب پریدیم. دیدیم 

 دیم،شهای خودی آمده باالی سر ما و به طرف عراق شلیک کرده. وقتی بلند 

ا له ، ما رکی دو متر جلوتر آمده بودیتانک. اگر  یسرمان خورده بود به لوله

 می کرد.

کمی  دیم.ی خوابی، رفتیم تو چادر و خوابیک بار بعد از چند روز خستگی و بی

س که گذشت، باران تندی گرفت. آب آمد زیر چادر و زد باال. حسابی خی

ندگی ما بیشتر دو یشدیم. رضازاده از فرط خستگی بیدار نشد. او از همه

 ته.کرده بود. بیدارش کردم و گفتم: حمید رضا پاشو. چادر رو آب برداش

ه شمی هنوز»انگشتش آب را اندازه گرفت و گفت:  بلند شد. به شوخی با نوک

 «نیم ساعت دیگه خوابید. 

 دوباره دراز کشید و توی همان آب خوابید.

 

 

 محمد بالغی؛ همرزم
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 شاگردی که از استاد پیشی گرفت

:» سیدمک روز دیدم تویوتایی تو مقر ایستاده. تعدادی نیرو پشتش بود. پری

 « کار دارن؟ها چهاین

 «نیروی جدید آوردن » گفتند:

خودش  بلند بود که نظرم را بهسیما و قدک جوان خوشینیروها پیاده شدن 

وبی محج اخالق وجلب کرد. بعد فهمیدم سّید و اوالد پیغمبر هم هست. آدم با

 رد.های زیادی داالعاده باهوش است و خالقیتکم فهمیدم فوقبود.. کم

ین ا یهها درس شناسایی بدهم. از جملمن به آن تو دهلران بودیم. قرار شد

گی د. چگونکدام قباًل این آموزش را ندیده بودننما بود. هیچها، قطبآموزش

 ی داردانمای جنگی اطرافش کنگره نما را توضیح دادم. قطباستفاده از قطب

ه صدا بیست تقّاش سه درجه است. اگر آن را بچرخانیم، صد و که هر کنگره

 عنی  سه درجه رفته باال. یکند. هر تقّهمی 

ک ی های آن سهواًنما و درجهمن این را توضیح دادم. اما در کارکرد قطب

» فت:گادب و حیای خاصی دستش را برد باال و زاده با اشتباه کردم. رضا

-گی منطقی نیست. جور در نمیببخشید عمو جالل این چیزی که شما می

 «آد.
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 گفتم: چرا؟

رد این ف ام. به ذهنم رسید کهتوضیح داد. فهمیدم که من اشتباه کردهبرایم 

. در کند. همین هم شد. من آن موقع مسؤول مقر تاکتیکی بودمزود رشد می

ش ک سال، او مسؤول آموزش شد و بعد در حد معاون تخریب خودیکمتر از 

 را باال کشید و از ما جلو زد. 

 

 جالل جعفرزادگان؛ همرزم
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 الترفاقت با گنده

 توانستدوست داشت، بسیجی باشد با این که مسؤول بود و به راحتی می

 داد با لباس بسیجی خدمت کند. پاسدار بشود، اما ترجیح می

-سادگی و صفای اخالقش نیروهای تازه وارد را به سرعت جذب خودش می

ی اواخر  خیل دانستیم، سید حمیدرضا در هر لباسی محبوب است.کرد. می

 اصرار کردیم، تا پذیرفت برود و پاسدار بشود.

رد. خوی میفهمید که به چه دردکرد، میتازه واردی نگاه می یوقتی به قیافه

تاً د، طبیعالظاهر توانمند بوکی علییفهمیدیم. اگر توانایی داشت که ما نمی

ه او بریف ظی کار داد، اما این کار را نمی کرد. گاهباید کار سختی به او  می

 داد.می

 تنده الگاین » گفتند:های شیراز بود. میک نفر آمده بود پیش ما،  از التی

 «شیراز بوده. 

ت ه سرعبها و عادات ظاهری اخالق و رفتار خاصی داشت. اما با همان حاالت 

یِق رضا زاده شد. آن قدر نگذشت که دیدیم مثل دو تا رف یجذب و شیفته

 کنند.با هم برخورد میخیلی صمیمی 
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 شود با آن فرد التداد  که میشاید اگر کس دیگری بود، تشخیص نمی

 صمیمی شد. رضا زاده آدم شناس بود.

 محمدبالغی؛ همرزم
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 زمان در دست حمیدرضا بود

-همّ  گرفت، کاری بکند، تمامکار و نظم عجیبی داشت. وقتی تصمیم میپشت

، وزش بدهدای را آمخواست دورهگذاشت، برای آن کار. مثأل میاش را میغمّو

 ذارد،ن بگها کالس قرآک کانتینر مهمات را مرتب کند، آمار بگیرد، برای بچهی

 یکی از رازهای ا برنامه صبحگاه روزانه را اجراکند، شُل و وِل نبود. محکم بود.ی

-یماعتی بیدار ریزی داشت. مشخص بود چه سموفقیّتش این بود که برنامه

 واند.خصبحگاه دارد. چه ساعتی دارد تو چادرش قرآن می یشود. کی برنامه

م هها که آن ها و عملیاتکارهایش این طور بود؛ به جز مأموریت یهمه

 زمانش دست او نبود.

 

 احمد سیف زاده؛ همرزم

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 ترسم گریخت

ندگی زمان، تنهایی باغ بزرگک وقت هرسه پسرم جبهه بودند. من در خانهی

بودم،  ک شب که خوابیدهیشدم. ها از نگرانی  بیدار میکردم. گاهی شبمی

ه م گربهمیدسروصدایی از شیروانی مرا از خواب پراند. ضربان قلبم رفت باال. ف

 تند.رفته است تا کبوتر بگیرد. گفتم: خدایا سه پسر من در خدمت جنگ هس

صالح  کنم. هر چه خودتبه تو توکل میکنند. من دارند به اسالم خدمت می

 دانی! می

 بعد از این صحبت احساس کردم ترس من هم از بین رفت. دیگر هیچ وقت

-سر می آمدند و به منهای فامیل که میمعنای ترس را نفهمیدم. گاهی خانم

اریک، ها در آن جای بزرگ و باغِ تطور شبشدند که من چهزدند متعجب می

 خوابم.ترس میتنها و بدون 
 

 

 مادر
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 به مادرم نگویید

 بود، کف پا مجروح شد. چاشنی مین ضد تانک منفجر شده یک بار از ناحیهی

د. ح شواما خود مین عمل نکرده بود. همان انفجار باعث شده بود پایش مجرو

تان مارسمن از مجروحیتش اطالع نداشتم. بعد از مدتی اعزامش کرده بودند بی

 اش خوب نبود.شیراز. من درگیر مجروحیت پسر دیگرم بودم. وضع جسمی

ه که ناراحتی من بیشتر نشود، بدانست. برای ایناین را می حمیدرضا

 «به مادرم نگید که من مجروح شدم.» دوستانش سفارش کرده بود:

» گفتند:پرسیدم، میدیدم و احوال حمید را میوقتی دوستانش را می

 «حمیدرضا خط است.

و ت تخواست برگردد جبهه، وسایلش را ریخمدتی گذشت، آمد خانه. وقتی می

دارم های کثیف توی ساک را برک ساک دیگر و با خودش برد. خواستم لباسی

د. ک عکس رادیولژی هم بویو بشویم. دیدم لباس خون آلود تو ساک است. 

م ود دلکه به من اطالع نداده بفهمیدم مجروح شده و به من نگفته. از این

بودم که ک نامه برایش نوشتم و گله کردم که: مگر من غریبه یگرفت. 

 مجروحیتت را به من نگفتی؟!
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-ن میاما دلم نیامد نامه را برایش پست کنم. با خودم گفتم: حمیدی که م

ون اک مجروح دیگه دارم، و مشغول یدونه که من شناسم، کارش درسته! می

 هستم. خواسته بیشتر از این ناراحت نشم.

 نامه را گذاشتم کنار، تا این که به شهادت رسید.

 مادر
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 حکمت خاکریز کج

 27ر کردند. از جمله لشکدر عملیات خیبر چند لشکر در آن منطقه عمل می

اده دو مجنون را گرفتند. رضا ز ها با تالش زیاد حضرت رسول )ص( رزمنده

سه مرتبه زخمی شد. برای عراق خیلی مهم بود که مجنون را از دست 

ی خیبر آورد. آن موقع ما داشتیم پلنیروهای ما پس بگیرد.  خیلی فشار می

 زدیم.می

خریب تهای چند تا از بچه» لشکر المهدی به ما گفت: یحاج اسدی؛ فرمانده

 « بیان  کارشون دارم. 

یح توض من و رضا زاده رفتیم. حاج اسدی موقعیت و شرایط منطقه را برایمان

 داد.

ین ای اشته بود. برطالئیه تا شلمچه قدم به قدم مانع گذا یدشمن تو منطقه

-یز میک خاکریزدیم. که بتوانیم موفق شویم، باید تعداد زیادی خاکریز می

یم رفتر میزدیم. این طوک خاکریز دیگر مییرفتیم جلوتر و  زدیم، دوباره می

ک دفعه جلو یجلو به خاطر این که دشت بود و دشمن دید داشت نمی شد 

 رفت.
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زنیم، دیدیم قطب نما خراب شده. ک شب  طبق معمول رفتیم خاکریز بی

-می ک مسیری را با لودر خاکریز زدن. من و حمیدرضا نوبتییشروع کردیم 

ده ریز زکردیم. روز که شد فهمیدیم طوری خاکنشستیم کنار راننده و کار می

ر به د و سخندیدنها کلی میایم که ظاهراً هیچ ربطی به مواضع ما ندارد. بچه

به من مربوط نیست » گفت:یدرضا به شوخی میگذاشتند، حمسرمان می

 «ش تقصیر محمد بود. من مسؤولیت قبول نمی کنم. همه

شدیم  ک دفعه خط ما به هم ریخت و مجبوریآورد، تو فشارهایی که عراق می

یت  تثب برویم پشت آن خاکریز کج! نیروها پشت آن پناه گرفتند و موقعیت را

ور داشته و لطف خدا بوده که این ط کردند. فهمیدیم این اشتباه حکمتی

. کردندیمآمدند و تشکر گرفتند، میهایی که قبل از آن ایراد میبشود. بچه

ت تلفا  تون درد نکنه. اگه این خاکریز رو نزده بودید، مادست» می گفتند:

 «شدیم خیلی عقب نشینی کنیم. دادیم و مجبورمیزیادی می

اری کار من بود. محمد هیچ ک» گفت:میشهید رضا زاده این بار به شوخی 

 «انجام نداد. کل خاکریز کج کار منه. 

لوم خوبی داشت، هم وقتی که مع یهم آن وقت که اشتباه شده بود، روحیه

ام ا انجراش خورد. این مسئله برایش مهم بود که وظیفهشد خاکریز به درد می

 کرد .اش را به خدا واگذار میبدهد. بقیه

 

 بالغی؛ همرزممحمد 
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 روزی که حمید با جانش بازی کرد

جایی وسایل و امکانات. به قرار بود لشکر از سردشت برود به جنوب؛ برای جابه

تُن هم به ما دادند ک خودرو بنزِدهیتُن داده بودند. ک بنز دهیهر مقر و گردان 

کاری  مان را بار کنیم و به طرف جنوب حرکت کنیم. هرکس بهتا وسایل

ها باید جاییمشغول بود. بخشی از وسایل، مهمات، مین و منور بود. در جابه

ها این کار را کرده بودند. مهمات را کف ماشین ها باز شود. بچهچاشنی

ها پتو ریختیم. داشتیم وسایل دیگر را جاسازی بارگذاری کردیم و روی آن

آوردند ها میی را که بچهکردیم. من و رضازاده باالی خودرو داشتیم وسایلمی

ها هم در ها ایستاده بودند. بعضیها اطراف خودرو بودند. بعضیچیدیم. بچهمی

ک یا جمع و جور کردن وسایل. ناگهان دیدیم از زیر بارها  یحال آوردن بار 

مین منور روشن شد و دود کرد. مهمات زیادی تو ماشین بود. هر لحظه امکان 

هایی که دور ماشین بودند، ها در خطر بود. بچهخیلی انفجار مهمات بود. جان

توانستند بکنند. رضازاده تا دید بالفاصله پا به فرار گذاشتند. کار دیگری نمی

مین منور آتش گرفته، با سرعت عجیبی شروع به کنار زدن وسایل کرد. من 

ک چشم بر هم یهم کمکش کردم. چند لحظه بعد رسید به مین منور. در 

ست انداخت و مین منور را برداشت و پرت کرد بیرون ماشین. ما نفس زدن، د

توانست ای را نجات داد. میراحتی کشیدیم. دستش سوخت، اما جان عده

توانست مثل بقیه از ماشین بپرد ریسک نکند. کار خطرناکی کرد. او هم می
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ی را اپایین و فرار کند، اما با جانش بازی کرد تا ماشین مهمات و جان عده

 نجات دهد.
 

 رسول منفرد

 

 

 

 

 

 چهارم یماجرای خربزه

هار چها ک بار بچهیچسبید. تو منطقه، خوردن چیزی مثل خربزه، حسابی می

ل گمشهدی بود. شیطنت ما  یکوچک آوردند توی چادر. خربزه یتا خربزه

ن ز بیروها هنوسه تا از بچهکرد که سهم بیشتری از خربزه را بخوریم. دو، 

ا تدو  بودند. رضازاده هم تو چادر به کاری مشغول بود. ما با حرص و مزاح

ا هربزهخ یمههآقا حمید بیا. اآلن »ها به رضازاده گفتند:خربزه را خوردیم. بچه

 ! «شهخورده می

ا یگر رد یک خربزهیرضازاده تبسمی کرد و آمد جلو و نشست کنار ما. بچه ها 

ا را هزهاده سرگرمِ صحبت شد. من تند، تند خرببریدند و گذاشتند وسط رضا ز

 اده برایها شوخی کنم. اما رضازخواستم با بچهخوردم. میداشتم و میبرمی

 سوّم هم تمام شده یزد. حرفش که تمام شد، دید خربزهشکم حرص نمی

فت رها خندیدند. خودش هم کلی خندید. کمی با ما شوخی کرد و است. بچه

. م موندهچهار یآقای رضا زاده خربزه» به کارش برسد. گفتم:چادر تا  یگوشه

 «بیا تا با هم بخوریم.
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 «هایی که نخوردن، بیان بخورن. خورم. بذار بچهنه. من نمی» گفت:

ده. رده شها خوپور آمد و دید سه تا از خربزههمان موقع شهیدعبدالعلی ناظم

 «جا. آد اینلو داره میهمه رو تموم نکن عمو جالل. آقای حسین ایر» گفت:

 هاچهچهارم را شکسته بودم. شروع به خوردن کردم. ب یمن آن موقع خربزه

ا د. رضچهارم را شریک شون یشروع کردند به خندیدن و آمدند جلو تا خربزه

 ی اینخندید. محمد بالغی برازاده سر جایش نشسته بود، و داشت به ما می

. ه دیگهبرو کنار، بسّ» ام و گفت:به سینهکه جلوی مرا بگیرد، به شوخی زد 

 «بذار برای بقیه هم بمونه.

بمب  ها شدندهایی را که خورده بودم، باال آوردم. بچههمان لحظه خربزه

اد شا را هرضازاده از همه بیشتر بود. همیشه وقتی بچه یخنده. انفجار خنده

 شد.شان شریک میبرد و در شادیدید، لذّت میمی

 
 

 جعفر زادگان؛ همرزم جالل
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 مرا با نارنجک وادار به اطاعت کرد

 تی درر. مداهواز، خرمشهر اردوگاهی بود به نام اردوگاه حیدر کرّا یدر جاده

ند ه بودک قسمت از فضای اردوگاه را اختصاص دادیآن اردوگاه مستقر بودیم. 

ضا راردگاه. حمید به آموزش. حسین ایرلو، سیدحمیدرضا را گذاشت مسؤول 

آخ جون.  داد. با خودم گفتم:ها آموزش هم میدر کنار این مسؤولیت، به بچه

ن محاال که سید حمیدرضا شد مسؤول اردوگاه، برای رفتن به صبحگاه به 

 گیره. سخت نمی

ررات مق یاعملیات بود؛ خیلی حال و حوصلهیبه غیراز مواقعی که مأموریت 

یاد زنداشتم.تو اردوگاه، موش، عقرب و عنکبوت مختلف ازجمله صبحگاه را 

مات مه یخواستم از این جانورها در امان باشم. برای همین از جعبهبود. می

 به عنوان تخت استفاده کرده، رویش هم کمی خاک ریخته بودم تا موقع

 بحگاهها را برای مراسم صخواب زیرم نرم باشد. روز اول سیدحمیدرضا بچه

خودم  های مهمات دراز کشیده بودم. داشتم بامن روی جعبهجمع کرده بود. 

ن هش نشوگفتم: اگه اومد باالی سرم، از زیر پتو خودمو بکردم و میفکر می

 ره.ره و دیگه کاری باهام نداذاره میگم منم! اون هم میدم و میمی

هایی را که خواب کی را فرستاد تا بچهیدر همین فکرها بودم که رضازاده 

اند، بیدار کند و برای اجرای مراسم صبحگاه بیاورد. وقتی آن فرد آمد ندهما
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گه منم! او هم رفته بود و باالی سرم، گفتم: برو به رضا زاده بگو سید امین می

همین را به رضا زاده گفته بود. سید حمیدرضا دوباره آن فرد را فرستاده و 

 «گه باید بیای صبحگاه. دار بیار. بگو رضازاده میبرو برش» گفته بود:

ا د والّو بیابهش بگ» این رفت و برگشت، چند بار تکرار شد.  بار آخر گفته بود:

 «ها! آم سراغشخودم می

-می م فکرخود وقتی این حرف را شنیدم، با ناراحتی و غُر و لُند راه افتادم. با

ن یکنم. برای همکردم به هر ترتیب که شده در ورزش صبحگاهی شرکت نمی

 هایم را هم نبستم.بند پوتین

ند، امدهای که دیر آمحل صبحگاه به چادرها دور بود. وقتی رسیدم، دیدم عده

 اند.ک طرف ایستادهی

 تم تون و رفخواهد تنبیه کند. سرم را انداختم پاییها را میمعلوم بود که آن

که  طرف،  پیش ایناییسید، شما بیا این» صف مراسم. سید حمیدرضا گفت:

 «دیر اومدن. 

پر غگه. وقتی دویدن و کالهای دیگه این طور میبا خودم گفتم: پیش بچه

، ایستمگه. اصالً وقتی دویدند، من میشم. اونم چیزی نمیشروع شد جیم می

 رم تو صف صبحگاه.بعد می

 «شمارم، همه تا اون عالمت بدوید. تا سه می» گفت:

رم. خواستم پیش نیروها کم نیاومی من دستم را گذاشته بودم توی جیبم.

دعای اسه شمرد، همه دویدند. من از جایم تکان نخوردم.  یوقتی تا شماره

. اشتیمدکردم. ضمناً با هم شوخی و کَََل کَََل هم رفاقت با رضازاده را می

ین اگه: یمک فرقی با بقیه داشته باشم. با خودم گفتم: اآلن بهم یخواستم می

 صف، اما از فردا به موقع بیا صبحگاه. دفعه بیا برو تو
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هی ک نارنجک از جیبش در آورد. من بین رضازاده و نیروهای تنبییدیدم 

د ی بودنهایتر از رضازاده هم بچهدویدند. چند متر عقببودم که داشتند می

د خوایه. ماندازکه به موقع آمده بودند. با خودم گفتم: عمراً نارنجک را نمی

 دوم.که بدوم. منم نمیمنو بترسونه 

 «بدو ببینم! » ک دفعه ضامن نارنجک را کشید و انداخت زمین و گفت:ی

-تینن پومن که اوضاع را جدی دیدم، مثل برق از جا کنده شدم و دویدم. با آ

-بچه ک چشم به هم زدن رسیدم بهیهایی که بندهایش راهم نبسته بودم، تو 

 های تنبیهی.

ح . صبهای دیگرالغ پر و پامرغی رفتیم پیش بچهبعد از دویدن،  در حالت ک

کاری بود گاه که تمام شد، رفتم پیشش و گفتم: سیدحمیدرضا این چه

 کردی؟! منم باید مثل بقیه بدوم؟!

-. همهکنه سید امین. ما همه باید از مقررات پیروی کنیمفرقی نمی» گفت:

 «مون باید برای مقابله با دشمن آماده باشیم. 

 

 

 محمد امین قدسی؛ همرزمسید 
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 حمید کاکاعلی را انداخت توی چاله

یات  ز عملخواستیم کار شناسایی قبل ادر اردوگاه شناسایِی تخریب بودیم. می

با  شدیمرا انجام دهیم. اسم آن منطقه موسیان بود. خاکِ خیلی نرمی داشت. 

-رست میمُهِر نماز دجا ها با خاک آندست زمین را به راحتی گود کرد. بچه

 شان. بردند به شهرهایکردند، و برای سوغات می

ها از سنگر آمده بودند بیرون. هر کس مشغول کاری بود. ک روز صبح، بچهی

-کوچکِ خاکی نشسته بود و داشت قرآن می یک تپهیپور روی علی ناظم

تر نشسته بود و داشت کتاب درسی طرفخواند. حمیدرضا هم چند متر آن

-خواند. من و حمیدرضا تازه وارد آن اردوگاه شده بودیم. هنوز با علی ناظممی

پور مسئول شناسایی تخریب بود. گاهی پور خیلی خودمانی نشده بودیم. ناظم

-کرد، اما اکثراً حال و هوای جدی داشت. من هر دو را میها شوخی میبا بچه

پور او را ندید. که ناظم دیدم. حمیدرضا آرام آرام خودش را کشید عقب. طوری

پور. من داشتم کتابش را گذاشت کنار به آهستگی رفت پشت سر ناظم
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سروصدا شروع کرد کار کند. بیخواهد چهکردم. مانده بودم که مینگاهش می

داد به ها را هُل میبه گود کردن زمین خاک خیلی نرمی بود. با دست خاک

ک آدم ایستاده، راحت توی یکه  ک گودال بزرگ درست کرد. جورییاطراف. 

گرفت. وقت اذان شد. صدای اذان توی اردوگاه پخش شد. حمیدرضا آن جا می

آرام برگشت سر جای خودش تا اوضاع را زیر نظر بگیرد. ناظم پور قرآن را 

بست و بلند شد تا برود برای نماز. ناگهان پشتش خالی شد و افتاد توی 

های اطراف ریخت رویش، مبهوت ین. خاکگودال. تا نزدیک گردنش رفت پای

پور از زمان ما هم خندیدیم. ناظمهایی که دیدند، زدند زیر خنده. همماند. بچه

ای قشنگ ای ملیح و لهجهحمیدرضا فهمید کار او بوده. با خنده ینوع خنده

 «کاکو حمید! کار تو بود؟ » گفت:

 شدند. این شوخی سرخوش ها ازها را کنار زدیم و آوردیمش بیرون. بچهخاک

 از همه بیشتر خود ناظم پور.

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ همرزم
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 نارنجک صوتی

ک که رفتم تیپ المهدی و جزو نیروهای تخریب شدم، یاز سال شصت و 

ا ری او فهانرضازاده از بهترین دوستان من شد. قبل از آن در اردوگاه اشرفی اص

ی دیگر مان چیزشناختم. اما در تیپ المهدی دوستیدیده بودم و دورادور می

 گفت: پسر عمو.شد. به من می

ن هم آمد که به اسم صدایم کند. مچون هر دو سید بودیم خیلی کم پیش می

 گفتم: پسرعمو.خواستم صدایش کنم، میموقعی که می

وس وقت عبطور. هیچبرخورد و خودمانی بود. با من هم همینبا همه خوش

ود و بخندید. به وقتش هم جدی کرد و به موقع می. به موقع شوخی مینبود

 کرد. کار می

یه روح هاپیر مردی بود معروف به حاج صلواتی. شوخ و با نشاط بود. به بچه

بلیغات ک بلندگو هم داشت که با آن تیاش تبلیغات بود. داد. کار اصلیمی

عضی گفت بلندگو اذان میخواند. وقت اذان هم با همان بکرد. شعر میمی

وحیه رها خیلی ها به بچهداد. مخصوصاً تو عملیاتها شعار صلوات میوقت

 داد. می



116 

 

 

ضی کرد. حاج صلواتی هم راگاهی سید حمید رضا با حاج صلواتی شوخی می

ه من ک بار سید حمیدرضا بیها شاد باشد. بچه یبود و دوست داشت روحیه

 «لوی حاج صلواتی منفجر کنیم. ه نارنجک صوتی جیبیا » گفت:

 گفتم: باشه

ک خرج یجی را ریختیم توی پوکه. دوشکا را برداشتیم. خرج آرپی یک پوکهی

آن  ییلهاش کردیم. وقتی حاج صلواتی با ماشین نزدیک شد، فیترا هم فیتیله

و را روشن کردیم و انداختیم زیر ماشینش. حاج صلواتی داشت با بلندگ

-اش بههو نارنجک صوتی منفجر شد. حاج صلواتی برنامهکیکرد. تبلیغات می

اصله ها خندیدند. حاج صلواتی اول جا خورد، اما بالفهم ریخت. کلی بچه

ت. شروع کرد به خنده و با بلندگوی ماشین سر به سرمن و حمیدرضا گذاش

یمی و ها فاصله داشته باشد. با همه صمطور نبود که از بچهحمیدرضا این

ه حاج ک ترین نیرو تا پیرترین نیروها ترین و جدیددمانی بود. از کوچکخو

 صلواتی بود. 

 

 وسف بنی هاشمی؛ همرزمیسید 
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 ایدشما هنوز رضازاده رانشناخته

شده  ورزید. واقعًا جذب اخالص و ایمانشحسین ایرلو به رضازاده عشق می

 کرد. حسین عالقه وتعریف میها از ایمان و اخالقش بود. خیلی وقت

-یمنشان  ها و رفتارشآورد، اما حرفاش به رضازاده را به زبان نمیوابستگی

 اش را تحمل کند.تواند دوریداد که نمی

ه کهای دوستانه ها و کُری خوانیک بار من و سید حمیدرضا پیرو شوخیی

کر گفتم: فک مین کپسولی جهنده را امتحان کنیم. من یداشتیم، خواستیم 

پشت  وکنم، بتونی، مینِ کپسولیِ جهنده را مسلّح کنی سیمش را بکشی نمی

 تونم.خاکریز مخفی بشی. طوری که ترکش بهت نخوره. اما من می

 «تونم.ا نمییتونم کنیم ببینیم من میکاری نداره امتحان می»گفت: 

. رفتگرا  مین را برداشتیم و رفتیم پشت خاکریز. مین را مسلح کرد و سیمش

و ته اتواند. البمن که توی کُری خوانی کم آورده بودم، قبول کردم که می

رای بای هخواست دادِ من را در بیاورد و بهانواردتر از من بود و بیشتر می

اک خطرن کرد چونهای بعد داشته باشد. والّا در نهایت این کار را نمیشوخی

 بود. 
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 زد و ایم، مرا صداخی خطرناک را کردهوقتی حسین ایرلو فهمید که این شو

ید و سید! شنیدم با سیدحمیدرضا رفتید، تا سیم مین جهنده رو بکش» گفت:

 «شوخی کنید! اصالً کار درستی نکردی سید! 

 .شهمیندادیم. با این حال چشم دیگه تکرار گفتم: شوخی بود انجام که نمی

 «اختید!شما هنوز رضازاده را نشن» حسین آهی کشید و گفت:

ماًل ، کاخندیدم و گفتم: چرا، شناختم. رفیق منه. چندین ساله با هم دوستیم

 شناسمش.می

درسته که تو رفیق قدیمی اون هستی، اما مطمئن باش هنوز » گفت:

تون نفهمیدید که چه گوهریه! برو سعی کن نشناختیش.هیچ کدوم

 «بشناسیش!

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ همرزم
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 همهبه جای 

-یمفتم: گها مانور شبانه بگذارند. به سید حمید رضا قرار بود شب برای بچه

 خوان مین منفجر کنن؟!

 «آره. » گفت:

 طوریه؟گفتم: صداش زیاده؟ چه

 «"تق."گه شه، میچیز خاصی نیست. مینه دیگه. وقتی منفجر می» گفت:

ر ین طواتی م. وقچند روز قبل ، او انفجار مین را دیده بود، اما من ندیده بود

. دهیمگفت، آرام شدم. حسین ایرلو من و سیدحمید رضا را گذاشت نگهبانی ب

که  ک مین رایها خوابیدند و حسابی خوابشان برد. حسین ایرلو وقتی بچه

 هاچهود. بها کاشته بود، منفجر کرد. صدای انفجار خیلی زیاد بپشت چادر بچه

شت ن وحاز انفجار مین، بلند شد. م حسابی به هم ریختند. گرد و غبار ناشی

دن غُر ز قدر زیاد باشد. شروع کردم بهکردم صدای انفجار آنکردم. فکر نمی

تی خواسده! میسرِ سید حمید رضا و گفتم: تو که گفتی فقط صدای تق می

 بگی صداش زیاده که من خودمو آماده کنم!

ِق ته یزی نشده. خوب گفتم تق دیگه. حاال که چی» با خونسردی جواب داد:

 «بزرگ بود. 
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ر و سا با ها رمان اوضاع را زیر نظر گرفته بودیم. مقداد بچهما از محل پست

 کند صدا به خط کرد و به طرف بیابان حرکت داد تا آموزش شبانه را اجرا

 های آسمان بگوید.ابی از روی ستارهیضمناً چیزهایی از موقعیت

ه خاص خودش ک یدیگر آمد و با لهجهک طرف یبعد ایرلو از  چند دقیقه

 «ها از کدوم طرف رفتند؟ بچه» مشتی بود، پرسید:کمی داش

 ف.ون طرها رفته بودند، اشاره کردیم و گفتیم: از اما هم به طرفی که بچه

 ا همایرلو با زیر پیراهن بود. سرو وضعش خاکی بود. فهمیدیم که خودش ر

فجار د. اننبو ها زیاد. آن موقع هنوز تجربهموج گرفته و راه را اشتباه رفته است

 مین نزدیک چادر هم خطرناک بود.

د سید حمید رضا به رفتن حسین ایرلو چشم دوخته بود. من گفتم: خوب ش

یدیم. دمی های سختها نبودیم! و االّ اآلن باید آموزشما تو چادر و بین بچه

ودیم ها بش بین بچهای کا» سید حمید رضا با همان آرامشی که داشت، گفت:

 «گرفتیم. اد مییو چیز 

ما اهند. نی بدها برگشتند. نوبت دو نفر دیگر بود که نگهبامانور تمام شد و بچه

د. ما انتهبذار اونا استراحت کنن. از مانور برگشتن، خس» سید حمید رضا گفت:

 «اونا  خسته نیستیم.  یبه اندازه

ز دام ادادیم. سید حمید رضا نگذاشت هیچ کبه همین منوال تا صبح نگهبانی 

 شان بعد از ما بود،  بیدار کنیم.هایی را که نوبتبچه

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ همرزم
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 اجازه، هرگزبی

م ک بار نزدیک مقر بودم. با خودم فکر کردم، بروم و حالی از برادری

 خودش ند وبه خانه بز ک تلفنیعبدالحسین بپرسم. ضمناً او را ببرم بیرون، تا 

م م. سالاش را به خانواده بدهد. رفتم تو مقر. برادرم را دیدخبرِ سالمتی

زن. ونه به تلفن به خیپرسی کردم و گفتم: چند دقیقه بیا بریم بیرون واحوال

 پرسی باهاشون بکن.ه احوالیهم اونا از نگرانی در بیان، هم تو 

 «ه نیست.آقای رضازاد» برادرم مکثی کرد و گفت:

ی ل کارخوب نباشه. اون بنده خدا که کاری نداره. اآلن هم که مشغو» گفتم:

 گردیم. ریم و برمینیستی. چند دقیقه می

 ضازادهردونم، اما بذار آقای می» طوری که من هم ناراحت نشوم، جواب داد:

 «بیاد، بهش بگم، بعد بریم. اون مسؤول ماست. باید بدونه.

صبر کردیم تا رضازاده آمد. برادرم بهش گفت، تا خیالش راحت شد. طوری با 

نیروهایش برخورد کرده بود که دوستش داشتند. مطمئناً اگر عبدالحسین با 
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شد. اما عشق و عالقه افتاد و رضا زاده هم ناراحت نمیآمد، اتفاقی نمیمن می

 د. به شخصیت رضازاده باعث احترام دیگران به او شده بو

 

 مهدی جهرمی؛ همرزم

 

 

 

 

 

 افتدچی بر زمین نمیپرچم تخریب

جا  طورتخریب از دور خیلی جذابیّت نداشت. جذب نیرو خیلی کم بود. این

ن وی میررود کی دو ماِه اول مییافتاده بود که هر کس برود تخریب در همان 

د و رخوا ترکش مییشود. که دست و پایش قطع میا اینیشود. و شهید می

اه، اولین اشتب» گفتند:ها هم میدهد. تو آموزشاش را از دست میچشم

 «آخرین اشتباه است.

یب را ها باعث شده بود هر کسی تخرگفتند. اما همین صحبتراه هم نمیبی

 انتخاب نکند. 

ه بعزام اامام در استان مازندران سخنرانی کرده بود. مردم برای  ینماینده

لویت ه اوودند. هزار و پانصد نفر آمدند جبهه. اعالم شد کجبهه تشویق شده ب

ه آن کک مجروحی یک پیرمرد و یاول با تخریب است. اما فقط دو نفر آمدند. 

اد هم قباًل خودش در تخریب بود. جذب نیرو برای تخریب مشکل بود. افر

 شدند. خاصّی جذب تخریب می
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 ب کردهدانست. اما به راحتی تخریب را انتخازاده خطرات تخریب را میرضا

 هادتبود. از قبل خودش را ساخته بود. به سرعت هم پیشرفت کرد و الیق ش

 شد. 

سانی کا اقوام شهید یرسید از دوستان و وقتی کسی از تخریب به شهادت می

 یب.اش آمد تخرشدند. بعد از شهادت رضا زاده هم پسرخالهجذب تخریب می
 

 زادگان؛ همرزمجالل جعفر 
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 ک شهیدیابهت 

ود. قد بک طورِ خاصّی یزاده را دیدم، ذهنم درگیر شد. ای که من رضالحظه

. ها تشخیص دادشد که از دور هم بشود او را بین نیروبلندش باعث می

 یک فرد عادی نیست. چهرهیشد فهمید سیمایی داشت که از دور هم می

 مظلومش الهی بود.

 ر ایرلوابوغریب گذاشته شد. من در کنا یهای منطقهشب، مانوری در تپهک ی

یرلو، روی بود. ازاده با چند نفر دیگر در حال پیادهکردم. رضاحرکت می

 «عصومه!بینی؟ ببین چقدر ماین جَوون رو می» رضازاده را نشان داد و گفت:

ایی هبچه یمهاز آن لحظه رضازاده بیشتر در ذهن من حک شد. ایرلو بین ه

ه تم ککه در حرکت بودند، فقط رضازاده را معرفی کرد. من انتظارش را داش

 رسد. او خودش را برای شهادت ساخته بود.رضازاده به شهادت می

ن خواستیم سوار ماشینشست. چند نفر اگر میهیچ وقت جلوی ماشین نمی

و  اصرار نستیم کهداشد. ما هم میپرید عقب ماشین سوار میبشویم، زودتر می

وبه. جای من خ» گفت:کردیم، میای ندارد. هر چه اصرار میتعارف فایده

 «راحتم. شما برید جلو بشینید.
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یچ هخواند. نشست و قرآن میچادر می یشد، بیشتر گوشهکار میوقتی بی

-یها خوابش کم بود. نصف شب بلند موقت ندیدم نماز شبش ترک شود. شب

د مانیدار مکرد و بیخواند. بعد از اذان هم نماز صبح ادا میشد و نماز شب می

 د نیمد. بعداخوابید تا صبحگاه را انجام میتا قرآن و دعا بخواند. دیگر نمی

 وز قبلداد که هر روز بیشتر از رکرد. رفتارش نشان میساعتی استراحت می

هِر ود. ظاریا بکرد. ساکت، منظم و بیسازد. آرام صحبت میخودش را می

ت م ابهکردم، برایای داشت، اما هر وقت نگاهش میساده و رفتار متواضعانه

 ها را داشت.فرمانده

 

 رسول منفرد؛ همرزم
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 60شناسایی در شهرک خمپاره 

 انجام های مختلفرفتیم شناسایی. شناسایی در محورهای اطالعات میبا بچه

 کیداد. اش را انجام میکرد و شناساییک محور را قبول مییشد. هرگروه می

ویش رگفتند شهرک شصت. این اسم را به این خاطر  محور بود که به آن می

 یارهکرد، خمپجا استفاده میگذاشته بودند که سالح اصلی که دشمن در آن

ا هیچ بین ایران و عراق کم بود که ب یقدر فاصلهمیلی متری بود. آن 60

خیلی  شد زد. کاِر شناسایی در آن محورنمی 60 یارهای به جز خمپگلوله

یی شناسا شد، اهداف راها نمیسخت بود. کار هر کسی هم نبود. به این راحتی

-ا میهکی از بچهیکرد. حمیدرضا مسؤولیت آن محور را قبول کرده بود و با 

 رفت شناسایی.

 

 حمید رستمی؛ همرزم
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 ک منافق آمد روی خط حمیدی

کردیم. کنار ما عمل می 2در محور 1تابک، من و آهنیدر عملیات والفجر 

-. اوضاع خطوط در منطقه60محورهای دیگر بودند. رضازاده رفته بود شهرک 

قدر سنگین بود که زمین گیر ما خیلی به هم ریخت. آتش دشمن آن ی

-شدیم. تنها جایی که توانستند بروند جلو، محورِ سمت چپ بود. ما می

واستیم معبر بزنیم. آتش طوری سنگین شد که نتوانستیم، تکان بخوریم. خ

دستور دادند برگردیم. تنها محوری که توانسته بود برود جلو، محور رضازاده 

جا جمع کردند تا جلوی کیبود. همه برگشتیم عقب. بالفاصله نیروها را 

بود که  قدر وضعیت خط افتضاح شدهاحتمالی دشمن را بگیریم. آن یحمله

امکان داشت نیروهای عراقی جلو بیایند. کار برعکس شده بود. در این بحبوحه 

. 60بریم شهرک» رضازاده رفته بود محوری که معبر زده بود. ایرلو گفت:

 «جا. بریم خودمونو برسونیم بهش. حمید رضا رفته اون

م بیسی یهیلایرلو خیلی نگران رضازاده بود. حرکت کردیم. ایرلو تند تند به وس

ا را سیم مهای بیگرفت. دشمن حتی فرکانسبا حمیدرضا با بیسیم تماس می

 یرلو باادادند. حسین سیم ما و اطالعات غلط میآمدند روی بیدانست. میمی

 «حمید، حمید، حسین. حمید، حمید، حسین » گفت:سیم میبی

 «هید شدحمید شهید شد. حمید ش» داد:ک منافق جواب مییسیم. پشت بی

                                                           
 - شهید1
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 حسین! دروغ میگن! من زنده» داد:طرف جواب میخود حمید رضا از آن

 «هستم... 

باالخره  ک صالبت و اقتدار خاصّی در لحن رضازاده بود.یآن شرایط  یبا همه

 توانستند خودشان را به ما برسانند.

 

 

 حمید رستمی؛ همرزم
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 سیم را کشیدم

خط.  خواهد برود بهدانستم گردان کمیل میک ماه رفتم گردان کمیل. میی

د، ین بواها سر بزنم. خصوصیت تخریب ک روز آمدم مقر حیدر کرار تا به بچهی

-چهبتوانست، جدا بشود. صمیمّیت بین رفت تخریب دیگر نمیکه هر کس می

ز کی ایل گشتم. رفتم داخها میها دنبال بچههای تخریب زیاد بود. تو چادر

ا موتور کند. دو تاست و صحبت می ک نفر نشستهیها. دیدم حمیدرضا با چادر

ز وقت ا ها آن زمان جدید بودند. من تا آنچادر بود. موتور یهم گوشه 250

موریت طور به مأندیده بودم. انگار صحبتِ این بود که چه 250نزدیک موتور

 وستشدمرا به  ها سوئیچ نداشت. همین که وارد شدم، رضازادهبروند. موتور

 «شه!بفرما! دیدی گفتم مشکل حل می» نشان داد و گفت:

ریم جب داحمید بیا این موتور رو روشن کن. کارِ وا» بعد رو کرد به من گفت:

» 

من تا آن موقع با موتور سروکله نزده بودم. چیزهایی شنیده بودم مثالً سیمی 

دانستم شن شود. اما نمیهست که باید آن را بکشیم و هِندل بزنیم تا موتور رو

طور گفت، انگار قوت گرفتم. طوری و کدام سیم. وقتی حمیدرضا به من اینچه

توانم موتور را راه بیندازم. اولین سیمی که جدا کردم و احساس کردم می

هِندل زدم، موتور روشن شد. عجله داشتند. زود سوار شدند، خداحافظی 

 کردند و رفتند.
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  حمید رستمی؛ همرزم
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 نباید سیدحمید و کاکاعلی با هم شهید شوند

 حسین ایرلو به سادات ارادت خاصی داشت، اما توجهش به سید حمیدرضا

ارها د، کداچیز دیگری بود. در هر مأموریتی ایرلو به افرادی که مسؤولیت می

از  ک جورییکرد. اما در این تقسیم ها دوست داشت شان تقسیم میرا بین

وانست تجا که میرضازاده به دل خطر جلوگیری کند. برای همین تا آنرفتن 

 م از اوخواست برای کارهای مهداد. شاید میهای مقر را میبه او مسؤولیت

ند. جاد کدید که بتواند تحوالت بزرگی ایاستفاده کند. شاید در وجود او می

 تیم.انسدما نمی  واقعاً ایرلو در آن جوان هجده، نوزده ساله چه دیده بود؟!

متری شد. پل در عمق چند ده کیلوباید پلی منفجر می 2در عملیات والفجر

یم ها تقسخاک دشمن بود و امکان شناسایی آن نبود. طبق معمول مسؤولیت

ند تا ها رفتای هم با گردانهای تخریب وظایفشان معلوم شد. عدهشد. بچه

هیچ  ر نفرند. حسین ایرلو به چهاا برخورد با میدان مین، عمل کنیموقع نیاز 

 مسؤولیتی نداد. رضازاده، من، علی ناظم پور و صادق شبیر. 

 یقرار بود شب عملیات شروع شود. بعد از ظهر بود که ایرلو از جلسه

ر زود سوا» فرماندهی عملیات برگشت. عجله داشت. به آقای قیمتی گفت:

 «و بردار، بیار. ماشین شو، برو مقرِ تاکتیکی، علی) ناظم پور( ر
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 مهمات. ناراحت بودم که چرا یک جعبهیمن تو چادر نشسته بودم روی 

رد کحسین کاری به من محول نکرده. سید حمیدرضا کنار من بود. حسین رو 

 «سید حمیدرضا! بیا این جا. » به حمیدرضا و گفت:

روع شرضازاده رفت پیش حسین. حسین دفتری را که مقابلش بود، باز کرد و 

و  ک آموزشیشد. داشت کرد به توضیح دادن شرایط پلی که باید منفجر می

ن ی حسیهاداد. حمیدرضا آرام، اما با دقت به حرفادآوریِ سریع انجام میی

هایم جمع شد. دیدم علی ناظم پور و سید کرد. اشک تو چشمگوش می

وز نشان مشخص شد، اما من هحمیدرضا هم تکلیف پیدا کردند و کاری برای

 اری توک لحظه از دلم گذشت که اگر خدا بخواهد، برای من هم کیام. مانده

 شود و خدا همه کاره است.عملیات جور می

کث در همین لحظه حسین دفتر را بست و به من نگاه کرد و بعد از کمی م

هر  خوب! اگر علی )ناظم پور( و رضا )سید حمیدرضا( را بفرستم و» گفت:

 «کنیم. خیلی ضرر میدوتاشون شهید بشن، 

 «خواد بری. حمیدرضا، تو نمی» بعد رو کرد به سید حمید رضا و گفت:

 «جا.وسف، پاشو بیا اینیسید » دوباره حسین رو کرد، به من و گفت:

ک موضوع مهم یمن رفتم جلو و حسین توضیحات را به من داد. آن موقع به 

موضوع مهم این بود که هیچ بی توجه بودم. اما بعد فکرم را مشغول کرد. آن 

سید حمیدرضا ایجاد نشد. چه آن موقعی که حسین او را  یتغییری در روحیه

برای انهدام پل انتخاب کرد و چه زمانی که او را کنار گذاشت و من را به جای 

او فرستاد. آرامش و اطاعت پذیری سید حمیدرضا مثال زدنی بود. او باور 

خواهد قین کرده بود که اگر حسین میی داشت که همه چیز دست خداست.

او به این مأموریت نرود، خواست خداست. برای همین نه با واگذاری 
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مسؤولیت، آرامش خودش را از دست داد و نه با کنار گذاشته شدنش ناراحت 

 شد. 

 

 وسف بنی هاشمی؛ همرزمیسید 
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 پایی که قطع نشد
 

د ک بار با سیدحمیدرضا و علی ناظم پور رفته بودیم طرف های سوسنگری

از برای پیدا کردن میدان مین عراقی ها تا هم با جمع آوری مین ها نی

ملی عک آموزش یپشتیبانی را تأمین کنیم و هم برای نیروهای گردان تخریب 

ک مرتبه یباشد. همین طور که داخل میدان مین قدم برمی داشتیم 

ایت یدرضا من را در جای خودم نگاه داشت با آرامش و گفت پاشنه پسیدحم

ورد ن درآمک مین گوچه ای را از زیر پاشنه پای یرا زمین نگذار. بعد با دقت 

وصله و ح و خنثی کرد. دقتش در کار مثال زدنی بود. هم جوانب کار را با دقت

دن شاز قطع می سنجید و انجام می داد. آن روز این حُسن حمیدرضا من را 

 پایم نجات داد.

 

 

 وسف بنی هاشمی؛ همرزمیسید 
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 رفتار عارفانه

ام با رضازاده به من در سن شانزده، هفده سالگی وارد تخریب شدم. آشنایی

صورت اتفاقی بود. وقتی وارد تخریب شدم، دیدم فرماندهان تخریب خیلی 

رضازاده، ایرلو، ناظم پور، کنند. صمیمی و با روی گشاده با نیروها برخورد می

کسوت و بزرگان تخریب المهدی بودند. نیروها افراد پیش 1موسوی و حاتمی

-ک حس قشنگی در تخریب به آدم دست مییهم رفتار خوبی با هم داشتند. 

ک حس معنوی زیبا حاکم بود. اما تو این رفتارها و برخوردها. برخورد و یداد. 

شان بیشتر به دل هایدیگری بود. این دو نفر حرفرفتار رضازاده و ایرلو چیز 

تر  این بود که رفتار این دو نسبت به هم خیلی عارفانه بود. نشست. اما مهممی

 ها ویژه بود و این ویژگی را تا پایان داشتند.دوستی بین این
 

 

 

 سید عبدالرضا صادقی

 

                                                           
 - موسوی و حاتمی نیز بعدها به شهادت رسیدند1
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 تله

س نویستد یایرلو برایم نامهک، رفتم شیراز. حسین یبعد از عملیات والفجر 

تان منتظر رزمان شما در سنگربرگردید. هم» فرستاد. توی آن نامه نوشته بود:

 «هستند. 

دمان د. خوداشتننها دوباره رفتیم جبهه. آن موقع اعزام با ده، پانزده نفر از بچه

رب. غک مدت هم با کل تیپ المهدی رفتیم یبا ماشین رفتیم جنوب. بعد از 

 د، کهک ماه از رفتنم به غرب گذشته بویده را تو غرب دیدیم. حدود رضازا

یرلو اه و مجروح شدم. مرا بردند بیمارستان پیرانشهر. همان روز دیدم رضازاد

شو  بلند» شان خیلی خوشحال شدم. ایرلو گفت:آمدن باالی سرم. از دیدن

 «بریم. پاشو! 

 «که تونی بلند شو. راه نزدیاگه می» حمید رضا گفت:

ون. د بیرها خون ز، چهار قدم راه رفتم، دیدم از زیر پانسمانبلند شدم. سه

 ریزی کرده بود. ها بالفاصله خونزخم

ب ر بخواخواد بابا! برو بگیمعلومه حالت خوب نیست. نمی» حسین ایرلو گفت:

 «خوری. رو تخت. فعأل به درد عملیات نمی
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ک های ضد تانتو خنثی سازی مینبرگشتم جبهه.  2بعد از عملیات والفجر

له را ت هادادیم. معلوم نبود برای چی! بعد فهمیدیم که مینگاهی تلفات می

ود. اده باند. اولین نفری که مین تله شده را از خاک بیرون کشید رضازکرده

ن ر ایخاطالبته خواست خدا بود که مین عمل نکرد. همین شد که فهمیدیم به

 شوند.از خنثی سازی باز منفجر میها بعد ها، مینتله

» ته:خودش به این موضوع اشاره کرده و نوش یشنیدم رضا زاده در دفترچه

 «سید! تو مینی را کشیدی و عمل نکرد. از آن روز تمام بودی. . . 

 

 

 حمید رستمی؛ همرزم
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 نکرد بلند سر هم بار کی حتی

 تعطیل نگیفره انقالب خاطر به ها دانشگا وقتی کردم. ازدواج که بودم دانشجو

 .رفتیم کردستان در بانه به همسرم با شد،

 زرو کی همسرم مرخصی. بود آمده حمیدرضا شیراز. رفتیم مدتی 1361 سال
 و آرامش احساس حمیدرضا آقا مثل نامحرمی هیچ مقابل در »گفت: من به

 » نمیکنم.  امنیت

 مگه؟ طورچه  :گفتم

 آدم به و بیاره باال رو سرش که ندیدم هم کباری حتی روز چند این تو» گفت:
 «میکنه.  رو نامحرم و محرم مراعات و داره حیا خیلی کنه. نگاه

 

 

 برادر
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 خواندالزم نبود ببینی نماز شب می

د. خوانیمزد که اهل تهجّد است. الزم نبود ببینی نماز شب اش داد میقیافه

 دارد. شدی که روحیات معنوی باالییدیدی، متوجه میاگر ظهر هم او را می

عت و اطا ، خسته نشدنداد. آرامشاش این را نشان میخصوصیات اخالقی

ت اش گواه این بود که اهل شب زنده داری است. آن وقت پیش خودپذیری

ه بک جوان هجده ساله بدون تهجّد و بدون وصل بودن یشدی که مطمئن می

ا که رخصوصیاتی  یتواند این قدر ویژه باشد. او همهنمیک منبع معنوی، ی

 ک مؤمن باید داشته باشد، داشت.ی

 

 

 وسف بنی هاشمی؛ همرزمیسید 
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 پیرزن یپسته
 

 تیپ زهنو موقع آن( المهدی تیپ در حمیدرضا و بودم فجر لشگر در من زمانی

 مقرِ  کی داشتیم بودم. فجر مهندسی لشگر در من .)بود نشده تبدیل لشکر به

 دگانپا به ها بعد که ، می ساختیم فجر لشگر برای سوسنگرد جاده در جدید

 من مه بار کی .زد سر من به و آن جا آمد حمیدرضا بار کیشد.  معاد مشهور

 .نشستم چادرش توی کمی .حمیدرضا پیش رفتم

 را هاهبست آن .کرد پذیرایی من از و آورد تنقالت و آجیل بسته کی حمیدرضا

 ودشخ دیدم کردم. آجیل به خوردن شروع فرستادند. منمی هاجبهه به مردم

 نمیخوری؟ خودت چرا :گفتم .نمیخورد

 رو فکرش فرستن؟می ما برای دلی خونِ چه با مردم اینارو میدونی» گفت:

 وانشت در آنچه ایعالقه و چه عشق با و زده خودش خرج از پیرزن کی !بکن

 و دندی تدارک رو پسته و بادوم های بسته این تا کرده کمک جبهه به بوده
 «برایِ ما.  فرستادن

 اهآن خوردن از من که کردمی صحبت آجیل های بسته آن درباره ک جوریی

 را هاآن که مردمی به کردن و فکر هاآن به کردن نگاه از گویا .کشیدم خجالت

 .برد می لذت خوردنشان از بیشتر انددیده تدارک

 برادر
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 تختِ خالی

ک یکشید و ای دراز میخوابید. گوشهآمد مرخصی، روی تخت نمیوقتی می

 حمید جان، تخت خالی که» ک شب مادرم گفت:یکشید روی خودش. پتو می

 «هست. روی تخت بخواب، خستگی بدنت در بیاد.

ه تو گه حمیدرضا. حاال که هست، راحت بخواب. اگمن گفتم: مادر درست می

و رکنه. اقاًل این چند شب مرخصی کشی، شرایط ایجاب میجبهه سختی می

 راحت بخواب. 

ه توانست مرامی را کقشنگی کرد. نمی یسرش را انداخت پایین و خنده

 «همین خوبه.»تمرین کرده بود، فراموش کند. گفت: 

 .ک شب خواب راحت، بهره ببردی یخواست از دنیا به اندازهحتی نمی

 

 

 برادر
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 پاره شدهشهدای تکه

رق وآورد و جلوی ما آمد، آلبوم عکس شهدا را میگاهی که به مرخصی می

وخته و سشان زیر آفتاب ها از شهدا بود. شهدایی که بدنعکس یزد. همهمی

ده شتکه  توپ و تانک، تکه یپر از خون بود. کسانی که بر اثر انفجار گلوله

 بودند . . .

گفت یمشان را طور شهید شدند. اسمداد که هر کدام چهمیمان توضیح برای

 کرد.شان صحبت میو درباره

خواهد ما را آماده کند برای شهادت کم کم متوجه شدم حمیدرضا می

 خودش. 

 

 

 خواهر

 



144 

 

 

 

 

 

 

  



145 

 

 

 

 

 

 

 مخمصه

ین مامشب شما کاری به میدان » ک شب به ما گفتند:ینزدیک عملیات بود. 

 «انفجارات داشته باشید. ندارید. باید مانور

اید برد. کسه گروه ده نفری شدیم. رضازاده با ما بود و به کار ما نظارت می

-یمنجام رفتیم و انفجاراتی را بر اساس محاسبات امسیر زیادی را شبانه می

دیم. زش می، بردادیم. ریل و تراورز و چیزهایی را که گرا داده بودند، با انفجار

م چند ه ا پل دقیق نباشد، انفجار هریا دکل یفجارات ریل اگر محاسبه در ان

لی ود. کمان بدهد. هر کدام چندتا مین ضد تانک همراهزیاد باشد، جواب نمی

یم  واستخراه رفتیم تا رسیدیم به موقعیت مانور. خیلی خسته شده بودیم. می

ن همه برگرداندن ای یحال و حوصله .ها را همان جا مصرف کنیممین یهمه

دافی ای اهها را گذاشتیم پمواد را نداشتیم. محاسبه را کنار گذاشتیم و مین

 هنمایگفتیم، راخورد. کلی مین بود. به رضازاده هرچی میکه باید برش می

ید گفتیم: ساد بگیریم. مییخواست خودمان تجربه کنیم تا کرد. مینمی

 طوری درسته؟ حمید رضا! این

 «دونم من نمی» گفت:کرد، و میقشنگی می یخنده

 پرسیدیم: چی کار کنیم؟باز می

ین من چی بگم؟مگه آموزش ندیدید؟ مگه درس نخوندید؟ مگه تمر» گفت:می

 «نکردید؟! 
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 کرد به خندیدن. باز شروع می

د، خوریای که باید برش موقتی اولین انفجار زده شد، خیلی قوی بود. لوله

. کردندنرواز کرد و رفت هوا! بعد هر چقدر گشتند، پیدایش ک خمپاره پیمثل 

 رفت واس گشدت انفجار فوق العاده زیاد بود. بالفاصله ایرلو با حمید رضا تم

 «چی شده؟! » گفت:

 «ک گروه انفجارش را زد. ی» حمید رضا گفت:

 «صبرکنید. دیگه نزنید تا ما بیاییم. » ایرلو گفت:

ید، دع را را با ماشین به ما رساند. وقتی اوضا بعد ایرلو خودش یچند دقیقه

د شجمع کنید! اینم »خیلی ناراحت شد. کلی غُر زد و با عصبانیت گفت: 

 دید؟!کنید. این چه وضعیه که درست کرانفجارات؟! دو ماهه دارید کار می

ید بیای ها آوردم، سر شما هم میارم! جمع کنیدبالیی که تو دهلران سر بچه

 «عقب. 

-می هُری ریخت. توی دهلران من و رضا زاده بودیم. فقط ما دو نفر قلبم

د ها دیدنهای سختی داشت. تو راه برگشت، بچهدانستیم حسین چه آموزش

 «؟! تر از این بودهای دهلران سختمگه آموزش» که من ناراحتم. گفتند:

 های حسین توها چیزی نیست. آموزشها پیش اون سختیگفتم: این سختی

 لران ضرب المثل خیلی از مناطق بود!ده

تنها راه  کنم افتاده بودند. گفتم:کنم، چهها هم گرفته شد. به چهحال بچه

 حل، حمیدرضاست.

 «طورمگه؟ چه» گفتند:
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 ون ازاتونه ما رو نجات بده، سید حمیدرضاست. اگه گفتم: تنها کسی که می

 حسین ایرلو چیزی بخواد، محاله قبول نکنه.

ا خوب چر»یش حمیدرضا و التماس کردیم. اول خندید، بعد گفت: رفتیم پ

 «دقت نکردید؟!

گه ها گفتم: دیباالخره قبول کرد که با حسین ایرلو صحبت کند. به بچه

 زنه.تون راحت باشه. حسین روی حرف حمیدرضا حرف نمیخیال

 د.ها راحت شد. وساطت حمیدرضا ما را از این مخمصه نجات داخیال بچه

 

 

 حمید رستمی
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 کنمین جمع

 یم، وپرسی کرداش، سالم و احوالک بار که آمده بود، مرخصی. وقتی دیدمی

بهه مسایل مختلف صحبت کردیم. به ذهنم رسید، که بفهمم در ج یدر باره

 چیه؟ ای دارد. پرسیدم: حمید کارِت تو جبههکند، و چه وظیفهکار میچه

 «مین جمع کن » گفت:

 عنی چی؟! واقعاً مین جمع کن؟!یگفتم: 

 «آره واقعًا » گفت:

 پرسیدم: خوب تا حاال چند تا مین جمع کردی؟

 «شمارم. دونم . اصالً نمینمی» گفت:

مع که ج ها رودوست دارم، هر کدوم از این مین» بعد آه آرامی کشید، و گفت:

 «ک قدم به لقاءاهلل نزدیک بشم. یرم، کنم و جلو میمی

ه ما بتازه بعد از شهادتش فهمیدم، که معاون تخریبِ تیپ المهدی بوده. ا

 اش هم نگفت، و تواضع کرد.ترین دوستصمیمی

 حسن ارژنگ زاده؛ دوست و خویشاوند
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 با انرژی حمید در میدان مین دویدم

اده را ک جیبود. قرار شد با شروع عملیات برویم و  2شب اول عملیات والفجر

اه مان شها مال زسازی کنیم و معبر بزنیم. مینذاری شده بود، پاککه مین گ

 لی همسازی نشده بود خیبود. آن موقع ارتش ایران آن را کاشته، اما پاک

 ه جاها جا بحساس شده بودند. گذشتِ زمان باعث شده بود که بخشی از مین

-ینشوند. بخشی هم زیر خاک و سنگ مدفون شده بودند. خنثی کردن این م

 هم ریخته، خیلی خطرناک و سخت بود. های حساس و به

ه ما بیرو نمن و فردی به نام مهرداد خورگویی تو مقر نشسته بودیم تا تعدادی 

 رگوییاد خوکه اعالم کردند، کار را شروع کنیم. مهردملحق شوند و بعد از این

 کرد. ک پایش قطع شده بود و با پای مصنوعی حرکت میی

. نیروهایی که قرار بود به ما ملحق شوند، نرسیدند. عملیات شروع شد

ت خواهند حرکک گروه مییامین، » حمیدرضا با عجله آمد پیش ما و گفت:

 «کنند، باید بجنبید. 

ر تم غُراه افتادیم. خودش هم با ما آمد تا جلوی میدان مین. من هنوز داش

ومتر طور دو کیلیست. آخه چهکردم. گفتم: حمید! شوخی نزدم و بحث میمی

 یست.نی نمعبر رو من و خورگویی باز کنیم؟! اونم تو این وقت کم؟! اصالً شد

شدند. شد. نباید پشت میدان مین معطل میگردان داشت به ما نزدیک می 

ها ها دشمن را از چپ و راست دور زده بودند، اما عراقیکی دو تا از گردانی



150 

 

 

دانستم که ریختند. مییادی روی نیروهای ما میها شده و آتش زمتوجه آن

های باید معبر باز شود، اما نه وقت بود و نه نیروی کافی. صدای پای بچه

شد. حتی فکر باز کردن دو شدند، شنیده میگردان که به ما نزدیک می

 آورد. مشکالتش به اعصابم فشار می یکیلومتر میدان مین، آن هم با همه

ز ر رو بارسه. باید معبدونم. گردان االن میشدنیه. من نمی» حمیدرضا گفت:

 «کنیم! 

 جوری؟!گفتم: آخه چه

ی اام. لحظهک دستش را گذاشت روی شانهیهایم. نگاهش را دوخت به چشم

ن ن. اآلامین جا» ساکت ماند. آرامش عجیبش انقالبی در من ایجاد کرد. گفت:

 «جای بحث نیست! باید معبر بزنیم 

 زد،و نگاهش چنان مرا محوِ خودش کرد که حتی اگر حرف هم نمیآرامش 

 ممکن دادم. کاری که در آن زمانِ کم و شرایط سخت، غیرکار را انجام می

 بود. 

د ادآوری کرد. بعیک چشمه را به من یحمیدرضا حرفش را گفت و عالمتِ 

 فرد نآهای دیگر عملیات برسد. من دیگر سوار موتور شد و رفت تا به قسمت

 در قبل نبودم. تصمیم گرفتم کاری را بکنم که قبالً یمعترض چند دقیقه

 «م! باید معبر بزنی» ک چیز در ذهن من بود:یدیدم. حاال فقط خودم نمی

اریک ب یک چشمهیسرِ بندِ معبر را دادم دست خورگویی. دقت کردم، دیدم، 

هنوز بند  نفتی بود. چراغ یکمی از ما هست. بند معبرِ ما فیتیله یدر فاصله

 کار کنم. خواهم چهمعبر دست خورگویی بود. او هم ماند که من می

ها توی میدان اهلل گفتم و شروع کردم در مسیر چشمه دویدن. دویدنبسم

ای را که به پایم های لقمهمین اصولی دارد که نباید جایی خالی بماند. مین
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 کردم. هر لحظهشدند، حس میخوردند و به این طرف و آن طرف پرت میمی

ها منفجر شود و پایم را قطع کند. اما من فقط به فکر کی از آنیامکان داشت 

جا رد بشود. تا انتهای بعد باید از آن یمعبر بودم و گردانی که چند لحظه

میدان رفتم. کمی جای خودم را عوض کردم و عرض دادم تا مسیری برای رد 

وع کردم به دویدن و مشخص کردنِ مسیر. فیتیله شدنِ گردان باشد. بعد شر

کردم. خورگویی هاج و واج به حرکات من را هم به مرور روی زمین باز می

 «کار کردی؟! چی» کرد. وقتی رسیدم پیش او، بهت زده گفت:نگاه می

 گفتم: معبر آماده است.

خاطر بهط گردان همان موقع رسید و از معبر عبور کرد. این کارِ غیر ممکن فق

تأثیر گذاری عجیب حمیدرضا در آن لحظات حساس ممکن شد و هیچ 

 مشکلی به خواست خدا پیش نیامد. 

 

 

 سید محمد امین قدسی؛ همرزم
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 ایممابرای شهادت آمده

ک معبر را باز کنیم که خوردیم، به کمین دشمن. آتش یخواستیم می

ل و ک گودایریختند. مجبور شدیم خودمان را بکشیم تو سنگینی روی ما می

شد. پناه بگیریم. چند دقیقه صبر کردیم، بلکه آتش دشمن کم شود، اما ن

م یومدینمگه ما » قسمتی از معبر هنوز مانده بود. رضازاده بلند شد و گفت:

از رم معبر بکنیم؟! من میکار میبرای شهادت؟! پس توی این گودال چی

 «جا بمونید. خواهید بیایید. اگر نه، ایناگه می کنم. شما

 . منای صبر کردیمبعد رفت و شروع کرد به باز کردن معبر. ما چند دقیقه

 گه. ما باید کارمون رو انجام بدیم.گفتم: راست می

که آتش دشمن خیلی سنگین بود. اتفاقی ما هم رفتیم کمک رضازاده. با این

 انتها باز شد. مان نیفتاد، و معبر تابرای

 

 )به نقل از شهید رکن آبادی؛ همرزم شهید( مادر
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 قین حمیدرضایتردید سرهنگ، 

باز  ک سرهنگ ارتش با نیروهایش منتظر بود تا بعد ازیعملیات شروع شد. 

 نگینسقدر شدنِ معبر، از آن عبور کنند،و به عملیات برسند. آتش دشمن آن

. ک معبر باز کردیکرد بشود از  توی میدان مین بود که کسی فکر نمی

ا مشه معبر زد. توی این آتیش اصاًل نمی» سرهنگ با تحکّم خاصی گفت:

 «گردیم. برمی

ا م» حمیدرضا با صالبت و شهامت خاصی رفت جلوی سرهنگ ایستاد و گفت:

ی رابکنیم یکنیم و آماده مدیم. معبر رو باز میخودمون رو انجام می یوظیفه

عبر مشه. پس نگران شما. اگر نخواستید رد بشید، دیگه به ما مربوط نمی

 «نباشید. 

باز  ر راافتاد جلو و به طرف میدان مین حرکت کرد. ما هم راه افتادیم. معب

-کردیم و برگشتیم پیش سرهنگ. سرهنگ و نیروهایش داشتند نظاره می

 «معبر آماده است! »کردند. حمید رضا گفت:

 ش راسرهنگ که تحت تأثیر شجاعت سید حمید رضا قرار گرفته بود، نیروهای

ک ی از معبر عبور داد. من با دیدن فردی با سن و سال کم، که در مقابل

 م.ه شدسرهنگ کارکشته این اقتدار و تأثیر گذاری را داشته باشد، شگفت زد

 مادر )به نقل از شهید رکن آبادی همرزم شهید(
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 زمزمه

ه خواند. کنجکاو شدم ببینم چکرد و چیزی میگاهی با خودش زمزمه می

 ند:کگوید. خوب که دقت کردم، فهمیدم این شعر را با خودش زمزمه میمی

 ام از عالـــم خاکمرغ باغ ملکوتم، نی

 اند از بدنمچنـدروزی قفسی ساخته

 

 مادر
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 منتظر نباش

ی م براانستبه شیراز آوردند. من آن روز نتو ک بار نوزده شهید را برای تشیعی

به  ودند، زها تلفن میهای رزمندهتشییع بروم. آن روزها منافقین به خانواده

 «پسر شما شهید شده. » گفتند:دروغ می

. من خواستند، روحیه مردم را ضعیف کنند. به منزل ما هم تلفن کردندمی

 . «فرزند شما شهید شده» ت:ک دختر پشت خط بود. گفیگوشی را برداشتم. 

ز ک ایبالفاصله هم گوشی را گذاشت. حتی فرصت نداد تا من بپرسم کدام 

 هایم.پسر

به  هاست.کار منافق» گیری کردم. مسؤولین گفتند:چند جا زنگ زدم و پی

 «م. ها زنگ زدند. نگران نباشید. ما شهیدی به نام رضازاده نداریخیلی

 نیدم.چرخید، شرا که به آهستگی توی قفل در میاذان صبح بود. صدای کلید 

غوش اختیار او را در آفهمیدم حمیدرضاست. رفتم جلوی در. با دیدنش بی

» فت:گقدر هیجان داشته باشم. گرفتم. انتظار نداشت که من با دیدنش این

 «چیه مادر، چی شده؟! 
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. به یدهدونم. خبر به جبهه هم رسمی» ماجرا را برایش تعریف کردم. گفت:

-المتیهاشون سر بزنن و خبر سهای شیراز مرخصی دادن، تا به خانوادهبچه

 «شونو بدن. 

-ای در سکوت گذراندیم. دراز کشیده بود روی زمین و دستبیست دقیقه

فته رکرد. هایش را قالب کرده بود، زیرسرش و داشت سقف خانه را نگاه می

اشی. ا منتظر من بید نگران شما نبای» هو نشست و گفت:کیبود توی فکر. 

قط فکی یشون متالشی شده بود. خیلی از نوزده شهیدی که تشیع شدند، بدن

ه یشنیدم  ه تکه استخون مونده بود.یکی فقط یه لنگه پا ازش مونده بود. از ی

لم رش سااش رو ببینه. اتفاقاً فقط صورت پسمادر اصرار داشته که صورت بچه

فعه دن هر مخته بوده. . . تو نباید منتظر باشی که بدنش سو یمونده بود. همه

 «برگردم. 

، کردگفتم: کسی که تلفن کرد، گوشی رو زود گذاشت. اگر تلفن رو قطع نمی

 یستم!ام رو فرستادم جلوی توپ و تانک و ناراحت نگفتم: من خودم بچهمی

از شنیدن این حرف من لبخند زد و نفس راحتی کشید. فهمیدم که خیالش 

 احت شد. ر

 

 

 مادر
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 خداحافظی

گان دریایی بودم. کارمان حمل مهمات با قایق بود. یدر عملیات بدر من در 

بردیم رساندیم. از این طرف هم شهید و مجروح میها میمهمات را به بچه

جا هم آن 1های تخریب بودند. برادرم؛ عبدالحسینعقب. رفتیم مقری که بچه

اند که به مأموریت حساسی ها آمادهتعدادی از بچه بود. دیدم عبدالحسین با

 یکردند. صحنههای مقر خداحافظی میبروند. رضازاده هم بود. داشتند با بچه

کردند. فضای معنویِ گرفتند و گریه میدیگر را در آغوش میعجیبی بود. هم

ی گردند. مظلومیت خاصزد که دیگر بر نمیها داد میعجیبی حاکم بود. قیافه

ها دیده بوسی کردم. با اختیار رفتم جلو و با آنشد. بیها دیده میدر قیافه

عبدالحسین هم خداحافظی کردم. البته برادرم وسط راه تیر به کف دستش 

 ها شهید شدند. خورد و برگشت اما خیلی

. کنمشدند. هیچ وقت آن صحنه را فراموش نمیداشتند مظلومانه دور می

 ت بدرهایی از عملیاشمانم هست. هر وقت تلویزیون صحنههمیشه در مقابل چ

تم و افن میاد رضازاده و خداحافظی تأثیر گذارشایاختیار دهد، بیرا نشان می

 شوم.متأثر می
 

 مهدی جهرمی؛ همرزم

 

                                                           
 - بعدها شهید شد1
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 های تازهمین

-ات میها تلفکردند و از بچهای استفاده میهای تازهها مینگاهی عراقی

-ررسی میها را بشد. زیروبم آنها کنجکاو میرضازاده روی این مینگرفتند. 

ک یون کند. کنار کارگذاشت تا بفهمد چگونه عمل میقدر وقت میکرد. آن

برد یمهای جدید را بررسی. مینوقسمتی را درست کرده بودند به نام ثبت

ین بود افکر اش به کوشی بود. همهک آدم سختیکرد. جا و رویشان کار میآن

ن خواست کارها به نحواحسک کار مثبت برای جبهه انجام بدهد. مییکه 

 انجام شود.

 

 

 

 آبادی؛ همرزمابراهیم حسین
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 بیست کیلومتر پشت خط عراق

 موریتد. مأباید پل تدارکاتی دشمن را بزنی» عملیات بدر بود،شهید ایرلو گفت:

 «سنگینیه. باید به نحواحسن انجام بشه.

ز ااید ببیست و سه نفر بودیم، شهید رضازاده مسؤول تیم انفجارات بود. ما 

 وندپ 50 ،40 حدود هرکدام .میدیرسیم پل به تا میشدیمموانع مختلف رد 

 به میدیرسی سوار قیقای کل از بعد.بود موادسخت حمل.بود مانهمراه مواد

 .میدبو گرفته دشمن از تازه را منطقه آن  .بود مستقر دشمن کهی محدود خط

 .ختیریم آتش میدا دشمن

 تندتند .بود نیسنگ آتش م،یرفت ادهیپ لومتریک 7 ،6 م،یافتاد راه ادهیپ جاآن از

 هاچهب. بود جاآن رلویدایشه. دجله به میدیرس تا نیزمی رو میدیخوابیم

 هابچه زای بعض نماز وقت. کاربودند حیصح انجام فکر در همه اما بودند خسته

-یم اری اجنبنده هر دشمن. بخوانند درازکش صورت به را نماز شدند مجبور

 «.دیبش رد روستا تا دو از و دینکی رو ادهیدپیبا لومتریک 20 -10»: گفتند. زد

 ریز زا بعد ی.عراقی هاگلوله هم آمد،ی می خودی هاگلوله هم ر،یمس آن در

 دیشه. شدندی م رد پلی باال ازی عراقی هانیماش که میگذشتی پل کی

 ولا من. بود گروه کنترل و نفرات به حواسش و آمدیم ستون آخر رضازاده

 .بودم ستون
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-یمیی ناساش آنرا میبشو روستا وارد نکهیا از قبل البته. میردکرد را روستا کی

. دیآیمیی سروصدا روستای جلو قسمت کردم احساس دومی درروستا. میکرد

 کی یصدا دفعه کی میرفت جلوترکهی کم.بود من سر پشتی رستمی آقا

 نشستم من. کرد کیشل بالفاصله« قِف،التحرک»:گفت که دمیشن رای عراق

 کی دمید. شدمی نم دهید آنها نیب که بود دهییروی بلندی هاعلف. نیزمی رو

 ک. یبست باررگ که بشوم دور هاآن از و بزنم دور را تپه تا شدم بلند. است تپه

 .دستم به خورد ریت

ی سخت طیشرا. بودند شده پراکنده افراد. میکردی نینش مترعقب 50 حدود

 .دینرس که بکند تیراحما مای گرید گردان بود قرار. بود

. ردک صحبت آنها با درضازادهیشه. میکرد جمع را هابچه درضازادهیشه با

 از دینبا ما. جنگه ه،یخاصّ طیشرا االن. میهست بیخر درت ما»: گفت

 همه که نمکینم اصرار من. میبرگرد میبخواه ای میبمون جا میدار کهی تیمأمور

 منفجر جاناو و برمیم. برسونم پل به بتونم مواد هم پوند کیاگر یمنته. انیب

 .«... کنمیم

 همراه نهاآ بای کم من. میافتاد راه به. گرفتند قلب قوت همه کرد کهی سخنران

 «ی.برگرد دیبای شد تومجروح»: گفت درضازادهیشه. شدم

یی جا ای رپلیز. دمیدیم رای عراقی هاتانک برگشت راه در یگاه.برگشتم من

 خودمان مقر به نکهیا تا دادمیم ادامه و شدندیم رد را هاآن تا شدمیمی مخف

 .دمیرس

 

 محمدجواد شاکری؛ همرزم
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 دوستان همدل

ک ی هایی را تصرف کردیم. در عملیات بدر ما از هور عبور کردیم و بخش

ن ای ایهای دیگر برخواست با بچهمأموریت مهم پیش آمد. وقتی رضا زاده می

 «محمد تو هم بیا بریم. » مأموریت برود گفت:

نفجر د، مکرقرار بود پل حساسی را که عراق از آن نیروهایش را پشتیبانی می 

 را م، کوله پشتیکنند. این آخرین ماموریت حمیدرضا بود. رفتم آماده شد

 ، ازانداختم روی دوشم و حرکت کردیم.  وقتی حسین ایرلو متوجه شد، آمد

 «ی؟! رتو کجا می » ام داشت. گفت:ام را گرفت کشید و نگهپشت کوله پشتی

 خوام با سید حمید رضا برم. خودش گفت بیا بریم.گفتم: می

 «الزم نیست. این جا بمون، کارت دارم. » گفت:

 «خوب بذار بیاد. »گفت: رضا زاده 

د بشید تون با هم شهیخواهید برید؟ اگه همهشماها می یهمه» ایرلو گفت:

 «چی؟! پس من این جا بدون نیرو چی کار کنم؟ 

سید حمیدرضا قبول کرد و دیگر چیزی نگفت. بیست وچهار نفر بودند که 

شان خیلی سخت بود. در راه اتفاقاتی افتاده بود. از حرکت کردند. ماموریت
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دیگر را  گم کیجمله این که به کمین دشمن خورده بودند و موقع برگشت، 

» گفتند:ها شهید شدند. شاید چند نفر بیشتر برنگشتند. میکرده بودند. خیلی

رضازاده نزدیک پل گفت: امروز مثل روز عاشوراست شاید برنگردیم هر کس 

-عام میها قتلتونه برگرده. این پل اگه زده نشه، بچه، همین االن میبخواد

 رم و ادامه می دم.تون هم برگردید، من تنهایی میشن. اگه همه

بعد هم به طرف پل حرکت کرده بود. آن قدر آتش دشمن روی پل شدید 

ا شهید. یشوند، ا مجروح مییشوند و تعدادی هم گیر میها زمینبوده که بچه

وی پل جا رسانده بودند را رشود. مهماتی که به آنرضازاده هم مجروح می

-ور میدگردند. کمی از پل ماند و  دوستانش برمیجا میگذارند و همانمی

ودش اده خشود. تنها امکان این بوده که رضازشوند. صدای انفجار پل بلند می

و ارسد، جسد یشود و به شهادت مکند. خودش هم منفجر میپل را منفجر 

 پیدا نشد.

یرلو دم اایرلو مرا برای کاری فرستاده بود. وقتی برگشتم، صبح شده بود. دی

 خیلی ناراحت است.

 گفتم: چی شده!

 «سید حمیدرضا با نیروهاش برنگشته. » گفت:

 آن.گفتم: ناراحت نباش. انشااهلل می

 عد ازرده. بگرنمیگشت. مطمئنم دیگه بنه، اگر زنده بود، تا حاال بر می» گفت:

 «مونم. حمیدرضا منم دیگه نمی

 گشتیم. بررفتیم منطقه را دور زدیم، اما خبری از رضا زاده و نیروهایش نبود

 ا آمد،هچهکی از بیرفتیم تو سنگر ایرلو ناراحت و خسته بود. کمی دراز کشید. 

 «حاج اسدی با برادر ایرلو کار داره.» گفت:
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 «ی؟ رکجا می » م خودم بروم. بیدار شد و گفت:دیدم ایرلو خسته است، گفت

 «گه.ای، من برم ببینیم چی میگفتم: حاج اسدی کار داره. تو خسته

 «رم. نه، خودم می» گفت:

یگر، ک کار دیخواهد بیفتد. مرا فرستاد دنبال دانستم چه اتفاقی مینمی

لشکر بود. وقتی برگشتم،  یخودش رفت سنگر حاج اسدی که فرمانده

 «حسین ایرلو شهید شده. » فتند:گ

 گفتم: چه طور؟!

ه بتوپ  یک گلولهیخواسته داخل سنگر فرماندهی بشه، وقتی می» گفتند:

کش شه. حاج اسدی هم ترشه و در جا شهید میخوره و منفجر میکمرش می

 «خوره. االن هم توی راه بیمارستانه. می

صمیمی و همدلی بودند. خیلی به شهید ایرلو و شهید رضا زاده دوستان خیلی 

شان چند ساعت بیشتر با هم فاصله نداشت. زود هم وابستگی داشتند. شهادت

 به هم رسیدند.

 

 

 محمد بالغی؛ همرزم
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 گرچه این گل الیق درگاه نیست

کردم این آخرین بار که آمد مرخصی، حس عجیبی داشتم. احساس می

باالیش  وسره قد کیخواست ببینم. دلم میتوانم او را آخرین بار است که می

ایش پدر  را نگاه کنم. رفت حمام. بعد آمد بیرون و نشست تا خارهای جامانده

 را در بیاورد. گفتم: حمید!

 «بله عزیز جون. » گفت:

 ک ماه صبر کن، بعد برو جبهه.یگفتم: این دفعه 

 «چی؟  یواسه» پرسید:

ه م رفتونه کمکم کنه. داداش بزرگت هتگفتم: علیرضا که مجروح جنگیه. نمی

تو  اره.دکردستان. زمین کشاورزی که تو سروستان داریم، احتیاج به حفر چاه 

ت دم دستونم وسایل رو از شیراز بخرم ببرم و باگه کمک من باشی، بهتر می

 مقنّی.

رد و کآورد، نگاهم در همان حال که داشت خارهای کوچک را از پایش در می

ات ین بچها» ی با لبخند به چشمانم خیره ماند. بعد با خنده گفت:اچند لحظه

 «رو دیگه خدا ازت گرفت عزیز جون! 
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 گفتم: خدا نگرفت. خودم دادم.

ه جبه بعد شعری را که خودم سروده بودم، برایش خواندم. دفعه اول که رفت

 خوانمبد که خواست برود، به دلم افتااین شعر را سرودم، اما آخرین بار که می

 و خواندم:

 ام                      نوگلی دارم به درگاهت نثــار آورده

 گرچه این گــل الیـق درگــاه نیست

 دانی که محبوب من استخود تو می

 دانی که خـــار راه نیستخود تو می

 امخالقـــــــا بهر نثـــــــــار آورده

 امذرّه پــــــــــــرور، ذرّه وار آورده

 خالق و ربِ کریمی ای حکــــــــیم

 و هم کریــم هم تو رحمان، هم رحیم

 لـطفی آخر بر من عاصی نمـــا

 لطف کن در حقِّ من او را پذیـر

 خوب عزیز جون! پس دست» با همان لبخند همیشگی، اما پرمعناتر گفت:

 «حافظ رو هم از پشت بستی! 

د، ر بروداد که اگگواهی می اش در سفر آخر خیلی نورانی شده بود. دلمچهره

 گردد. دیگر برنمی
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-دهو پرون ای بود. به او گفته بودند که باید بیاید شیرازک هفتهیاش مرخصی

کشید. خیلی اش را برای سپاهی شدن تکمیل کند. کارش داشت طول می

تا  د کردکشد. خیلی رفت و آمناراحت بود که کار اداری پرونده دارد طول می

ونده ک هفته تمام کرد. از عکس پرسنلی که برای پریدر همان  کارهایش را

ین کی هم کارت پستالی چاپ کرد و داد به من. بعد با ماشیگرفته بود، 

-تاب آنکک نمایشگاه یجا برود جبهه. ها، تا از آنرساندمش ترمینال اتوبوس

شده  ای اوها نگاه کرد و آمد. من محو تماشجا زده بودند. رفت، کمی به کتاب

» خندد گفت:ک وقت دیدم دارد مییکردم. بودم. فقط داشتم نگاهش می

گاهم گم خدافظ شما فقط داری ندی؟! من هی میعزیز جون چرا جوابمو نمی

 «گی! کنی و هیچی نمیمی

 ام گرفت با هم خداحافظی کردیم و او رفت.اختیار گریهبی

رضا. کارت پستالی حمیدبرگشتم خانه. رفتم تو اتاق نگاهم افتاد به عکس 

-مید رو نعنی دیگه من حمییاختیار اشکم سرازیر شد. گفتم: خدایا دوباره بی

 عنی از این به بعد باید این عکس رو نگاه کنم؟!یبینم؟! 

تاریخ همان روز را پشت عکس نوشتم، چیزی نگذشت که همان عکس را 

 بردند صداوسیما برای اعالم شهادت حمیدرضا.

 

 

 

 مادر



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پلی که با حمید منفجر شد

عالم ک مأموریت فوری ومهم پیش آمد. همان شب عملیات ایدر عملیات بدر، 

 اند. شماکردند؛ تیپ و لشکرهایی که سمت راست شما هستند موفق نشده

ب نتخاباید بروید کمک کنید. از مقر ما حدود بیست و چهار، پنج نفر را ا

 ک پلِ حسّاس وی» توجیهی گذاشتند. گفتند: یکردند و برایمان جلسه

ایت استراتژیک هست که عراق دارد نیروهایش را از آن جا  تدارکات و حم

 « کند. باید آن پل منهدم شود. می

ه و ضا زادک گروهِ بیست و چهار نفره شدیم ریآورد عراق خیلی به ما فشار می

واد مداشتیم. باید  ک بیسیم چی همیمن با هم مسؤولیت گروه را داشتیم. 

شمان. گذاشتیم روی دوپالستیکیِ گرد بود، می یک دبهیای که تو منفجره

 توانستیم سالح برداریم. دیگر نمی

ما آن جا را شناسایی نکرده بودیم. فرصتی برای شناساییِ قبل از مأموریت 

کردیم و مأموریت را به نداشتیم. به خاطر اهمیت کار، باید سریع حرکت می

رساندیم. مسیر خیلی سخت و خطرناکی در مقابل داشتیم. در تمام میا

ای از مسیر، کانال آب بود که عراق برای کشاورزی از آن استفاده قسمت عمده
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کرد. آب دجله را هم توی آن ریخته بودند. عرض کانال حدود سه متر بود. می

آن حرکت بایست کنار رسید. ما میعمق آن هم بعضی جاها به سه متر می

شدیم. رسیدیم به جایی که باید از روی دژ عبور کردیم. باید از آب رد میمی

ک تانک عراقی را زده بودند. مهماتی که یهای گردان، کردیم. روی دژ بچهمی

توانستیم از کنار تانک عبور کنیم. مجبور شد. نمیداخل تانک بود، منفجر می

 ا دور بزنیم. بیشتری از تانک، آن ر یشدیم با فاصله

 یسیمعبور از آن جا به خاطر وجود کانال در دو طرف دژ سخت بود. من و ب

 . بهمنها سُر خوردیم و به داخل کانال دجله کشیده شدیمکی از بچهیچی و 

 یرون.بیدند ها کمک کردند و ما را از داخل کانال کشماه بود هوا هم سرد. بچه

. باال توانست بیایدفتاد، خودش نمیاکانال طوری شیب داشت که اگر کسی می

ت تو رفخورد و دوباره میگرفت، سُر میکانال هم می یاگر دست به سینه

. هر ادیمدآب. وقتی آمدیم باال، حسابی سردمان شد. با هر زحمتی بود، ادامه 

کرد. ترکیب مهماتِ بیست کیلویی را حمل می یکس روی دوشش دبّه

د. ده بوشآذر اضافه تی ان تی بود که به آن خرجِمهمات؛ کود شیمیایی، پودر 

چیز  ه بهکهمه خسته شده بودند. اما انجام مأموریت برایمان آن قدر مهم بود 

 کنیم. خواستیم زودتر برسیم و پل را منهدمکردیم. فقط میدیگری فکر نمی

کارمان  شدیم،ها مواجه میبود اگر با آنها هم میباید حواسمان به عراقی

 مام بود هیچ کدام اسلحه نداشتیم. ت

ت ر، سمبرید جلوت»رضازاده با بیسیم تماس گرفت. از مقر فرماندهی گفتند: 

-یمتان های اطالعات آن جا هستند و راهنماییبینید. بچهک پل مییچپ 

 «کنند.
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به  م بود؛های جهرهای اطالعات را دیدیم از بچهکی از بچهیجلوتر که رفتیم، 

آن » مدی مقدم. موقعیت و آدرس پل را پرسیدیم. گفت:نام مجید مح

 «بینید؟کنند، میهایی که رفت و آمد میماشین

 گفتیم: بله

 «پل.  رسید به همونبه همان طرف برید. صد متر که برید جلوتر، می» گفت:

د لوم بوگفت، خیلی دور بود. جاده مال عراق بود. از دور معای که میجاده

-ایهی عراقی به سرعت در رفت و آمد هستند. همه چراغهاادوات و ماشین

 نفجاردای اصها زیاد بود. شان را روشن کرده بودند. کمی دورتر از ما، درگیری

یم که دانستک روستا. نمییرسید. رسیدیم به و تیراندازی خیلی به گوش می

روع اند. همین که نزدیک شدیم، شدر آن روستا تعدادی عراقی کمین کرده

مان از ه مان فقطتر آمدیم. راهکردند به شلیک. زود پناه گرفتیم و کمی عقب

 روستا بود.

ود کف بآبادی تیر خورد. درست خورده نام ابراهیم حسینها بهکی از بچهی

 «کار کنم؟ چی» دستش. گفت:

 «تو دیگه برگرد عقب. » گفتم:

در  انیان بود،او را برگرداندیم. معاون طرح عملیات؛ شهیدحاج اکبر رحم

لوتر تونیم جشهید شدند، با او تماس گرفتم و گفتم: نمی 8عملیات والفجر

 ریم.ما رو بستن. ما اسلحه هم ندا ها تو روستا جلوی راهبریم. عراقی

 «فرستم. همون جا بایستید، اآلن نیرو می» گفت:
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 یفرمانده 1ای طول کشید. گردانِ الفتح رسید. چگینیحدود بیست دقیقه

های شجاعی گروهان بود. به سرعت آمدند و از ما رد شدند و رفتند جلو. بچه

ها درگیر شدند و راه برای ما باز شد. بلند شدیم و حرکت بودند. با عراقی

کردیم. خیس بودنِ لباس و سردیِ هوا باعث شد که پایم  بگیرد. به سختی 

شت، تو دست من ک دفعه متوجه شدم رضا زاده دستش را گذایرفتم. راه می

سیم را از او چی هم مثل من مشکل داشت. حمید رضا بیو کمکم کرد. بیسیم

ک دست مواد منفجره را روی دوشش نگه یگرفت و انداخت پشتِ خودش. با 

 داشت و با دست دیگر دست مرا گرفت. 

د. اد بوما با پل زی یمعلوم شد برادر محمدی مقدم اشتباه حدس زده. فاصله

ها حدود دو دیگر را هم رد کردیم. با آن خطرات و سختی ک روستایی

. ی بودراهک سهیکیلومتر پیاده رفتیم تا رسیدیم به جاده. تقریباً نزدیک 

-.ا آر.پیبشان بلند شد و کییهای گردان آن جا هستند. دیدیم چند تا از بچه

وشن روز رثل خاطر انفجار ایفا، منطقه مهای ایفا را زد. بهکی از ماشینیچی  

پل  ها به شدت ازشد. همان موقع پل را دیدیم. به وضوح مشخص شد. عراقی

حرکات تدانستند. به شدت ها هم اهمیت این پل را میکردند. آنمراقبت می

ائم دک ضدهوایی دولول هم گذاشته بودند سرِ پل و یرا زیر نظر داشتند. 

کند.  می سرش را بلندخواست ککردند. اگر کسی خوابیده بود و میشلیک می

ریم بشه خورد. به رضا زاده گفتم: شرایط خیلی سخته، نمیتیر به سرش می

 شیم. آتیش خیلی سنگینه!روی پل اگر هم بریم، موفق نمی

ن محاج اسدی به » در آن شلوغی، نگاهی معنا دار به من انداخت و گفت:

 «ه!شد هر قیمتی گفته، این پل باید زده بشه. من باید این پل را بزنم. به

                                                           
 - بعدها شهید شد1



172 

 

 

 ا بهدر این جواب، اطاعت از فرماندهی، احساس مسؤولیت و والیت پذیری ر

ت. اما شود از این جا جلو تر رفگفت نمیشد حس کرد. عقل ما میروشنی می

-می اگر هیچ کس هم نیاد. من خودم» نگاه رضازاده چیز دیگری بود. گفت:

 « رم.

به  سیدیمنکرد. ما هم راه افتادیم تا ربعد،حرکت کرد. پشت سرش را هم نگاه 

ه تا ب ستادچند متریِ پل. امکان موفقیت خیلی کم بود. رضازاده چند نفر را فر

 رند.صورت سینه خیز خودشان را به وسط پل برسانند و مهمات را کار بگذا

تا  غلتاندندشروع کردند به غلطیدن. مهمات را هم با خودشان روی پل می

ه بولول بار د زدند. تیرها او را میرفت، عراقیروند. هر کس میبتوانند جلوتر ب

 کرد. چند نفر شهید شدند. تعدادی هم مجروح.صورت وحشتناکی کار می

ما.  کردند تا با غلت زدن، خودشان را برگردانند پیشها تالش میمجروح

ر جا منفگذارند رها روی پل میخواست برود و مهماتی را که بچهرضازاده می

. مهمات خودش را غلتاند و سینه  خیز پیش رفت یکند.. حمید رضا دبه

 نشد. روی، مجروح شد اما ادامه داد. دیگر چیزی دیدهناگهان در حال پیش

 که کی دو مجروحییتعدادی از بچه ها توانستند مهمات را به او برسانند.

ا مه از کهایی بچهینزدیک ما روی پل بودند، خودشان را به ما رساندند.بقیه

یده دچیزی  کدام نیامدند. هوا تاریک بود ودیدیم. هیچدور شده بودند را نمی

از  شد. منطقه شلوغ شده بود. کمی صبر کردیم. چند نفر نیروی خودینمی

 یدند،آمدند که به سرعت در حال عقب نشینی بودند. به ما که رسطرف دیگر

عقب نشینی داده شد. زود شدیدی کرده. دستور  یعراق حمله» گفتند:

 «رسن.ها میبرگردید. اآلن عراقی

-ها را میما باز صبر کردیم، تا شاید رضازاده بیاید اما نیامد. صدای عراقی 

ای جز عقب شدند. هیچ چارهشنیدیم که با سرو صدا و هلهله به ما نزدیک می

از نشینی نبود. آن جا را ترک کردیم و دور شدیم. مدت کوتاهی گذشت. 
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ک یانفجاری توجه ما را به خودش جلب کرد. فقط   -روی پل-پشت سرمان 

امکان وجود داشت. آن هم این بود که رضازاده مواد منفجره را منفجر کرده 

است. مشخص بود که خودش هم با انفجار به شهادت رسیده است. رضازاده به 

انجام دهد و خودش تکلیف کرده بود که آن پل را بزند. حتی اگر به تنهایی 

 خودش هم شهید بشود. انجام تکلیف برایش مهم بود.

 

 

 مجید زارعیان؛ همرزم
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 پلِ تدارکاتی

آموزشی برای ما  یک دورهیسال شصت و سه که وارد تخریب شدم، 

دادند مسؤولین تخریب، نیروها را آموزش می یگذاشتند. رضازاده، ایرلو و بقیه

-عملیات می یو هم از نظر نظامی ما را آمادههم از لحاظ روحی، معنوی 

ها؛ سید کرامت اهلل موسوی، امین کردند. مسؤول آموزش؛ رضازاده بود. مربی

-دیدیم. آموزشهای مختلفی میو حسین حاتمی بودند. آموزش 1دژاهلل فهن

های بزرگی مثل شدیم برای عملیاتهای سختی بود. داشتیم آماده می

ها بود. بعد از آموزش، کی از بزرگترین عملیاتیعملیات بدر. عملیات بدر 

ک عده مسؤول کاشت مین شدند یای رفتند انفجارات. مان کردند. عدهتقسیم

 ها ملحق شدند. ک سری هم به گردانی

ها ها را انجام بدهیم. مسؤولیتشب عملیات بدر، راهی شدیم تا مأموریت

ده بود. مسؤولیت انهدام با رضازاده بود. مسؤولیت هدایت نیروها با تقسیم ش

بود. نیروی کمکی شهید حاتمی  2حاتمی بود نیروی کمکی رضازاده، شمس

 هم شهید کهن دژ .

                                                           
 - بعدها شهید شد1
 - بعدها شهید شد2
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قرار بود در صورت شهادت مسؤول هر کار، نیروی کمکی مسؤولیت را به عهده 

 بگیرد و کار را پیش ببرد. 

ط  توس ملیات  بدر در شرق  دجله بود. باید این پلپل تدارکاتی دشمن در ع

 شد. های انفجارات منفجر میگروه

-یشاز پ وما این بود که بعد از انفجار پل، جلوی دشمن مین بکاریم  یوظیفه

لعظیم ها شدیم و رفتیم از هوراها جلوگیری کنیم. شب، سوار قایقروی آن

دژ  یرلو را دیدم که باالیعملیاتی رسیدیم. من ا یگذشتیم و به منطقه

زم الدیگه گروه مین کاری » ایستاده بود. از همان جا دستور داد و گفت:

ل د و پکنی نداریم. گروه مین کاری باید بره کمک گروه انفجارات. به اونا کمک

 « تدارکاتی رو منهدم کنید. 

ار وه چههای چهار نفره تقسیم شدیم چهل نفر بودیم؛ شدیم ده گرما به گروه

ه طرف ببیست کیلویی به همراه داشتیم.  4Cمواد  یک کیسهینفره. هر کدام 

-یهای مختلف باید مپل تدارکاتی دشمن حرکت کردیم. از دژها و کانال

 کردشدیم حاتمی داشت گروه را هدایت میگذشتیم و وارد خاک دشمن می

ادامه  مانباهوش و زرنگی بود. از پاسداران انقالب اسالمی بود. به راه آدمِ

رکاتی های عراق که نزدیک پل تداکی از دهکدهیدادیم. نصف شب رسیدیم به 

ان کی از نیروها اسلحه داشت. ناگهیک دفعه زیاد شد. یبود. آتش دشمن 

ز اود و ده بترسی کنمشروع به تیراندازی کرد قرار نبود تیراندازی کند. فکر می

 خاطر همان تیراندازی، لو رفتیم.روی ناچاری شلیک کرده بود. به

 «. برگردید عقب» صدای رضازاده را شنیدم که گفت:

های عراقی فهمیده بودند که هم ریخت. کمینمان بهتر. نظمما برگشتیم عقب 

ک دژِ کوچک موضع گرفتیم. دو نفر یعبور کنیم. پشت  ،خواهیمما می
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های عراقی را خامو کنند رفتند و طولی داوطلب شدند که بروند و کمین

ها را دور زده نکشید که با موفقیت، نیروهای کمین را زدند و برگشتند. آن

ها را ازبین از پشت حمله کرده  و کمین ،که متوجه شوندو بدون این ،بودن

 برده بودند. 

ب ا جل. قامت بلندش توجهم ردر آن لحظات رضازاده را دیدم که نزدیک ماشد

 کرد. 

 «چی من گم شده! سیمبی» گفت:

اندهی وصل ارتباط ما با فرم !چی مشکلهسیمبدون بی» ها گفتند:بعضی از بچه

 «. شه کاری کردنمی ،نباشه

 !ا بزنیمرچی باید این پل سیمچه با بی ،چیسیمچه بدون بی» رضازاده گفت:

 «شهعملیات انجام می .حرکت کنید

ما به صورت  یشد. همهما حرکت کردیم. آتش زیادی روی ما ریخته می

جیب عمان اصابت نکند. اما کردیم تا تیر و ترکش به بدنخمیده حرکت می

 قامت ، راستما بلند تر بود یکه قدو قامتش که از همهبود که رضازاده با این

 هاعضیبار دیگر ب کی دویداد. کرد وبه راهش ادامه میو ایستاده حرکت می

 «مشکله! برگردیم» گفتند:

 «دم. این پل باید زده بشه.من ادامه می» رضازاده گفت:

ک گردان از بسیج بود که یهوابرد و  55ک گردان تیپ یرفتیم نزدیک پل. 

ها رفتند جلو و آتش دشمن را تا حدودی کم کردند. اینمارا حمایت می

خوابیده  -ک گودالییدر  -کردند. اما هنوز کار مشکل بود. ما نزدیک پل 

جا بودیم رضازاده و شمس با هر زحمتی بود، خودشان را رساندند به پل و آن

که به همراه داشتند خودشان را  4Cکی با موادیکی ینشستند. قرار شد افراد 
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ک جا جمع کنند و انفجار را انجام یها مواد را در تا آن ،ساننبه رضازاده بر

ما با رضازاده بود. کالیبر دشمن آن  یدهند. حدود چهل، پنجاه مترفاصله

داد. هر کدام از ما که ای را هدف قرار میطرف پل نشسته بود و هر جنبنده

. نزدیک زند. دشمن کامالً به منطقه مسلط بودشد با آتش سنگین میبلند می

جلوی  یک ماشین ایستاده بود. دو تا عراقی داخل ماشین بودند. شیشهیما 

دادند. کرد، هدف قرار میماشین را شکسته بودند و هر کس را که حرکت می

 .ها ما حدود پنج، شش متر بیشتر نبودآن یفاصله

اما  ،دویدندشدند و نیم خیز به طرف رضازاده میکی بلند مییکی یها بچه

ا به رودشان افتادند. چند نفر هم که توانستند خخوردند و میبالفاصله تیر می

 تیر خوردند و افتادند.  ،در راه برگشت .ها برسانندآن

فاع دز پل دانست و با آمادگی کامل ااهمیت پل زیاد بود. عراق هم این را می

ه ل زدپر پیروزی عملیات بدر قطعی بود. اگ ،شدکرد. اگر این پل زده میمی

ام تل عقها را امکان داشت عراق آن منطقه را محاصره کند و رزمنده ،شدنمی

دم. کرنماید. من جزو نفرات آخر بودم که باید به طرف رضازاده حرکت می

و  بود فقط من مانده بودم و حاتمی. رفتم پیش حاتمی. او کمی جلوتر نشسته

بکشند  کجا دراز،حرکت کنند طورکرد که چهها را راهنمایی میکی بچهیکی ی

م هشان بیشتر شود. حاتمی مرا و کجا خیز بردارند، تا احتمال موفقیت

 راهنمایی کرد. 

 «ای؟آماده» حاتمی گفت:

 ام.گفتم: آماده

من همیشه چند نارنجک برای احتیاط به همراه داشتم، آن شب هم چند 

آن  ِ  تیر اندازی شروع شد. کالیبر ،نارنجک همراهم بود. وقتی حرکت کردم
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هم زمان شروع به شلیک کردند.  ،آیفا ِ  های داخل ماشینطرف پل و عراقی

خودم را انداختم زمین. بین پل و حاتمی مانده بودم. تیر مستقیم از باالی سر 

حرکت به خودم را بی .کردندگذشت. پشت سر هم شلیک میو کنار گوشم می

اند. برای ها فکر کردند من را هم زدهذشت عراقیزمین چسباندم. کمی که گ

ها قطع شد. خوب توجه کردم، دیدم کنارم شهید فهن همین لحظاتی شلیک

کانی روی زمین افتاده بود و داشت تر شهید بهرام کاودژ افتاده. کمی آن طرف

و شناختم.  ،کرد. تیر خورده بود توی پایش. شهید کارگرفر را هم دیدمناله می

عقب. آرام نارنجکی برگردم ا یجلو  ،دانستم برومکار کنم. نمیچه ،ده بودممان

طور نارنجک دستم اش را کشیدم. همانو ضامن ،ام در آوردمرا از کوله پشتی

ا یک دفعه یتا عمل نکند.  ،فشردمکی دو دقیقه ضامن را توی دستم مییبود. 

طرف آیفا.  ،روی زانو بلند شدم و بالفاصله نارنجک را پرت کردم ،علی گفتم

آن دو عراقی بالفاصله  ،شدمافتاد جلوی آیفا و آیفا منفجر شد. اگر موفق نمی

کردند. هر دو عراقی کشته شدند. منطقه با این انفجار روشن کارم را تمام می

هایی علوم بودند. بچهم ،هایی که روی پل افتاده بودنددیدم. بچهشد. پل را می

-ا مجروح بودند را مییهم که بین من و شهید رضازاده افتاده بودند و  شهید 

 ک نگاه به عقب کردم، و شهید حاتمی را دیدم. یدیدم. 

 «برگرد عقب! » شهید حاتمی فریاد زد:

می. اش عقب، پیش شهید حاتشهید فهن دژ را گرفتم و کشیدم یمن فانسخه

ز ن. هنواش زده بود بیرواش و از پشتخورده بود، به شکم شهید فهن دژ تیر

دی جان داشت. شهید باشدجهرمی تیر به کتفش خورده بود و در عملیات بع

م کشید اش با ما دو سه متر بیشتر نبود. رفتم و او را همشهید شد. فاصله

 کانی دورتر بود. امکان نجات دادنش نبود. عقب. شهید کاوه
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چ پیش شهید حاتمی. دیگر هیچ نیرویی نمانده بود. هیبرگشتم و نشستم 

که  ین بودتوانستیم بکنیم، اگشت. تنها کاری که مینیرویی از طرف پل برنمی

 منتظر کار شهید رضازاده باشیم.

. از بود فقط من و شهید حاتمی سالم مانده بودیم. دو نفر مجروح هم کنارمان

ته برگش ی راه را گم کرده بودند واحدود چهل نفری که اول کار بودند، عده

دای شد. صا مجروح شده بودند. هوا داشت روشن مییبودند. بقیه هم شهید 

رف پل ها داشتند، به طشد. آنتر میهای عراقی هر لحظه نزدیکغرش تانک

 آمدند. به شهید حاتمی گفتم: چه کار کنیم؟!می

 «  هیچّی. مجبوریم برگردیم عقب.» کمی فکر کرد و گفت:

 شه؟!عنی دیگه از رضازاده خبری نمییگفتم: 

 « شد. خواست خبری بشه باید تا حاال مینه اگه می» گفت:

 کار کنیم؟ها رو چیگفتم: مجروح

جا مینتونیم بکنیم. مجبوریم هکاری نمی» ها انداخت و گفت:نگاهی به آن

 « بگذاریم، زود برگردیم گذارش بدیم. 

ات و گشتیم، و گزارش عملید هر چه زودتر بر میچی نداشتیم. بایسیمبی

 وخیمی دادیم. شهید فهن دژ وضع خیلیها میمنفجر نشدن پل را به فرمانده

یر به اش متالشی شده بود. کسی که تشد تکانش داد. شکمداشت. اصالً نمی

 م. بعداش را پانسمان کرداش خورده بود را بلند کردم و به سرعت زخمکتف

ودیم، متر از پل دور شده ب 50ش را گرفتم و حرکت کردیم. حدود ازیر بغل

» که ناگهان پل منفجر شد. حسین حاتمی سریع خوابید روی زمین و گفت:

 « رضازاده پل رو زد!حاال دیگه باید کمی منتظر بشیم. 



180 

 

 

شهید  آید.ک نفر دارد مییای منتظر ماندیم. دیدیم از کنار پل ده دقیقه

 «کار کردید؟ میر شکاری چی» ود. حاتمی گفت:حمید میر شکاری ب

-دهسید. عمواد به رضا زاده نر یپل رو زدیم اما همه» میر شکاری جواب داد:

 «ا شهید. یا مجروح شدند، یای قبل از رسیدن به او 

نکه ا ایبشهید رضازاده بعد ازجمع بندی موادها، فیتیله را روشن کرده بود. 

ل با پ دانست اگر فیتیله را روشن کند خودش همقبل از آن مجروح بود و می

 شود. منفجر می

 «حمیدرضا چی شد؟ » حاتمی گفت:

ت ه حالحمیدرضا با این که مجروح بود باز تیر خورد، و ب» میر شکاری گفت:

 « سجده افتاد زمین. همون لحظه هم پل منفجر شد و او شهید شد. 

 «م.شییمه احتمال زیاد اسیر ب»شهید حاتمی از رضازاده قطع امید کرد. گفت:

 . اگر باکی از شهدا را پوشیدیبسیجیِ  های سپاه را در آورد و لباسلباس 

رند و ها امکان داشت او را تحت فشار بگذاشد، عراقیلباس سپاه اسیر می

 اطالعاتی بگیرند.

ک تانک عراقی. تانک یحرکت کردیم. بعد از مدتی پیاده روی، رسیدیم، به  

اش نبود. رفتیم، داخل تانک و اطالعات و بود، اما هیچ کس داخلروشن 

مان ادامه دادیم. رسیدیم، پشت خطِ اول هایی را برداشتیم، و به راهنقشه

ک ماشین. شهید حاتمی خیلی یک کانال گذشتیم، و رسیدیم به یخودمان. از 

. چون عجله داشت، که سریع برگردیم، به عقب و به شهید ایرلو گزارش بدهیم

ها هنوز خبری از وضعیت پل نداشتند. رفتم پشت ماشین. دو تا سیم آن

مربوط به استارت را به هم زدم. ماشین روشن شد، و حرکت کردیم. چند نیرو 
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گیرد. را هم دیدیم و سوارشان کردیم. کمی که رفتیم دیدیم ماشین ترمز نمی

 گفتم: ترمز نداره!

 «برو.عیبی نداره فقط » شهید حاتمی گفت:

 یم رویکشید تا بایستد. رفتخواستیم ماشین را نگه داریم طول میوقتی می

ار ی که سوهاست. چند نیرویجا در دید مستقیم عراقیدانستیم، که آندژ. نمی

ع که دانستند که دژ خطر ناک است. همان موقشده بودند. پیاده شدند. می

د ا شهی. آنهسوار ماشین شدند ها پیاده شدند، دو نفر دیگر به ما رسیدند، وآن

م هها عیدی و شهید احمد رضوانی، فرمانده و معاون گردان کمیل بودند. آن

ر که خواستند، زودتر برسند و گزارش کارشان را بدهند. حدود بیست متمی

وقع ک گلوله مستقیم تانک خورد به عقب ماشین. من آن میرفتیم. ناگهان 

له آمدم، دیدم بیست متر از ماشین فاصهیچ چیز نفهمیدم. وقتی به هوش 

خل د داافرا یدارم موج انفجار مرا پرت کرده بود. ماشین منفجر شده و همه 

به  امشمچهای گوشت به اطراف پراکنده شده بود. آن تکه تکه شده بودند. تکه

 ها ازترکش یهای زیادی به بدنم اثابت کرده بود. همهدید. ترکشسختی می

ه ش هم بوارد بدنم شده بودند. بدنم پر از ترکش بود. چند ترکپشت  یناحیه

ی خیلی ضعیف یک نالهیسوخت. ها به شدت میسرم خورده بود. جای ترکش

خر های آکی از نیروها لحظهیرسید.معلوم بود از توی ماشین به گوش می

بار  شان متالشی شده بود. چندهایشود. بدنعمرش هست و دارد، شهید می

م ادرتدانم چند ساعت گذشت. تمام قوش آمدم و باز از هوش رفتم. نمیبه ه

فت و رگیج  ام راباز کردم. بالفاصله سرمرا جمع کردم، و ایستادم. بند حمایل

 افتادم زمین.

ک یهای امدادگر مرا دیدند. آمدند و سرم را بستند، و با همان موقع بچه

که حاج اسدی رده بودند. تا اینموتوربردند عقب. درمنطقه از ما قطع امید ک
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فرمانده لشکر، از بودن من در بیمارستان مطلع شد و تلفنی با من صحبت 

 کرد و ماجرا را فهمید.

 

 

 سید عبدالرضا صادقی
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 خالف قانون

ه ککردند بدون اینتوی جبهه گاهی الزم می شد که بچه ها رانندگی می

 ضازادهرداد. توانست انجام میهر کس هر کاری میگواهی نامه داشته باشند، 

به  شد وهای جبهه میاد گرفته بود و گاهی سوار ماشینیهم رانندگی را 

 کرد.حسب ضرورت رانندگی می

اری کرود. هر ک بار که با هم توی شهر بودیم دیدم از رانندگی طفره میی

 انوننامه خالف قاین جا رانندگی بدون گواهی»کردیم رانندگی نکرد، گفت: 

 «است. 

 

 

 

 محمدجواد شاکری؛ همرزم
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 تکبرزیست بیساده

تخریب  اردوگاه حیدرکرار بودم. شهید رضازاده جزو مسؤولین 63در تابستان 

ه پار بود. زمان استراحت، دیدم سرزانوی شلوارش پاره شده، گفتم: شلوارت

 ه دست لباس بگیر.یشده، برو 

ستفاده اشه خواد. فعاًل مینمی»پارگی شلوارش انداخت و گفت: ک نگاهی به ی

 «دوزمش. کرد. می

ده لی سا. خیچندبار همان شلوار را دوخت و باز پاره شد، اما نرفت شلوار بگیرد

 زیست بود. اهل غرور و تکبر نبود.

 

 

 

 محمدجواد شاکری؛ همرزم
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 هاعراقی یصدای هلهله

 ک پل تدارکاتی حساس،یدر عملیات بدر ما را فرستادند برای انفجار 

 شهیدرضازاده مسؤول گروه بود، حدود بیست و سه، چهار نفر می شدیم.

دود دژ هم بودند. با گروه حمایتی حاهلل جمشیدی و شهید فهنشهید فرج

 شدیم.چهل نفر می

ا را مدند و راه را گم کرای فرار کردند. بعد وقتی خوردیم به کمین دشمن، عده

 عملیات شروع ها را دور زدیم و به راهمان ادامه دادیم.پیدا نکردند. ما عراقی

وی شده بود. من نزدیک پل مجروح شدم. تیر خورد به کتفم. خون زیادی ر

ی هاچهبزاده از کتفم لخته شده بود. تیر توی کتفم مانده بود. شهید ایرج 

 شد. چفیه خودش را بست به کتفم.لش میفداکار بود. حدود هجده سا

رفت و زاده نارنجک و خشاب مرا گآمد. شهیدایرجها میصدای هلهله عراقی

نجام ن را اها کارشاکنیم تا آنجا و از رضازاده حمایت میگفت می ایستیم این

 بدهند.

ها هبچ یها نزدیک شدند. همهمدتی گذشت و از رضازاده خبری نشد، عراقی

ه کودیم ا مجروح شده بودند، ما در حال برگشت بودیم. نزدیک روستا بیشهید 

ده و ر کرصدای انفجار را شنیدیم. بعد فهمیدیم که شهیدرضازاده پل  را منفج

 خودش هم به شهادت رسیده است.

 محمدجواد شاکری؛ همرزم
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 تا جنگ هست هستم

خودش  اگر خودش رویها، شب زنده دار بود و راز و نیاز می کرد. اکثر شب

 رسید.کرد به این جا نمیکار نمی

شد. های بعدی تخریب تشکیل میدر شرایط خاص جلساتی برای برنامه

د و ؤثر بوداد مهایی که میخلّاق این جلسات بود. طرح یهمیشه رضازاده پایه

مین کردیم. برای هکرد. ما روی نظرات او حساب میتوجه همه را جلب می

 م.کردیکردیم تا برسد، بعد جلسه را شروع میر نبود صبر میوقتی  حاض

ا دو دوست دارم شم»ک روز شهیدایرلو من و رضازاده را صدا کرد و گفت: ی

 .«نفر برید عضو سپاه بشید... 

دامه خوام تحصیالتم رو ااگر تکلیف جنگ روشن شد من می» رضازاده گفت: 

 «بدم. اما تا جنگ هست، هستم. 

 

 

 

 آبادی؛ همرزمحسین ابراهیم
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 ها رفتندبعضی

ند شدی. آدمی نبود که فکر کماندی از او خسته نمیهر چقدر کنارش می

 زد. بیشتر سرش توی الککردی حرف نمیخسته شده. اغلب تا سؤال نمی

ی اش بود. سرخود کارشناس بود. تحت فرمان فرماندهخودش بود. وظیفه

 داشتنی بود.ک آدم ویژه و دوستی داد. خودرأی نبود.انجام نمی

 های خوب زیادخواند. بچهشد، هر شب نماز شب مینماز شبش ترک نمی

 ها بود.تر بود. از نظر من جلوتر از آنداشتیم اما او مخلص

-شد میمن هیچ وقت از او آزاری ندیدم. هیچ کس ندید. هرجا خسته می

 پوشید که جلب توجهخوابید. لباسش همیشه خاکی بود. لباس خاصی نمی

گاه جمعی و گروهی همیشه حاضر بود، اگر در اردوکند. توی کارهای دسته

 ا حمام درست کنند کمک می کرد، ابایی از کاریخواستند دستشویی می

آورد برای درست کردن ا گونی مییکرد و نداشت. حتی چاه تمیز می

 دستشویی و...

ت و شد با دقکاری به او محول میدر عین حال در کارش هم جدی بود. اگر 

 داد.جدیت انجام می
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طوری  ها الزم بود.گیر بود. آموزش سخت برای بچهها خیلی سختدر آموزش

یب دادند و از تخرگرفت که اگر افرادی ضعیف بودند انصراف میسخت می

اشند. بهای تخریب باید آمادگی باالیی داشته رفتند. اعتقاد داشت بچهمی

 د!را من خودم آورده بودم تخریب، اما طاقت نیاوردند و رفتن هابعضی

 

 

 

 زاده؛ همرزمفتح اهلل سراج
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 روحِ جدا شده

متوجه  دیدی،شهید ایرلورا می یبعد از شهادتِ شهید رضازاده، وقتی قیافه

ک ی شدی، او هم دیگر در این دنیا نیست. در نگاه اول عجیب بود، کهمی

ز دش برورزمانش از خوکی از همیفرمانده این همه ناراحتی به خاطر شهادتِ 

ون چک مورد خاص بود. یدیدی، این کردی میبدهد. اما وقتی خوب فکر می

، داشت قدر به شهید رضازاده عالقهشهید رضازاده خاص بود. شهید ایرلو آن

 کهینز اااست. بعد  که بعد از شهادت او انگار روح از بدن ایرلو هم جدا شده

ر دزاده عملیاتی که رضا یخبر را شنید، دیدم تنها ایستاده، به طرف منطقه

و حال کند. در فکر عمیقی فرو رفته بود. دیگر تجا شهید شده نگاه میآن

 خودش نبود. زود هم به او پیوست.

 

 

 احمد سیف زاده
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 تر باشدهر کس نزدیک

 طورنجا به من ایک شب آمد به خوابم. آنیبعد از شهادتش، ناراحت بودم. 

 اند.تداعی شد که؛ شهدا شمع محفل بشریت

 ر را بهکند و این نوسوزد و نورانیت ایجاد میشهید می»حمید توضیح داد: 

فاده ت بیشتر استیتر باشد از نورانکند. هر کس که نزدیکاطرافش پخش می

 «کند.می

ای نشست. حمیدرضا با ک غبار خاکستری ایجاد شد و روی شیشهیبعد، 

ر تر باشی، بیشتهر چی به شهید نزدیک»انگشت روی غبار نوشت و گفت: 

 «گیری.نقش می

 

 

 خواهر
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 کوه یحمیدرضا در دامنه

 ، اماد بودبرضا، نُه عمل جراحی کرده بود. اول حالش خیلی برادر جانبازم علی

کوه  بار رفته بودکیکرد. نوردی هم میشد. طوری که کوهبه مرور بهتر 

ز وا، اورانی هبکند و در شرایط بد و ها گیر میکوه، تو برف یدماوند. در دامنه

ر هنوردی های کوهشود. اکیپبازد. جسد او پیدا نمیافتد و جان میبلندی می

 کنند.  ها بود، پیداتوانند جسد را که در زیر برفکنند، نمیچه تالش می

د ک شب خواب مرحوم پدرم و سییگذشت، تا این که مدتی از این ماجرا 

ک ین م»دماوند ایستاده بود، گفت:  یحمیدرضا را دیدم. پدرم که در قله

 «جا گم کردم.ای اینانگشتر فیروزه

-می ک چشمه باریک و زالل نشسته ویکوه، پای  یدیدم حمیدرضا در دامنه

 «ز این آب خودت و عزیز جون بخورید.ا»گوید: 

 ک مسیر در کوه.یبعد اشاره کرد به 

دم، شدار ما از پیدا نشدن جسد برادرم خیلی ناراحت بودیم. وقتی از خواب بی

 شه.گفتم: علیرضا پیدا می

 کنند، تا برادرم پیدا بشه.پدرم و حمید تالش و راهنمایی می

 نوردی پیدا شد.علیرضا توسط کوهبعد از این خواب، جسد برادرم  ک هفتهی

 

 خواهر
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 مین های تازه

-ات میها تلفکردند و از بچهای استفاده میهای تازهگاهی عراقی ها مین

-یررسی مها را بشد. زیروبم آنها کنجکاو میگرفتند. رضازاده روی این مین

ک یون کند. کنار کارمیگذاشت تا بفهمد چگونه عمل قدر وقت میکرد. آن

 بردیمهای جدید را قسمتی را درست کرده بودند به نام ثبت و بررسی. مین

ین بود ااش به فکر کوشی بود. همهک آدم سختیکرد. جا و رویشان کار میآن

ن خواست کارها به نحواحسک کار مثبت برای جبهه انجام بدهد. مییکه 

 انجام شود.

 

 

 آبادی؛همرزم ابراهیم حسین
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 قبری درخشید

ی دل رددای بفرستم و اش و فاتحهک بار تصمیم گرفتم، بروم، سر قبر خالیی

 . قبالً کردمنکنم. رفتم، دارالرحمه )گلزار شهدا( هر چقدر گشتم،  قبر را پیدا 

د، بوا جر آن دیدم. چند بار مسیری را که قبرفته بودم، اما آن روز قبر را نمی

از  استم،خوتر به نتیجه رسیدم.  میو پایین کردم، اما هرچه گشتم، کم باال

ردم. کحبت مزار شهدا بیایم، بیرون. رو کردم، به طرف مزار شهدا و با حمید ص

 ؟!گفتم: حمید! انگار راضی نیستی، بیام سر قبرت! دوست نداری ببینمت

ا هد. امکه نور بدک قبر برایم درخشید. نه اینیهو دیدم، در بین قبرها کی

ر د. قبانم داک  نفر با انگشت نشیام را جلب کرد. مثل این بود، که انگار توجه

زار مبر، قمرا به خود جذب کرد. از آن جا دور بودم. رفتم، جلو. دیدم، همان 

از  وحمیدرضا است. کنارش نشستم و کلی با او حرف زدم و فاتحه خواندم، 

 ، تشکر کردم.که اجازه داد، زیارتش کنماین

 

 

 حسن ارژنگ زاده دوست و خویشاوند
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خالصه زندگینامه و سوابق خانوادگی 

  شهید سیدحمیدرضا رضازاده
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 نیای مادری
 .اهلل سیدنورالدین حسینی الهاشمی شیرازی استسیدحمیدرضا نوادۀآیت

. رسدنَسَب سیدنورالدین به سیدمرتضی، زعیم شیعه در قرن چهارم هجری می

 سیدمرتضی و سید رضی )مؤلف نهج البالغه( همان دو برادری هستند که

یت ترب روزی مادرشان آنان را نزد شیخ مفید برد و به او سپرد تا زیرنظرش

 شوند.

 کند که امامزهرا )س( را زیارت می یشیخ مفید در خواب حضرت فاطمه

زد ینی نحسن)ع( و امام حسین )ع( را در سنین کودکی برای تحصیل علوم د

 او آورده!

 

 اهلل سیدنورالدینویژگی آیت

ردم یت ماعتقاد او به لزوم حضور روحانیت در صحنه اداره اجتماع برای هدا 

اشد ببراساس مبانی دینی و عمل به این اعتقاد در دوران زندگی خویش می 

 کنیم:که به چند نمونه از این اقدامات اشاره می

انی رضاخ با قدرت و جسارت در مقابل استبداداو از جمله روحانیونی بود که  

ن توسط رضاخا 1308و  1306های ایستادگی کرد و به همین دلیل در سال

 تبعید شد.

 

 زدائی:مقابله با دین



196 

 

 

ند رضاخان تصمیم داشت دست روحانیت را از همه مناصب اجتماعی کوتاه ک

 سازد. و به جای احکام اسالمی قوانین غربی را بر اداره جامعه حاکم

و  هاسیدنورالدین هم برای شکستن سیاست رضاخان و هم گوشمالی انگلیسی

گری کی از کارمندان کنسولیهم به منظور انجام تکلیف دینی تصمیم گرفت 

 انگلیس را که شرب خمر کرده بود، حد شرعی بزند. عوامل حکومت تالش

ی افشارپبا  رالدیناهلل سیدنوکردند ایشان را از این عمل منصرف کنند، اما آیت

 بر اعتقادات دینی و صالبت انقالبی، اقدام به اجرای حد کرد.

رض معت رضاخان دستور داد او را دستگیر کرده، به بوشهر تبعید کنند. مردم

برای  شده و در شاهچراغ شیراز تجمع کردند. با تیراندازی نیروهای رژیم،

 رسیدند. پراکنده کردن معترضان، چند نفر از مردم به شهادت

صلی در زمان تبعید سیدنورالدین، سه ماه متوالی بازار وکیل که مرکز ا

ه بو را اچاراً که باالخره دولت ناروز شیراز بود، تعطیل شد. تا ایندادوستد آن

 شیراز برگرداند.

 

 تأسیس حزب برادران
 سیدنورالدین حزب مذهبی، سیاسی برادران را تأسیس کرد. این حزب در

ه طور ب 1320کرد. پس از شهریور خان به طور مخفیانه فعالیت میدوران رضا

، نسجممعلنی اقدام به تعمیق عقاید دینی و مبارزات سیاسی نمود. این حزب 

 دارای اساسنامه و مرامنامه دینی و سیاسی بود.

ترین اهلل سیدنورالدین، تشکیالت حزب را از طریق پاکترین و اصیلآیت

بت و شیفتگی نسبت به خاندان رسول خدا)ص( با عنی محیعواطف جامعه، 

ک هیئت یتوده مردم پیوند زد. حوزه های حزب برادران هر کدام در قالب 

بیت پیامبر و امامان معصوم)ع( شکل گرفته و کی از اهلیمذهبی و به نام 
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مجالس تبلیغ دینی خود را در گوشه و کنار شهر سامان دادند. و تعداد آنها تا 

 حوزه رسیده بود.  43یشان به زمان فوت ا

 

 قانون منع مسکرات

 هنگام تشرف به مشهد مقدس، ضمن توقف در 1327سیّدنورالدین در سال 

ه تهران طرح قانون منع مسکرات را به طور جدی پیگیری کرد و در نتیج

لس نفر ازنمایندگان مجلس شورای ملی آن زمان به مج 18طرحی با امضاء 

ولت دبه تصویب رسید و  1330دتی باالخره در سال پیشنهاد شد که پس از م

ق تر مصدآنرا تدوین و اجرا نماید. لیکن در دولت دک ینامهمکلّف شد آیین

 موضوع بعهده تعویق افتاد.
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 پدر شهید 

 سنین و ازمرحوم حاج سیدمحمد رضازاده فرزند عبدالرضا از تجار شیراز بود. ا

ل کرد. پس از شکدینی مرحوم حاج علی جباری شرکت میجوانی در جلسات 

ی، شیرازالهاشمیگیری حزب برادران توسط آیت اهلل سیدنورالدین حسینی

دائیان ف یمتحده های مذهبی حزب برادران را به نام هیأتکِ هیأتییحوزه

 ابالفضل )ع( تأسیس کرد.

حزب  های اینچهرهترین اهلل شیرازی، حاج سیدمحمد از فعالدر زمان آیت

ب نتخابود و در همان زمان از طرف حزب برادران به نمایندگی انجمن شهر ا

 شد.

له ز جمادر زمان بسیجِ جمعیت برادران برای مقابله با شیوع بیماری حصبه، 

یل ین دلرساند و به همکسانی بود که دکتر، دارو و امکانات به بیماران می

 خود او نیز بیمار شد.

ر دنامید می« پاسداران اسالم»شیراز که خود را ناشر افکار  "شفق"یروزنامه

 با حمایت او منتشر شد. 1331سال 

 تخریب یاهلل سیدنورالدین شیرازی برنامهتحت نظر آیت 1334در سال 

و پس از  محفل بهائیان را که همزمان با سفر شاه به شیراز بود، تدارک دید.

یشان از با اهلل سید نورالدین به تهران نیحکومت نظامی در شیراز در سفر آیت

واب با نهمراه شد این سفر منجر به تغییر مسؤولین فارس شد. او در این سفر

 رساند.الدین را به او اهلل سیدنورصفوی مالقات کرد و پیام آیت
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د خود به شیراز، به منزل سیدمحم یک بار در سفرمخفیانهینواب صفوی 

 رضازاده وارد شد.

ا رباس العاو با همراهی اعضای هیأت فدائیان ابوالفضل )ع( بنای مقدس بیت

 احداث کرد و نیز مسجد شمیشرگرها را احیاء نمود.

صلت  سیدنورالدین شیرازی واهللبا دختر آیت 1334سیدمحمد در سال حاج

 نمود.

های مذهبی اهلل سیدنورالدین، سرپرستی هیأتاو پس از درگذشتِ آیت

ان و رادرهای ببرادران را به عهده گرفت و اهتمام جدی برای هماهنگی برنامه

 برگزاری مراسم دینی در مسجد وکیل و دیگر مراکز به کار بست.
 وفهان های برادران در سفر به اصیأتحاج سیدمحمد با همراهی تعدادی از ه

یق ر تشوکدیگیهای مذهبی این شهرها را به ارتباط با شهرهای بین راه، هیأت

 کرد و موجب احداث بنای بیت العباس در اصفهان و شهرضا شد.می

 لی شد.آناهلل حکیم نماینده مجلس شورای مدوره با اجازه مرحوم آیت کیاو 

أسیس دارالشفاء حضرت ابالفضل )ع( را ت ییریهمرحوم همچنین درمانگاه خ

یه مصرف وجوهات شرعی را  در خیر یاهلل مرعشی نجفی اجازهنمود. آیت

 تحت نظر سیدمحمد رضازاده صادر کرد.

هران هنگام برگزاری جشن هنر شیراز ازیکی از وعاظ مشهور ت 1356در سال 

نی شن هنر سخنراهای توهین آمیز و ضدمذهبی جخواست تا بر علیه نمایش

ع توزی یرازکند. و بعد نوار سخنرانی او رامخفیانه و با کمک افراد هیأت در ش

 اد.رار دهفتگی هیأت، دولت وقت را مورد انتقاد ق یکرد و خود نیز در جلسه

صر سالگی مشغول ادای نماز ع 53در سن  1356سیدمحمد رضازاده در آبان 

 ک گفت.نماز، دعوت حق را لبی یشد و در سجده
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 فضای خانواده

 ه اینزند باهلل سیدنورالدین است. خداوند چهار فرمادر شهید فرزند ارشد آیت

 خانواده عطا کرده است.

به  1363شهیدسیدحمیدرضا کوچکترین فرزندخانواده بود که در سال 

 شهادت رسید.

ل عمرد المبین به شدت مجروح شد و بارها موسیدعلیرضا نیز در عملیات فتح

حمت رجراحی قرار گرفت و چند سال بعد در حادثه صعود به قله دماوند به 

 ایزدی پیوست.

از مریم الشریعه از فعاالن فرهنگی و مذهبی و مؤسس هیأت فاطمیون شیر

 باشد.)ویژه بانوان( و مؤسسه فرهنگی صبح فاطرمی

لف ختم سیدمحمدرضا فرزند بزرگ خانواده از ابتدای پیروزی انقالب در نقاط

 88تا  84و در سنگرهای متعدد به انقالب اسالمی خدمت نموده و در سالهای 

 استاندار فارس بوده است.
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 خالصه زندگی سیّد، حکایت سادگی و خلوص

 ورۀ راهنمایی اومحروم گردید. دمتولد شد. در دوازده سالگی از نعمت داشتن پدر  1344سیدحمیدرضا در تاریخ هفتم شهریور

رکت شر تظاهرات دوجوانی گیری مبارزات مردم ایران به رهبری امام خمینی)ره( برعلیه طاغوت. از همان دوره نهمزمان بود با اوج

 وء ابوالوفاسجد سیدکرد و در انجمن اسالمی مدرسه حضور فعّال داشت. پس از پیروزی انقالب در گروه مقاومت شهیدپرندِ ممی

 بسیج شیراز فعالیت جدّی داشت.

ه شد. اهی جبهروسال بود که با وقوع جنگ تحمیلی شوق حضور در دفاع مقدس در وجودش شعله کشید و با اصرار هنوز کم سن

 در جبهه هم خطرپذیرترین واحد )تخریب( را برای فعالیت انتخاب کرد.

ا بت روحی را هه کماالای داشت، اما در دانشگاه جبشرفت معنوی ویژهپی یاز کودکی عالوه بر تدّین خانوادگی، خود نیز زمینه

-هیرلو، روحیام حسین اناو به یبردند. فرماندهرزمانش روز به روز بر آسمانی بودن حمیدرضا پی میسرعت بیشتری کسب کرد. هم

دند کرت طی میا به سرعراهلل سیر لقاء الیای مشابه داشتند و هر دو ماش را درک کرد. هر دو روحیهاش را شناخت و گوهر وجودی

 نمودند.اری مییدیگر را کیو در این راه 

ل ر شد. مسؤوو واگذاهای بیشتری به احمیدرضا در مدت کوتاهی از خود لیاقت و توانایی زیادی نشان داد و به مرور، مسؤولیت

 های او در جبهه بود.لیتآموزش تخریب، معاون گردان تخریب و مسؤول مقر آموزش، از جمله مسؤو

ق و داد. اخالیها را به خود ترجیح مورزید و آنهای بسیجی و مردمی عشق میک بسیجی باشد. به بچهیهمیشه دوست داشت 

ظر بگیرند نین که در کردند، بدون اهایش عمل میاش بودند و به گفتهرفتارش با زیردستان و دوستان طوری بود که همه شیفته

 تر!ا پایینیو باالتر از خودشان است مسؤولیت ا

ه ادگار ماندیداشتی به ادی یهایش در قالب دفترچهنوشتهحمیدرضا به مرور، خود را برای شهادت آماده کرد. این آمادگی در دست

 اش قرار گرفت.است که پس از شهادتش در اختیار خانواده

 کشد.کند و از خویش حساب مینصیحت میاو در این دفترچه در نهایت سادگی و خلوص، خود را 

 ک دشمن، بهعمق خا دجله، در یساز، مسؤولیت تخریب پل تدارکاتی عراق بر روی رودخانهدر عملیات بدر، در مأموریتی سرنوشت

 دوش او و همرزمانش گذاشته شد.

ید تا شهادتگاه او م پل به شهادت رسهنگام  انهدا 25/12/1363کردند،در تاریخ خطاب می "سید"سیدحمیدرضا، دوستانش او را 

 ند مأموریتیدانستیمکربالی جدش حسین )ع( در کنار فرات را تداعی کند. او و همرزمانش به خوبی  یدر کنار دجله نیز خاطره

رفتند و ر گلهی قرازمایش ااند، بازگشتی ندارد. بارها در مسیر رسیدن به پل، هنگام عبور از خطوط دشمن مورد آکه به عهده گرفته

 ردگار نشانقاء پرولگی خویش را برای شهادت و ایمان و ثبات قدم خویش برای انجام مأموریت را به نمایش گذاشتند و شایسته

 دادند.

 
 شان بادشربت گوارای شهادت نوش
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 دست نویس با خط شهیدحمیدرضا رضازاده یک صفحه از دفترچه ی
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 شهیددفترچه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ا دافع یا کافی المهمات و یا قاضی الحاجات و یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک واکفنا یا رحیم، یا رحمن، یا اهلل، ی

 ا غافر الخطیئات، انک مجیب الدعواة.یالبلیات و 

18/8/1363 

 

 

 زندگینامه من

باش و شیعه بودن را فراموش مکن. اگر انسان وظیفه شناس باشد و کار خودش  کردن با نیروها را از دست مده. شیعهجرأت صحبت

رساند خسته شده و شود. امّا انسانی که طلوع را به غروب میشود. بی حوصله نمیشود. دلسرد نمیرا بداند و انجام بدهد خسته نمی

 شود.رود و زندگی برایش تلخ میاز حال می

نباشد. کار را بکن که کار شده باشد. نکن که جواب داشته باشی. حرفی بزن که شنونده داشته  هماهنگی مسؤولین جلوی نیروها

باشد و موقعی حرف بزن که اثر داشته باشد. حرفی نزن مگر اینکه الزم باشد. احترام را حفظ کن تا محترم باشی. در موقع بیکاری 

بل تو اثر دارد. کل مسایل از واضحات است منتهی توجه به آن الزم به فکر کارت باش. سخن، اخالق، رفتار تو در اعمال طرف مقا

 باشد.است و این نوشتار تذکّر به موقع این واضحات می

اول نیت، بعد نیت، بعد نیت، بعد نیت، سپس عمل صالح. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. هر عمل به جای خودش نیکوست 

 کن. در نماز فکر کار مکن)عجله مکن(. در موقع کار فکر کار کن.خواهی بکنی به جایش بهر فکری که می

مرگ نزدیک است، توقف الزم و جائز نیست. با سرعت هر چه بیشتر بشتاب. فردا کی خواهد آمد؟ آن فردایی که تو در نظر داری 

 و عروسک کسی نشو. خود را بشناسی و عمل کنی تا بدهکار نباشی، فکرت از خودت باشد، یامروز است، سعی کن وظیفه

حاجات و قادر متعال است و تو ناتوانی. بیجا زور نزن، از او  ینیازهای خود را بدست آور و بصورت دعا از خدا بخواه که برآورنده

 پذیرش و عمل به آن خواسته کند. یبخواه تو را آماده

ادت نرود. مرد عمل باش نه حرف. حقوقی که بر ی بیست و چهار ساعت خود را محاسبه کن و قیامت را در نظر داشته باش و تذکر

ا چند بعد فقط و یک بعد یا آنکه خود را در یک طرفه قضاوت کنی یات است ادا کن. همه ابعاد را با هم در نظر بگیر. مبادا عهده

 فقط پرورش دهی.

ارت تمام نشده، بلکه بیجا از خود راضی کنی ککند. مبادا فکر کنی کارت تمام شده نه اشتباه میگناهکاری. زجر گناه را آب می

 ات بگرد و انجام وظیفه کن، بیکار منشین.ای. به دنبال وظیفهشده

تو انسانی، شخصیتت کو؟ به شخصیتت فکر کن. آن را دریاب و با شخصیت خود به اهدافت برس. اهدافت را ببین پیش برو. اعمال 

 ادت می رود.یو. خودت باش و اگر نه راه رفتن خودت هم صحیح دیگران را ببین، اما با شخصیت آنها پیش نر

کی باشی. فکر، هادی انسان است. اگر فکرت را در جهت خوبی سوق دادی یمی توانی توکل کنی. توکل داشته باش تا با خدا 

 شوی. در بیست و چهار ساعت به چیزی غیر از حقیقت فکر نکن. فکرت را کنترل نما.منحرف نمی

 عرش است به عرش الهی پرواز کن تا خودت بال و پر بگیری. یانسان متعالی است. انسان واال مقام است. انسان پرنده یدرجه

زند. از خودت رذالت را گیرد. انسانی که واالست هیچ گاه اعمال پست از او سر نمیگناه زشت و پست است و از پستی نشأت می

 دور کن.
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ا ندیده پرورش پیدا یبه پرورش احتیاج داری، بیشتر باید زجر ببینی، امّا اگر در این دنیا زجر دیده اگر به قهقرا رفتی چون بیشتر 

آن مرد و زن جمیل  یدهند تا پرورش پیدا کنی. قضیهدهند و زجرت میها است، راهت نمینکردی چون بهشت جای پرورش دیده

 ادت نرود. یر مطیع مرد شد که در دنیا تنها ماندند و از امتحان موفق شدند و آن شی

 ادت نرود. یکشته شدن آن سه نفر توسط زهر و خنجر بر سر سه گنج پیدا شده که گیر هیچکدام آنها نیامد  یقضیه

فریب آن زن نسبت به آن پسر جمیل و در  یادت نرود. قضیهیاش را برای دیگر حیوانات بجا گذاشتن شیر، اضافی طعمه یقضیه

 اد مبر. یکردن به نجاسات بدن پسر توسط خودش را از کثیف دام انداختن او و

 ادت نرود و همچنین انکار ابن ملجم که ممکن نیست.یقضیة صحبت علی )ع( به ابن ملجم راجع به اینکه تو قاتل منی  

دهد و میدروغ گناهی است اکبر. دروغ را بشوخی هم نگو که وقتی شوخی به دروغ آغشته شد حالت صحیح خود را از دست 

 کند. منحرفت می

مواظب باش آبرویت در پیش خدا نرود. رفتن آبرو پیش بنده مالک نیست. بنده هر که باشد بنده است و خجالت تو در برابر بنده 

 باید خجالت اصغر باشد و در مقابل خداوند و اهل بیت خجالت اکبر. 

 را به فرزندی خود قبول داشته باشند نه آنکه تو را نپذیرند.تو سیدّی، سیدّیِ خود را حفظ کن. کاری کن که اهل بیت تو 

داری. چرا باید در موقع امتحان کنی آماده نگه نمیکنی و اگر میچرا؟ خود را در مدّت بیست و چهار ساعت زندگی آماده نمی

وقع ایثار قدرت]ایثار[ نداشته باشی. چرا آمادگِی امتحان نداشته باشی،  چرا باید در هنگام دعا حال دعا نداشته باشی. چرا باید در م

کنی. رضای او را بر خود بخواه و از رضایش راضی باش و باید در وقت نماز مشغول باشی. چرا خود را آماده پذیرش رضای حق نمی

 خود را آماده نگه دار.

خدا از تو خواسته است. از دستت قدر اعضای خود را بدان، با بدن خود طوری رفتار کن که شایسته است، طوری رفتار کن که 

کاری بخواه، که ارزش دست تو را داشته باشد. با زبانت چیزی بگو که ارزش گفتن داشته باشد،. با پایت جایی برو که ارزش رفتن 

 داشته باشد.

ه دیگر جای فکر ثواب باشی. فکری بکن ک یبا ذهنت فکری بکن که تو را به سوی تقرّب الی اهلل سوق دهد. فکری بکن که آماده

کند، از اعضایت برای رسیدن به حق تا آنجا رود و انسان را به گناه آلوده میگناه در ذهن تو نباشد. فکر بیکار دنبال افکار گناه می

 که ممکن است کار بکش و قدرشان را بدان.

 تو رفتند، بشتاب که تا زِ ره نمانی. ات تجدیدنظر کن، تو عقبی. جلوتر ازتو است، در اعمال روزمره یامتحان، همین روزمره

توانی با گفتن و عمل گر کن و در جامعه تا آنجا که میآالیشی را در خود جلوهرنگی، بیکیصفا، صمیمیّت، برادری، اخوّت، ایثار، 

 شفاف باش. یکردن، پیاده کن و آئینه

که باید خود را با حقیقت وفق دهی، مطابق حقیقت برو کند. این تویی گذرد و تغییر نمیحقیقت موجود است و بر روال خود می

 شوی؟دروغ می یجلو. کالم حق بر زبان بیاور تا به دل بنشیند، چرا فریفته

روی؟ فرصتی مگر پیش ای؟ چرا عقب میروی؟ چرا ایستادهامروز چه قدمی به سوی حق برداشتی، چه کردی؟ چرا پیش نمی

چه جای درنگ است؟ این مکان این جبهه را با بهشت معاوضه نکن، جبهه محل پرورش خواهد آمد؟ فرصتی که دارد می رود 

آیی که خواهی بپروری. روزی بخود میخواهی بپروری، اگر حاال خود را نپروری کی میاست، اگر اینجا خود را نپروری کجا می

جبهه را بدان. بهشت را برای جبهه قبول نکن و  آیی که فرصت نیست. قدرجبهه، این مکان مقدّس از دست رفته. روزی به خود می

 ای.شهادت را با جبهه معاوضه ننما، پیشرو که از کاروان دنبال افتاده

ات چیست؟، در انجام وظیفه کوتاهی جایز نیست. تویی آیی، به تو چه ربطی دارد، ببین وظیفهمگر اسالم مال تو است که کوتاه می

گویی آبرویم جلوی فالنی رفت. تویی که تحمل نگاه چند نفر با هم را نداری، ی انجام دهی میک عمل کریه را اگر جلوی کسیکه 

دهی. غیر از این است که به شخصیّت ظاهری افراد قائلی، اما حتّی به تو چرا در معرض خداوند حّی و حاضر گناه انجام می

توانی، چون باید خدا را ناظر خود ببینی، در حال حاضر نمیشخصیّت ظاهری خداوند قائل نیستی!؟ چرا باید اینطور باشد، چرا ن
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 یآمادگی این مطلب را نداری، اما بر تو است که خود را آماده سازی و خدا را در تمام لحظات درک نمایی، عاشق بدون جلوه

-ای، ابدّیت خود را میلحظهای است. چرا به خاطر معشوق قدرت زندگی ندارد. وای بر تو، مگر نه این است که لذات دنیوی لحظه

 فروشی.

 ................  دگر لذت نفس لذت نخواند
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روز از عمرت گذشت و  6891قدم به سوی مرگ نزدیک شدی و  6891باشی و روز عمر می 6891است و تو دارای  24/9/63االن 

روز گناه کردی، ظلم کردی،   6891بله. روز از عمرت را چه کردی؟ جواب بگو!  6891روز از عمرت را بدهی.  6891باید جواب 

عقب ماندی، سرپیچی کردی، برای خدا در عبادات شریک قرار دادی، از غیر خدا ترسیدی، نیّتت را خالص نکردی، بر نفست مسلط 

دانی چند قدم دیگر تا مرگ داری؟ آیا بعید است همین روزها نشدی، روشی صحیح انتخاب نکردی، پس تو چه کردی، آیا می

روز مغرور بودی و خود را از  6891گذاری؟ مگر مرگ خبر به کسی داد که تو انتظار خبر داری؟ دمهای آخرت را پشت سر میق

روز که هر  6891کنی. روز گناه را چه می 6891آمد. خود از خودت خوشت میدیگران باالتر دیدی، از خود راضی بودی و بی

 دهی.گناه را چگونه جواب می 68910حداقل گناه کوچک و بزرگ داری.  10روزش حداقل 

، حق همسایه، حق هم محلّی، حق همشهری، حق روحانی محله، حق یدرسحق اولیا، حق خانواده، حق فامیل، حق معلّم، حق هم

در  های شهر و کشور، حق کارگرانی که در رابطه با تو کار کردند، حق کسانی که برای تو فکر کردند، حق مسؤولینی کهروحانی

شان بودی، حق افرادی که هر جای این ها در رابطه بودی، حق افرادی که مسؤولجنگ مسؤول بودند، حقّ مسؤولینی که تو با آن

شان را بصورتی ضایع کردی، حق بدنت، حق ها بداخالقی کردی، حق آنهایی که حقهایی که با آنجنگ روی مین رفتند، حق آن

بدنت، حق فکر و ذهنت، حق شخصیّتت، حق انسانیّتت از تمام اینها باالتر حق پیامبرانت، حق زبانت، حق دستت، حق گوشَت، حق 

روز عمر تمام  6891خواهی بدهی در طول این ات، حق سیّدیت، حق اشیای اطرافت، حق جبهه و حق بیت المال را چگونه میائمه

گویی چه؟ کاری خواهی جواب دهی؟، میبر تو حق دارند، چگونه میها و غیر اینها بر تو حق دارند قرآن بر تو حق دارد، ادعیه این

ا روزی یا اینکه مثل همیشه برای چند ساعت ینکن که دوزخ هم از تو ناراحت باشد. آیا حاال هم واقعًا پشیمانی؟ در خود شک کنی 

اثبات کن، گناهانت را مدّنظر بیاور از شوی؟ ندامت و پشیمانی خود را به خدای خود به این صورت متذکّری و بعد دوباره شُل می

ات قبول باشد، از خدا کمک بخواه و دیگر در انجام خدا کمک بخواه که تو خود هیچگونه توانایی نداری باید نادم باشی، تا توبه

ن. حال بعد از زند. گناهان را تکرار مکاعمالت کوتاهی نکن و در کنترل خود کوتاهی نکن، کوتاهی نکن و گرنه نفس بر زمینت می

 ها حق اهلل را چه می کنی خدا ترا بنده خلق کرده. تو کی بندگی کردی؟تمام این

این همه شایستگی، سرافرازی، عظمت، انسانیت خدادادی را چه کردی؟ این همه نعمات الهی را چه کردی؟ حال وقت آنی رسیده 

مقابل حالوت معصیت، الم طاعت را به خود بچشانی باید  روز رشد کرده آب کنی باید در 6891است که گوشتی را که در عرض 

 زجر بکشی و از خدا با ناله بخواهی تا آمرزیده شوی. باید این حالت را برای خود نگهداری.

-شیطانی است. زیاد فکر کن، زیاد به خود تّذکر بده تا بتوانی در همه یکم بخواب، کم بخور که خواب و خوراک، دو سالح فریبنده

 عات خود را حفظ کنی. اول نیّت، دوم نیّت، سوم نیت، بعد عمل صالح.سا ی

خدا خواندم و سیّد اوالد  یروز در ظاهر خود را بنده 6896روز زندگی کردم و  6896روز به این نتیجه رسیدم که  6896بعد از 

روزَِِ بیست و چهار ساعت را، حتی شاید بتوانم  کیروز بخاطر خدا زنده نبودم. که نه  6896ک روز این یپیغمبر نامیدم، اّما به واقع 

کنی. آیا واقعاً انتظار شفاعت اهل بیت و رحم خدا را هم داری. بترس از آن ک ساعت را بنده نبودم، چطور اظهار بندگی مییبگویم، 

 نیستی. شیطان. و فاطمه الزهراء )س( بگوید: ای اجنبی برو تو از ما یروز که خدا خطاب به تو کند؛ ای بنده

ای، به روز به این صورت است دل به چه خوش کرده 6896در زندگی انسان باید دلخوشی داشته باشد. تو با این پرونده که بعد از 

ات نکند، که باید تا ابد دور باشی از کمال، دور باشی از خدا، چه امید داری؟ از خدا بخواه که به اعمالت از روی عدالتش محاکمه

 ا اهلل.یاهل بیت، خدایا حبّ اهل بیت عصمت و طهارت هر چه بیشتر در دل من بیانداز، شاید ما را از خود پندارند، دور باشی از 

 یدهی و کل رشتهکنی و مشغول ادامه دادن راه هستی، ناگهان بصورت خیلی ساده گناهی انجام میدر مسیر شروع به حرکت می

های ریز، ساده اما بصورت حسابی هی در راه و مسیر بیافتی زحمت زیاد دارد از این گناهدهی که تا دوباره بخوامسیر را از دست می

 منحرف کننده و از کل گناهان بپرهیز.
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ها ای، که همینات برنامه ریزی کردهگذرد، آیا برای رفتار  و اخالق و طرز برخورد سادۀ روزمرّهروز از زندگی تو می 6899

 امتحانات الهی می باشد.

عنی بزرگ گرفتن و دانستن خود در مقابل دیگران با در نظر گرفتن یسنگینی خود را حفظ کن، سنگین با کبر فرق دارد کبر 

عنی بخاطر خدا، در راه خدا، و با در نظرگرفتن معیارهای الهی صحت اخالق خود یمعیارهای غیرخدایی و ضدخدایی، اما سنگینی 

 هدف است. یزمهرا حفظ کردن که خواص زیاد داشته و ال

 به روح، عظمت باید داد تا از رذاالت دور ماند. و باید همیشه خدا را در نظر داشت و خود را بنده دانست و فراموش نکرد. 

آید نرم براه می یای باید برخورد کرد، اگر کسی ظرفیت شوخی ندارد، شوخی معنی ندارد. اگر کسی با نرمبا هر شخصی به نحوه

شود، هدف باید ساخته شدن و به راه آمدن طرف مقابل با دلسوزی ک وضعیتی ساخته مییر حال هر کسی با صحبت کن، به ه

 کامل باشد، برای حتّی دشمنت، دلسوز باش تا بتوانی نهی از منکر و امر به معروف صحیح انجام دهی.

و خوابیدن کل این اعمال ظاهری در تُن صدا، حالت چشم، حالت صورت، بلندی صدا، حرکت دست و پا، ایستادن و نشستن 

ای اشتباه بزنی]بگویی[ و مطلب اشتباه تفهیم شود. به هر بری، مبادا کلمهفهماندن مطلب تو اثر دارد. مخصوصاً کلماتی که بکار می

ظر گرفتن حال کل مسائل مذکور را در موقع صحبت کردن باید در نظر داشته باشی و بدانی وضعیّتت به چه صورت است و با در ن

توانی مطلب را به او بدون سوء تفاهم تفهیم کرده و هر دو با صفای قلب این مطالب و هم مطالب راجع به طرف مقابلت بهتر می

 هدایت شوید.

گونه کینه به دل شود در در نظر برای تجربه بگیر امّا به هیچ وجه هیچاست. مسایلی]مصائبی[ که به تو وارد میانسان جایزالخطا

ا چند سوراخ اوّلی هزاران بار گزیده یک یشود. چرا؟ چرا؟ چرا؟ بدنت از کبار گزیده مییک سوراخ ییر که صحیح نیست. مؤمن از نگ

 شود؟

 یای، ساده هستی و جانی که داری از آن خودت است! خیر! از آن روزی که در عملیات فکه تیری و ترکشتو فکر نکن که رضازاده

اسکیِ ژاکتت گرفت و از آن روزی که مین ضدِتانک که  یقهیفت و از آن روزی که ترکش توپ به به کمرت خورد و داخل نر

های دشمن که اطرافت خورد عمل نکرد و .... چاشنی آن عمل کرده و خودش عمل نکرد در نزدیکت بود و از آن روزی که گلوله

رای او زندگی کنی، تا برای او نفس بکشی، تا برای او فکر کنی. جان تو از آن خودت نیست، تو مُردی و دوباره خدا قبولت کرده تا ب

شده،  یانقالب یشیعه ]جبهه[تعصّب مذهبی ندارد و اینک با دیدن وضع دانشگاه اسالمی یتو آنی که آن دانشجویی که سابقه

ای از مردم در داخل شهر، تو را فرشتهداند و تو آنی که نسبت به امثال توی بسیجی و پاسدار آن دید را دارد که مُصلِحِ جهانت می

ای ناقابل برای خدا و مبارزی شجاع در مقابل هر گونه حمالت دشمنان شرق و غرب به اسالم. تو دانند و هدیهآسمان نازل شده می

که کلید پیروزی  یا پاسداری یای، تو مال اسالمی. تو باید مفتخر باشی و به خود ببالی. تو بسیجمال خودت نیستی، تو مال جامعه

افتد. و خواب آرام از چشمان حریصش ای حقیقی میادت شرق و غرب جهانخوار به لرزهیاز  از نامت واسالم در عالمی و تویی که 

تر شود. خود را کوچک مپندار. تو دارای روحی بزرگ، همّتی بلند، صالبتی عظیم باید باشی تا با استقامت هر چه تمامگرفته می

-ا منافقیهای اسرائیل ا صهیونیستیدارهای آمریکایی ا سرمایهیا روسی یکند اعم از کفار بعثی ری که اظهار وجود میکمر هر کاف

های معرفت انسانی، بر تمام جهانیان ترین قلها مرتجعین عرب را به زمین زنی و پرچم افتخار اسالمی را از فراز  مرتفعیهای داخلی 

 راهش حرکت نما.و بهنشان دهی. از او کمک بخواه 
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 وصیتنامه شهید حمید رضا رضا زاده

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «ا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتیی»

ای نفس آرام گرفته بیا بسوی پروردگارت که خدا از تو راضی و تو بر رضایتش راضی هستی و داخل شو در صف بندگانم و داخل 

شو در بهشتم. برای آخرین بار سالمٌ علیکم جمیعاً. سالم بر صاحب الزمان، سالم بر امام امت و سالم بر امت اسالم و سالم بر 

روند و تا آنجا می روند که اجل مهلت را تنگ کند. سالم بر بندگانی که افته و به دنبالش مییرا  بندگان خدا و بندگانی که حقیقت

 اند، انشااهلل.ای به خود وانماندهاند و خدا هم اجابت کرده است ایشان را و حتی لحظهاز خدا خواسته

ا نیاز جبهه به من بود، بلکه یام و به جبهه آمدم نه تنها به دلیل نیاز اسالم به من من اگر مسلمانم و اگر در راه اسالم قدمی برداشته

من و تمام مخلوقات به اسالم نیازمندیم. من به جبهه نیاز داشتم نه جبهه به من. من احتیاج داشتم که بیایم و مرگ را نزدیک 

ام، تر حرکت کنم و حاال که انشاء اهلل شهید شدهسم و مستقیمببینم، تا بتوانم بهتر حقیقت را دریابم و بهتر خدای خود را بشنا

ای نیست، ام. ما همه فقیریم. ما همه محتاجیم و جز اهلل برآورندهام و غنی شدهافتهیانشاء اهلل حاجتم برآورده است و خدای خود را 

 تان عمل کنید وگرنه زیانکارید و بعد متوجه می شوید.به هوش باشید و به ایمان

ای کم دارد. پس وای بحال ما، حضرت علی)ع( با وجود عصمتش نالد که سفری دراز و توشهحضرت علی)ع( با همه عظمتش می

-جو باشیم، هر چه را میافته باشیم، اگر می خواهیم حقینالد که ظلم به نفس کرده پس وای به حال ما. اگر می خواهیم راه می

کنیم. که ر نباشیم که شاید فرصت نباشد. باید صادق باشیم و نگوییم چیزی را که عمل نمیدانیم عمل کنیم و به امید روزهای آخ

 "ِلمَ تقولون ماال تفعلون."فرماید: قرآن می

 مادرم مرا حالل کنید. من در طول عمر اشتباهات زیادی داشتم و فعالً دستم کوتاه است. از خدا طلب مغفرت برایم بنمایید.

ک مسئله سیاسی یفرماید: عزاداری کردن برای شهادتِ امام حسین)ع( که همه چیز را در راه اسالم داد، نی میمادر عزیز. امام خمی

ابد و غیرت در نسل یکنیم تا خط سرخ شهادت و مظلومیت و شجاعت ادامه امام برای امام حسین )ع( گریه می یاست. بنا به گفته

گویم( از آن جهت یدم )البته خدای نکرده قصد تشبیه ندارم، الکن هدف گریه را میآینده شعله ور شود، پس من هم که انشااهلل شه

ام گریه نکنید، بلکه من و دیگر شهدا را فرزند خود بدانید و برای تداوم خون گریه کنید. در ضمن که فرزند شما بودم و دیگر رفته

ا کنید تا انشااهلل برآورده شود و بزودی زود صاحب الزمان)عج( در لحظات ناراحتی، امام را دعا کنید و برای نابودی تمام کفار دع

 دست مستضعفان جهان را بگیرد و بسوی اهلل رهنمون شود.

 مادر عزیز، دعا کنید که من نزد پروردگارم روزی بخورم. خداحافظ شما.

انید، جلسه امتحانی را در نظر بیاور که توبرادرم، حاللم کنید و طلب مغفرت برایم بنما که من دستم کوتاه است اما شما هنوز می

 ای، چه حالی داری؟امتحان تمام شده و دستت از امتحان کوتاه است و در برگه چیزی ننوشته

 من هم همان حال را دارم، حاللم کن و طلب مغفرت برایم بنما.

شده و احتیاج ندارد. نه، شما خبر ندارید.  از اقوام و آشنایان برایم طلب مغفرت کنید و حالل بودی بطلبید و نگوئید که او شهید

 تازه از این گذشته، شهادت هم درجه به درجه دارد، حاللم کنید.
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ای است برای روح انسان تا انسان بتواند روحانیت خود را باال برد و به معبود بدانید که انسانیت در ظاهر نیست و این بدن وسیله

ن اشتباه استفاده کنید به آن ظلم کرده و ظالمید، ظلم به نفس نکنید و از کالم خدا حقیقی برسد و شکرگزار باشد. اگر از بد

 استفاده کنید که:

من طلبی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من "

 "قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته.

شود که هر کس که عزم کند و اراده کند و صبر و استقامت در برابر نفس و شیطان و اجانب کند و بخواهد یاز حدیث مشخص م

 ای برسد که خونبهایش اهلل باشد که این کم مقامی نیست.تواند به درجهمی

های کرملین و ی کاخبه امید پیروزی حق بر باطل در سرتاسر جهان و برافراشته شدن پرچم توحید صاحب الزمان )عج( بر باال

 سفید و بلند شدن صدای تکبیر اذان از بیت المقدس و قلب آمریکا و شوروی و به امید هدایت همه از جانب پروردگار.

 ادتان نرود.یخداحافظ همه شما و دعا برای شهدا 

 24/12/61سید حمیدرضا رضازاده 

 

 کنم.ا فردا شب عملیات است بدین ترتیب وصیت را کامل مییامشب 

سخنرانی امام را شنیدید، امام وصیت نامه نوشته، به فکر باشید. مبادا از امتحان الهی نتوانیم پیروز بیرون آییم. به فکر انقالب 

 باشید، ما در محضر خداییم.

تا بتوانیم خود  همیشه خدا را در نظر داشته باشید و در راه پیشبرد انقالب بکوشید. هم و غم خود را روی انقالب بگذارید. بکوشیم

خط سرخ  یبرای من گریه نکنید اما برای ادامه« به هوش باشید و استعاذه را فراموش نکنید»را از منتظران مهدی)عج( قرار دهیم، 

ای نیست. ما باید برویم. امتحان ما های ایرانی تکه تکه شوند مسئلهشهادت گریه کنید و بدانید که نه تنها من بلکه اگر تمام جوان

 جان بخریم و بهانه نیاوریم.این است. ما باید راضی به رضای اهلل باشیم. رضای اهلل را به

ادتان نرود. نماز اول وقت و نمازجمعه را فراموش نکنید و حاال که من نیستم جایگزین می خواهم. از هر کس که در یدعا برای امام 

رد تو احتیاج به جبهه داری. نعمت خدا در جبهه پخش است تا این سفره خواهم تا در جبهه بیاید. جبهه احتیاج نداتوان دارد می

 پهن است استفاده کنید. خداحافظ شما از شر شیطان باشد انشااهلل. مرا ببخشید و طلب مغفرت کنید.

 

 

 29/4/62سیدحمیدرضا رضازاده 

 

برای رزمندگان طلب پیروزی نهایی کنید و برای فرصت وصیت بیشتر ندارم، دعای امام عزیز را برسانید و برای من طلب مغفرت و 

 امام طول عمر همراه با سالمت و عزت خواستارم به وصایای شهدا عمل کنید.

       

 والسالم

 

 19/12/63سیدحمیدرضا رضازاده 

 

 

 "خدایا، خدایا تو را به حق مهدی تا انقالب مهدی حتی زمان مهدی خمینی را نگهدار"
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 امام خمینی:در مورد حضرت 

بن جعفر علیه السالم نقل شده فرمودند: مردی است از اهل قم که مردم را به حق دعوت می کند و با او از حضرت امام موسی

ترسند و شوند و نمیکند و از جنگ خسته نمیها را از جا نمیهای آهنند و بادهای تند آنکنند که مانند پارهگروهی همراهی می

 دارند و عاقبت پیروزی نصیب متقین است.بر خدا توکل 

 

 (446صفحه  -2)اقتباس از کتاب بحاراالنوار جلد
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 مادری شهید شیرازی پدربزرگالهاشمیسیدنورالدین حسینیالعظمی حاجهللاحضرت آیت
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 در مخالفت باکشف حجاب درزمان رضاشاه هللا سیدنورالدینآیتتصویر

 

 

مقام معظم رهبری: مرحوم سیدنورالدین حسینی در 
همین شهر عضو سفارت بیگانه را که به مقدسات 

مردم اهانت کرده بود خواباند و با دست خودش به او 
 شالق زد و ّحد الهی را جاری کرد
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 اجتماع حزب برادران درمسجدوکیل
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 عج(عصرحاج سیدمحمدرضازاده به اتفاق دکترحسینعلی لشکری وتعدادی ازدانشجویان دانشگاه شیرازکنارماکت خانه خدادرجشن میالدامام

 درمسجدوکیل)
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 گردیدحسینی حمل می سیدمحمدرضازاده که درعزاداری ماه محرم پس ازدرگذشت اوهمراه عزادارانتصویرمرحوم حاج

 

 
 

 
 

 

علیرضا رضازاده برادر شهید که عکس جانبازمرحوم

پس ازبهبودی نسبی در حادثه ی کوه نوردی جان 

 باخت
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های مذهبی، سیدمحمدرضا ی راه پدر در فعالیتادامه

 برادر شهید نفر ایستاده ردیف باال
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 زد، مثل یک آدم بزرگ حیا داشتشد و ضجه میزیرش را پیش کسی عوض کنی ناراحت میخواستی لباس در نه ماهگی اگر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رنجاندرفتار و برخوردش با همه خوب بود و هیچ کس را از خودش نمی
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شهید فرزند خواهرش مجتبی عرفان فر را در آغوش گرفته، 

آوری بخشی از خاطرات کمکاو االن بزرگ شده و در جمع 

 مان کرد
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 یک بار وقتی غذا کم بود، کنسرو را با تخم مرغ مخلوط کرد و به غذا اضافه کرد، همه خوردند چقدر هم خوشمزه شده بود!

 

 
 

 

 

 

 

 
 

درضازادهیشهی پدر رلو،منزلیا نیدحسیدرضا،شهیدحمیدسی،شهیهاشمی بن وسفیدیس راست ازسمت  
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 آمد خانهی شهدا و جانبازان بعد میرفت دیدار خانوادهآمد مرخصی میوقتی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بود، رفتار عارفانه با هم داشتند ژهیشان وبودند که رفاقت یدوستان همدل درضایدحمیو س رلویا نیحس

 

 
 

و  شهیدرضازاده -شهید ایرلو  -از راست شهید دادبین  

 ابراهیم حسین آبادی
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گفتند حاجی یک پیرمردی بود که بهش می

صلواتی، حمیدرضا با او هم خودمانی بود و 

کرد، با همه برخورد خوبی داشت از شوخی می

یک نوجوان تازه وارد گرفته تا حاج صلواتی که 

 ترین نیرو در مقر بودمسن

 

 

 

 

 
 

 شهید ایرلو ، سمت چپ شهید علی ناظم پور )کاکا علی(سمت راست 

 

 

 

 
 

 

 ها بخندند و شاد باشند، وقتی شوخی شد بچهآدمی نبود که عبوس باشد، گاهی می
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 خندیدکردند خودش بیشتر از همه میمی

 

 

 

 

 
 

 دست نخورده مانده بود گرشید راهنینداشت، پ ییورو¬رنگ گریبود که د دهیرا آنقدر شسته بود و پوش راهنیپ کی
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 آوردیآدم را درم یخستگ شیهاو صحبت هایاش با شوخاما به موقع یبود و جد ریگسخت نیوقت آموزش و تمر

 

 

 

 
 

 جز خدا ترس ندارد زیچ چیکه از ه دمیرا فهم نیاما ا کرد،یفکر م یزیبه چه چ دانمینگاه کردم، نم شیبه چشم ها
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 هادتششاعالم  یبرا مایرا هم چاپ کردند، همان عکس رفت صداوس اشیاش انداخت داد کارت پستالپرونده لیتکم یبرا عکس آخرش را که
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 هایلیتوسل خ یاست برا ییجا شایقبر خال
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 بزرگداشت شهیددر مراسم  یخزعل هللا تیآ یسخنران         

 در بیت العباس شیراز                          
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شعر مرحوم حاج اصغر عرب ) تخلص خرد( 

  پدر شهید محمد صادق عرب بمناسبت شهادت سید حمید رضا رضا زاده
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 حمیدرستمی، همرزم شهید

 
 محمد بالغی، همرزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، همرزم شهیدیهاشمسیدیوسف بنی  
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 کتاب سندهیصابر نو ی)عج( در دوران جنگ و رضا عبدالله یالمهد 33فرمانده لشگر  یسردار محمدجعفر اسد

 

 

 

 
 

 رازیسابق ش یو امام جمعه یعضو خبرگان رهبر یهللا حائر تیآ
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 پایان


