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پرنــده مهاجــر، عاشــق واصــل، پاســدار شــهید محمدرضــا 
رســولی در ســال ۱۳۵۲شمســی در منطقه شــمیران تهران 

در خانواده ای مذهبی و مستضعف متولد شد. 
او دوران نوجوانــی اش را در روســتای مــارد از توابــع 
شــهریار کــرج ســپری کــرد. منطقــه شــهریار و مــارد از 
ــی و  ــگ تحمیل ــه در طــول جن ــی اســت ک ــه مناطق جمل
دفــاع مقــدس رزمنــدگان فراوانــی را بــه جبهه هــای نبــرد 
حــق علیــه باطــل گســیل داشــته اســت؛ منطقــه ای کــه 
ــدر شــهید،  ــور و زحمتکــش دارد. پ ــان، صب ــی مهرب مردم
ــود کــه بارهــا در  ــه بســیجیانی ب ــز از جمل ــی، نی محمدعل
کســوت پشــتیبانی بــه جبهــه اعــزام شــد و در عملیات های 

ــی داد.  ــرت م ــام را نص ــدگان اس ــف، رزمن مختل

زندگي نامه 

شناختنامه
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محمدرضــا نیــز بــه تبعیــت از پــدر بــه بســیجیان پیوســت و در ایــن دانشــگاه 
پــرورش یافــت. او دوران ابتدایــی را در دبســتان وصــاِل مــارد به اتمام رســانید 
و ســپس بــراي ادامــه تحصیــل وارد مدرســه جمهــوری اســامی و دبیرســتان 
شــهید بهشــتی شــد. از همــان اوایــل، رفتــار و کــردار او به عنــوان یــک جــوان 
پرشــور و پرانــرژی و صمیمــی و عاشــق اهــل بیــت )ع( زبانــزد خــاص و عــام 
ــه بعثیــان متجــاوز، به علــت  ــران علی ــود. در دمــادم نبــرد ملــت مســلمان ای ب
ــا  ــد، ام ــرکت کن ــگ ش ــیجی در جن ــت بس ــت در قام ــم نتوانس ــال ک سن وس
بــا دســت بــردن در فتوکپــی شناســنامه موفــق شــد ایــن مشــکل را از میــان 
بــردارد و بــه آرزوی خــود یعنــی پیوســتن بــه جرگــه بســیجیان دســت یابــد تــا 
بدان جــا کــه حتــی در ۱۳ ســالگی وصیت نامــه ای نیــز بــرای خویــش نوشــت.

بــا اینکــه در چنــد عملیــات حضــور یافــت، امــا روح بلنــد او همچنــان در وصال 
ــرد. ــراری می ک ــود بی ق معب

 بــا خاتمــه ی جنــگ، هماننــد دیگــر بســیجیان عاشــق، بــرای اســتمرار خدمت 
ــا  ــود ت ــال ســنگری ب ــه دنب ــران ب ــوری اســامی ای ــدس جمه ــه نظــام مق ب
بتوانــد راه شــهدا را ادامــه دهــد. ازایــن رو بــا راهنمایــی و مشــورت دامادشــان، 
کــه خــود از رزمنــدگان ســپاه اســام اســت، ابتــدا بــه خدمــت مقدس ســربازی 
در ســپاه کــرج و شــهریار پرداخــت و ســپس از طریــق نیــروی هوایــی ســپاه 
گزینــش شــده و در کســوت پاســدار وارد ســتاد کل نیروهــای مّســلح گردیــد. 
ــدت  ــه م ــس ب ــش تله فاک ــرات بخ ــمت مخاب ــتاد کل، در قس ــه س ــا ورود ب ب
یــک ســال خدمــت کــرد؛ ســپس بــرای آمــوزش حیــن خدمــت بــه آموزشــگاه 
درجــه داری نزاجــا اعــزام شــد. بــه دالیلــي مجبــور شــد دوره را پــس از ۴ مــاه 

تــرک و بــه ســتاد کل مراجعــه کنــد. 
ــهدای  ــر ش ــر مطه ــت وجوی پیک ــات جس ــه کار عملی ــاز ب ــا آغ ــا ب محمدرض
ــک  ــن از دوســتان نزدی ــراه شــش ت ــه هم ــاه ۱۳7۳، ب مفقودالجســد در آبان م
ــه جســت وجوی مفقودیــن ســتاد کل نیروهــای  ــه کمیت و همــدوره ای خــود ب

ــدد. ــلّح می پیون مس
ــت و  ــاال در مدیری ــت ب ــی، قابلی ــوش و زیرک ــدادادی، ه ــتعداد خ ــبب اس به س
فرماندهــی و همچنیــن اعتماد به نفــس قــوی و باالتــر از همــه تعهــد وصداقــت، 
مســئولیت قــرارگاه کمیتــه جســت وجوی مفقودیــن ســتاد کل نیروهــای مســلح 

در منطقــه عمومــی غــرب بــه او مّحــول می شــود.
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 او، کــه ایــن میــدان را میدانــي بســیار جــدی و پرتحــرک و پــر اجــر و ثــواب 
می دانســت، تمامــی هــم خویــش را بــه کار گرفــت تــا بتوانــد اهــداف نظــام 
را در زمینــه ی کاهــش عــوارض روانی-اجتماعــی جنــگ پیرامــون مفقودیــت 
ــازد.  ــق س ــان محق ــم انتظاری خانواده هایش ــه چش ــان دادن ب ــدگان و پای رزمن
ــردان  ــه گ ــتیبانی س ــرل و پش ــی، کنت ــت، هماهنگ ــئولیت هدای ــن رو مس ازای
تفّحــص مفقودیــن را در مناطــق عمومــی ســومار، مهــران و دهلــران از طریــق 
قــرارگاه محــوری ایــام برعهــده گرفــت و همزمــان بــا جــذب و ســازماندهی 
ــه محــور  ــف از جمل و ترغیــب عشــایر مــرزی و کــوچ رو در محورهــای مختل
میمــک، تــاش وســیع و گســترده ای را بــرای انتقــال پیکــر مطهــر شــهدا از 
ــاز  ــمن آغ ــوی دش ــده از س ــی برجای مان ــع ایذای ــن و موان ــن می ــق میادی عم
می کنــد. او در ایــن راه تمــام خطــرات و مشــکات کار را بــا شــهامت، 
بردبــاری و عشــق بــه جــان مي خــرد و خــود بــا کمــال متانــت و شــجاعت در 
ــه  ــن پرخطــر حاضــر مي شــود. او، ک پیشــاپیش گروه هــای تفحــص در میادی
خــود رنــج اســتضعاف را چشــیده، هنگامــی کــه بــا ســیل زدگی مــردم مهــران 
مواجــه مي شــود، بــا دلســوزی بــه آنــان یــاری مي رســاند و کمک هــای قابــل 
توّجهــی بــه آنــان می کنــد. ایــن امر موجب شــناخت بیشــتر مــردم و مســئولین 

ــه او و محبوبیــت بیشــتر او در منطقــه می شــود.  نســبت ب
از جملــه کارهــای ارزنــده او در منطقــه غــرب، ایجــاد هماهنگــی بســیار خــوب 
بیــن یگان هــای تفحــص ســپاه و ارتــش بــا نهادهــای معیــن منطقــه از قبیــل 
اســتانداری، بنیــاد شــهید، بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــاي دفــاع مقــدس، 
ــا  ــد ت ــب می ش ــه موج ــی ک ــود. اقدامات ــی)ره( و... ب ــام خمین ــتان ام بیمارس
فعالیــت کشــف پیکرهــای مطهــر شــهدا و انتقــال آنــان ســریع تر انجــام شــود. 
عشــق بــه شــهادت و اهــل بیــت )ع(، پــرکاری و تــاش، صداقــت و صمیمیت، 
مهربانــی، اطاعــت و فرمانبــرداری از فرماندهــی، تواضــع و اخــاص، دقــت در 
حفــظ بیت المــال مســلمین، شــجاعت و شــهامت، داشــتن روحیــه ســخاوت و 
بخشــندگی از ســجایای اخاقــی و روحــی اوســت. روحیــه ای کــه موجــب شــد 
تــا ســرانجام جــان شــیرینش را نیــز در راه خداونــد ایثــار کنــد. او همــواره بــه 

دوســتان نزدیــک خــود می گفــت:
»من عاشق شهادتم و شهید هم می شوم.«
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محمدرضــا ســرانجام روز چهارشــنبه بیســت ودوم فروردیــن مــاه ســال 
ــن او می گذشــت، در  ــی کــه تنهــا ۲۲ بهــار از عمــر نازنی هفتادوچهــار در حال
جریــان شناســایی در یکــی از محورهــای عملیاتــی مقابــل پاســگاه گرمیشــه 
قاویــزان از منطقــه ی عمومــی مهــران، بــر اثــر برخــورد بــا میــن بــه شــهادت 

ــدد. ــی می پیون ــوت اعل ــه ملک ــش ب ــد و روح می رس
روحش شاد و راهش پر رهرو ومستدام باد.
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بسمه تعالی

ــا  ــام ت ــدر اس ــهدا از ص ــه ش ــر ارواح طیب ــام ب ــا س ب
ــهیدان  ــون ش ــاک خ ــه روان پ ــام ب ــا س ــون و ب کن

ــران. ــامی ای ــاب اس انق
ــه  ــاخته و در پهن ــورا وضــو س ــای ســرخ عاش ــا از دری م

ــم.... ــق بخوانی ــاز عش ــا نم ــتاده ایم ت ــا ایس کرب
ــما و درود  ــر ش ــام ب ــادر، س ــام م ــدر و س ــام پ س

بی کــران خدمــت کلیــه بــرادران و خواهرانــم.
ابتــدا از شــما پــدر و مــادرم حالیــت می طلبــم و 
ــان  ــد مّن ــود از خداون ــام وج ــا تم ــما را ب ــامتی ش س
ــا اینکــه بــرای شــما فرزنــد خوبــی نبــودم  خواســتارم. ب
ــتار  ــما خواس ــی از ش ــردم، ول ــت می ک ــما را ناراح و ش
ــب  ــم طل ــرادران و خواهران ــام ب ــتم. از تم ــت هس حالی
بخشــش دارم و ازتمــام آن هــا متشــکرم. مــن کــه بــرادر 
خوبــی بــرای آن هــا نبــودم، ولــی ان شــاءاهلل شــما بــرای 
ــی اش  ــر گرام ــرم و همس ــید. از خواه ــد باش ــم مفی ه
ــل  ــام مراح ــرادر در تم ــون ب ــه همچ ــی، ک ــاج مرتض ح
ــم و  ــی ممنون ــد، خیل ــی می کردن ــاری و راهنمای ــرا ی م

ــد. ــال می کنی ــرا ح ــه م ــاءاهلل ک ان ش

دستنوشتهاي
ازشهید
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ــم و ازشــما عــذر  ــت می طلب ــز حالی ــی ام؛ از شــما نی و شــما ای همســر گرام
می خواهــم کــه نتوانســتم شــوهر خوبــی بــرای شــما باشــم و از تــو تقاضامنــدم 
کــه همیشــه در تمــام مراحــل زندگــی و تحصیلــت کوشــا و موفــق باشــی و 

همیشــه حجابــت را کامــل نــگاه داری.
و تــو ای بــرادر گرامــی آقــا مصطفــی، از شــما نیــز بــه خاطــر تمــام زحماتــی که 

بــرای مــن کشــیدی متشــکرم، انشــاهلل کــه مــرا حــال کنی.
و شــما ای خواهــران عزیــزم، از شــما تقاضــا دارم همیشــه در تمــام صحنه هــای 
ــام  ــه تم ــد و ب ــگاه داری ــل ن ــود را کام ــاب خ ــید و حج ــامی باش ــاب اس انق

فرزنــدان خــود نیــز بیاموزیــد.
و از تمــام شــما خواســتارم کــه قــدر ایــن پــدر و مــادر مهربــان را بدانیــد. نگذارید 
ســختی بکشــند، زیــرا مــن نتوانســتم آرزوهــای آن هــا را بــرآورده نمایــم وبــرای 
آن هــا کمکــی کنــم ولــی شــما مثل همیشــه بــا تمــام وجــود از آن ها نگهــداری 
کنیــد. در ضمــن مــن در ایــن دنیــا چیــزی بــرای خــود نداشــتم و ایــن خرده ریزه 
را هــم کــه دارم، از بابــت وجــود پــدر و مــادر بزرگــوار بنــده اســت کــه بعــد از 

مــن تمــام ایــن وســایل متعلــق بــه ایشــان می باشــد. 
ــت و  ــما حالی ــوم و از ش ــص می ش ــرادران مرخ ــه ب ــت کلی ــان از خدم در پای
بخشــش می طلبــم. اگــر بــدی از مــا دیدیــد، حــق شــما اســت و اگــر خوبــی 
ــه  ــما همیش ــت دارم ش ــید! دوس ــه ببخش ــت. البت ــده اس ــتباه ش ــد، اش دیدی
ــمات                        ــام مراس ــه در تم ــه همیش ــا دارم ک ــما تقاض ــام ش ــید و از تم ــاد باش ش
امــام حســین )ع( شــرکت کنیــد خصوصــا هیئــت حــاج منصــور ارضــی، چــون 

ــردم و : ــی ب ــام حســین )ع( پ ــواری ام ــه بزرگ ــن ب ــت م ــن هیئ ــا در ای واقع
گردی از کویت ثنـایم یا حسین ای تو خورشید حیاتم یا حسین   
خـاک تـو مهـر نمازم یا حسین ای به سوی تو نیازم یا حسین   
        من به عشقت مبتایم یا حسین    دردمنــد بـی نـوایــم یا حسین

ای ثنای قلب تارم یا حسین  ای به محشر غمگسارم یا حسین  
شمـع بـزم بی نـوایـان یا حسین ای شفیع ما گدایان یا حسین   
غرق احسان تو هستم یا حسین از می عشق تو مستم یا حسین   
مستـحقی مستمنـدم یا حسین من گدایی دردمندم یا حسین   
کـربا باشــد منایــم یا حسین آدمی غرق عزایت یا حسین   

)عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد(.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــا درود  ــاب و ب ــر انق ــر کبی ــر رهب ــام و درود ب ــا س ب
ــام  ــا س ــریت و ب ــم بش ــی عال ــر یگانه منج ــران ب بی ک

ــم.  ــاز می کن ــم را آغ ــام، وصیت ــتیزان اس ــر کفرس ب
ــما  ــرای ش ــه ب ــم ک ــر از آن ــن کوچک ت ــه م ــا اینک ب
وصیتــی کنــم ولــی دوســت دارم هماننــد بقیــه بچه هــا 

ــم:  ــت کن وصی
اول این کــه از شــما تمــام عزیــزان حالیــت می خواهــم 
ــر  ــن کوچک ت ــه م ــا این ک ــید. ب ــرا ببخش ــدوارم م و امی
بــودم بــرای رفتــن بــه جبهــه، امــا در خــودم دیــدم کــه 
ــرا حــال کــن؛ از  ــادرم م ــم. م ــم بجنگــم و رفت می توان
اول بچگــی اذیت تــان کــردم و چــون مــن بچــه بــودم، 
ــم خیلــی تــاش نمــودی و زجرهــا  ــزرگ کردن ــرای ب ب

ــدی. ــه دورم می چرخی ــه ب کشــیدی و همچــون پروان

وصیتنامه
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 از شــما خیلــی متشــکرم و امیــدوارم مــرا ببخشــی و از تــو می خواهــم بــرادر 
کوچکــم امیرحســین را طــوری تربیــت کنــی کــه راه مــا را ادامــه دهــد و تــو 
ــردم  ــت می ک ــه اذیت ــه همیش ــش ک ــرا ببخ ــن و م ــال ک ــرا ح ــدرم م ای پ
ــل  ــم مث ــما می خواه ــم، از ش ــما ای خواهران ــید و ش ــرا ببخش ــدوارم م و امی
همیشــه حجابتــان را همانطــور رعایــت کنیــد و تــو ای بــرادرم، دوســت دارم 
همانطــور در راه اســام تــاش کنــی و تــو ای بــرادر کوچکــم اکبــر، تــو هــم 
راه بــرادرت داوود را ادامــه ده و از شــما تمــام امــت حــزب اهلل می خواهــم اگــر از 
مــن بــدی دیدیــد، مــن کــه دســتم از ایــن دنیــا کوتــاه اســت، مــرا حــال کنید 
و مــادرم، دوســت دارم همانطــور بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــی و پشــت جبهــه 
را خالــی ننمایــی و همانطــور کمــک کنــی. از شــما تمــام عزیــزان می خواهــم 
ــا  ــد و او را تنه ــاران گویی ــر جم ــان آن پی ــه فرم ــک ب ــط همیشــه لبی ــه فق ک
نگذاریــد و ســعی کنیــد غــده ســرطانی خاورمیانــه یعنــی اســرائیل و شــیطان 
بــزرگ آمریــکا را از بیــن ببریــد و همیشــه ســعی کنیــد کفــر را از بیــن ببریــد و 
آخریــن خواهشــی کــه دارم، مــادرم، دوســت دارم مــرا زیــر پــای شــهید عزیــز 

محمــود حیــدری محبــه دفــن نماییــد. دیگــر عرضــی نــدارم.

فرزند حقیر شما محمدرضا رسولی 
ساعت 8:۱۵ شب 67/۵/۱۳
خدایا خدایا تا انقاب مهدی خمینی را نگه دار
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خواستند که تا گمنام باشند تا روی ریا سیاه باشد-
ــه ای  ــدان، ریش ــران و فق ــن هج ــت و ای ــن مظلومی ای
هزاروچهارصــد ســاله دارد. نســیم هجــران در کوچه هــای 
ــة  ــرد و در خراب ــور ک ــا عب ــار کرب ــد، از دی ــه پیچی مدین
شــام مدفــون گشــت. جان نثــاران کــه دســت در دســت 
ــیم  ــه ای از نس ــد، رایح ــدا گام نهادن ــرش خ ــدا در ع خ
ــادران و پدارنشــان  ــا م ــد و اّم ــدان را استشــمام کردن فق
یعقــوب وار پیراهــن یوســف در بــر دارنــد و نگاهــی 

ــر در. ــد ب منتظــر دارن
ــان  ــا گمنام ــود ت ــن ب ــت از ازل این چنی ــاید می بایس ش
ــی  ــایه در پ ــون س ــت را همچ ــا واژة مظلومی ــر م عص
داشــته باشــند، زیــرا کــه اینــان عهــدی پایــدار بــا مــادر 

مظلومــه خــود بســتند. 
        مادریمجروحباپهلویبشکسته

کناریاینچنینمحزوننشسته

راســتی! اینــان چــه ندایــی را در وادی گمنامــی شــنیدند و 
رفتنــد در هالــه ای از نــور؟ چــه دیدنــد کــه چنین شــتابان 

رفتنــد چــرا مــا را نگفتنــد و رفتند.

قطعهايادبی
ازخواهرشهید
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مــن نمی توانــم از ایــن بــرادر صحبــت کنــم. مــن 
طاقــت صحبــت پیرامــون ایشــان را نــدارم. مــن لیاقــت و 
تــوان و معرفــت و درک ایــن بــرادر عزیــز را نــدارم. مــن 
بــرادری را از دســت دادم کــه نمونــه نداشــت. ایــن بــرادر 
ــا اینکــه ۲۲ ســال از عمــر شــریفش نگذشــته  ــز، ب عزی
ــرب  ــه غ ــا را در منطق ــن کاره ــی از بزرگ تری ــود، یک ب
کشــور انجــام داد. در طــول شــش مــاه گذشــته، هدایــت 
ــای  ــت و پیکره ــده گرف ــردان تفحــص را برعه ــد گ چن
ــی و از  ــه عملیات مطهــر بیــش از ۴00 شــهید را از منطق
عمــق میادیــن میــن بــه عقبــه منتقــل کــرد. از صفــا و 
صمیمــت ایشــان چــه مي توانــم برایتــان بگویــم؟ آنهایی 
کــه می شناســند ایــن چشــم و ابــروی زیبــا، ایــن بــرادر 
دوست داشــتنی، ایــن بــرادر رشــید را مي داننــد چقــدر بــا 
صمیمیــت بــود، محبــت از تمــام وجــودش می باریــد. از 
شــجاعت ایــن جــوان، مــن چــه بگویــم کــه پیشــاپیش 
همــه بچه هــای گــروه تفحــص حرکــت می کــرد. ایــن 
بــار هــم کــه ایــن حادثــه پیــش آمــد، بــه همیــن شــکل 
ــرد  ــت می ک ــا حرک ــایر بچه ه ــر از س ــی جلوت ــود، وقت ب

سخنراني
سردار
سیدمحمد
باقرزاده،
فرماندهکمیته
جستوجوی
مفقودین

 درمراسم تدفین 
شهید



۱7

پایــش بــه تلــه انفجــاری میــن والمــری گیــر کــرد و آنطــور کــه برادرهــا گفتند 
ــرای جلوگیــری از شــهادت ســایر دوســتان، خــودش را روی میــن انداخــت  ب
ــود. مــن  ــه ب ــرادر اینگون ــن ب ــد. ای ــزان صدمــه ببینن ــادا آن کــه دیگــر عزی مب
نمی توانــم بیــان کنــم کســی کــه ۲۲ســال از عمــرش گذشــته عمــر بابرکتــي 
داشــت، بــرادری کــه عاشــق اهــل بیــت بــود، نوارهــای حــاج منصــور ارضــی 
ــود کــه دائمــا صحبــت از شــهادت می کــرد.  ــرادری ب از او جــدا نمــی شــد، ب
مــن آنطــوری کــه از گذشــته اش متوجــه شــدم، اواخــر جنــگ خیلــی تــاش 
کــرده بــود کــه در عملیــات شــرکت کنــد، امــا توفیقــش را آنطــور کــه بایــد در 
آن مقطــع پیــدا نکــرد و بعــد باعــث شــد کــه از ایــن جهــت خوشــبختانه منشــأ 
ــرای شــهادت می تپیــد،  ــود کــه دلــش ب خدمــات بیشــتری شــود. او کســی ب
ــودش  ــه خ ــا خاص ــود، ام ــده ب ــا مان ــه ج ــه از قافل ــود ک ــی ب از آن بچه های
ــز-  ــدان ورزش نی ــاند. در می ــودش را رس ــرد و خ ــز ک ــک دورخی ــاند. ی را رس
آنهایــی کــه اهــل ورزش انــد بداننــد- بــا همــه زور و بــازو و توانــی کــه داشــت 
فخــر نکــرد، قهرمــان بــود، کاپ گرفتــه بــود، امــا مثــل یــک جوانمــرد عمــل 
می کــرد. بــرادر صبــوری بــود و امــکان نداشــت چیــزی بگیــرد و بــه دوســتانش 
ــن  ــد. چنی ــما برداری ــن را ش ــد، ای ــر دوســت داری ــت اگ ــد. می گف ــارف نکن تع
بچــه اي بــود. مــن واقعــا نمي توانــم بــا ایــن زبــان الکنــم بگویــم. او ایثــار را 
ــود، امــا از ایــن مســائل  ــا اینکــه تازه دامــاد ب ــه نهایــت او ج خــود رســاند. ب ب

گذشــته بــود، پشــت پــا زده بــود بــه دنیــا، چــرا؟ بــرای اینکــه زاهــد بــود.
 حضرت امیرالمؤمنین علي )ع( می فرمایند: 

»اإلیثاُرزینَُهالُزّهدِ«
 ایثار زینت زهد است.

ــد.  ــار بکن ــم ایث ــد ه ــود، بای ــت ب ــا بی رغب ــه دنی ــم نســبت ب ــه دائ  کســی ک
دوســتانش نقــل می کردنــد شــب قبــل از شــهادتش خــواب دیدنــد بــا شــال 
ســبزی آمــده خداحافظــی کــرده. مــن نمی دانــم ایــن ســیادت چــه بود؟امــا این 
روایــت اســت کــه »االیثــار افضــل العبــاده و اجــل الســیاده«، ایثــار باالتریــن 
ــور  ــت. چط ــیادت ها و آقایی هاس ــن س ــن و واالتری ــت و بزرگ تری عبادت هاس
ســیادت پیــدا نکنــد کســی کــه ایثــار کــرده اســت. ایــن بــرادر عزیــزی کــه در 
منطقــه غــرب همــه دوســتش دارنــد از اســتاندار محتــرم ایــام، رییــس بنیــاد 
شــهید، امــام جمعــه محتــرم ایــام، همــه این هــا در داغ ایــن بــرادر ســوختند، 
همــه نهادهــای منطقــه بــه ایشــان عاقه منــد بودنــد، همــه را جــذب خــودش 
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کــرده بــود. بــرادری بــود مطیــع و فرمانبــردار. فرماندهــی عاشــق مقــام معظــم 
ــه در  ــلی ک ــای توس ــم دع ــه در مراس ــی رود ک ــادم نم ــن ی ــه. م ــت فقی والی
دهلــران بــرای شــفای حــاج احمــد آقــاي خمینــی داشــتیم، چطــور ایــن بــرادر 
عزیــز در کنــار پیکرهــای مطهــر شــهدایی کــه آن جــا جمــع آوری شــده بــود 
ــم همــه ابعــادش را بیــان بکنــم. راه او و هــدف  ضجــه مــی زد. مــن نمی توان
او آ  ن قــدر مقــدس بــود کــه شــهدا او را بــرای انجــام کار هدایــت می کردنــد. 
از همــان هفتــه اول ورود بــه کار در منطقــه ایــام، که شــامل مهــران، دهلران، 
ســومار و مناطــق اطــراف آن بــود، شــهدا بــه خوابــش می آمدنــد و هدایتــش 
می کردنــد کــه مــا کجــا هســتیم و تــو بیــا همــان محــور و مــا را پیــدا کــن. 
نــذر صلــوات کــرده بــود کــه بتوانــد موفــق شــود و موفــق بــود. مــن واقعــًا 
ضعفــی در ایشــان ندیــدم؛ در طــول ایــن مــدت در صحنــه ی کار آزمایش هــای 
ــه  ــچ نقط ــود. هی ــق ب ــا موف ــه زمینه ه ــدهلل در هم ــم، الحم ــی کردی مختلف
ضعفــی در طــول کار از خــودش نشــان نــداد. بــه ایشــان می گفتیــم تنــد بــرو، 
ــل  ــرد؛ در مقاب ــد می ک ــت را کن ــن، حرک ــد ک ــم کن ــت؛ می گفتی ــد می رف تن
ــم  ــد ه ــود. بای ــلیم ب ــد تس ــادر می ش ــان ص ــه برایش ــتوراتی ک ــت و دس والی
چنیــن جایگاهــی بــه ایشــان بدهنــد و حســرت بــر ماســت کــه جــا ماندیــم و 
ــد  ــد و می کنن ــد و ادعــا کردن ــز ســبقت گرفــت. خیلی هــا ادعــا دارن ایــن عزی
ــا چطــور  ــد امــام، باصفــا، بی ری ــام و عاشــق، مری ــز، گمن ــرادر عزی امــا ایــن ب
ــه ام را درســت  ــا از روی او شــرمنده ام کــه نتوانســتم وظیف ــم؟ مــن واقع بگوی

انجــام بدهــم.
ــرای دشــمنان اســام و  ــام هــم ب ــک پی ــن از همــه شــما سپاســگزارم. ی  م
ــا زمانــی  انقــاب دارم کــه از همین جــا ایــن مــردم شــریف می گوینــد کــه ت
ــاب  ــن انق ــتند، ای ــولی هس ــهید رس ــواده ش ــل خان ــی مث ــه خانواده های ک
شکســت بردار نیســت. تــا زمانــی کــه ایــن پــدر و مــادر مقــاوم و همســر صبــور 
ــن  ــد، ای ــه می کنن ــی ک ــن توطئه های ــت. ای ــاب پابرجاس ــن انق ــتند، ای هس
کارشــکنی هایی کــه در راه اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران 
می کننــد، اینهایــی کــه بــا احتــکار ارزاق عمومــی مــردم ســعی می کننــد کــه 
بــه پایه هــای مقــدس رژیــم جمهــوری اســامی ضربــه وارد بکننــد، بــا احتــکار 
ــن نهضــت شکســت ناپذیر  ــد کــه ای ــد بدانن و گران فروشــی، همــه این هــا بای
اســت، بــرای اینکــه ایثارگــران در صــف مقــدم ایــن نهضــت هســتند، افــراد 

ــد. ــار مي کنن ــک ایث نی



۱9

ــار و ازخود گذشــتگی شــیوه و  ــرار«، ایث ــار شــیوه االب ــد »االیث اینکــه می فرمای
ســجیه وخــوی انســان های نیــک اســت، »واالحتــکار شــیوه الفجــار« ببینیــد 
ــی  ــد این های ــران؛ می گوی ــل ایثارگ ــته مقاب ــد را گذاش ــه محتکرن ــی ک آن های
ــه  ــن چ ــا خصلتشــان فجــور و فســق اســت. م ــد، این ه ــکار می کنن ــه احت ک
می توانــم بگویــم بــرادران و دوســتان عزیــز! از محبــت ایــن برادرمــان، ازایــن 
ــر کوچــک  ــد دخت ــر کوچکــی دارم. ببینی ــن دخت ــش. م ــن صفای ــش، از ای ادب
چطــور درک کــرد صفــای ایــن بــرادر را، بــه مــادرش گفــت کــه مــادر، ایــن 
آقایــی کــه شــهید بــود همانــی بــود کــه وقتــی گوشــی زنــگ مــی زد و بــه بابــا 
ــد  ــد گوشــی را بدهی ــت کنی ــا محب ــت لطف ــد می گف ــزارش کن می خواســت گ

ســردار، گفــت خــدا بــه او محبــت کــرد و بــرد پیــش خــودش.
ــرم )ص(،  ــی اک ــاء، نب ــاء و اولی ــه انبی ــه هم ــا را ب ــام م ــز، س ــولی عزی  رس
علــی)ع(، فاطمــه زهــرا )س(، امــام حســن مجتبــی )ع( و امــام حســین )ع( و 
ــان )عــج( برســان.  ــام زم ــام حســین خصوصــا ام ــاک و معصــوم ام ــه پ ذری

رســولی عزیــز تــو گوهــری بــودی کــه مــا امــروز تــو را در خــاک کردیــم. مــا 
ناتوانیــم، دســت مــا را هــم بگیــر. مــن از طــرف خــودم، از طــرف همکارانــم، 
ــادی و  ــر فیروزآب ــای مســلح دکت ــتاد کل نیروه ــرم س از طــرف ریاســت محت
ــام  ــاب حجت االس ــوا جن ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده ــی سیاس ــر عقیدت دفت
والمســلمین شــیرازی از همــه شــما و عزیــزان و بزرگانــی کــه بــه ایــن محفــل 
ــژه  ــای وی ــاس دع ــزان التم ــه عزی ــم. از هم ــد تشــکر می کن قدم رنجــه کردن
و طلــب علــو درجــات و مغفــرت الهــی بــرای عزیــز تــازه از دســت داده دارم.
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محمدرضــا روز هجدهــم اردیبهشــت ۱۳۵۲ متولــد شــد. 
ــا  ــم. محمدرض ــاکن بودی ــمیران س ــا در ش ــا م آن روزه
پنج ســاله بــود کــه بــه مــارد کــرج آمدیــم. تحصیــات 
ابتدایــی را در دبســتان وصــاِل مــارد و دوره متوســطه را 
در دبیرســتان شــهید بهشــتی گذرانــد. او از همــان اوایــل 
ــود و  ــیرین گفتار ب ــار و ش ــور و خوش رفت ــی، پرش نوجوان
در میــان اقــوام و آشــنایان مــورد توجــه و عاقــة خــاص 
ــی در  ــود و از کودک ــی ب ــه صمیم ــا هم ــود. ب ــام ب و ع
ضمیــرش عشــق اهــل بیــت )ع(، شــوق نمــاز و توجــه 

بــه مســائل معنــوی جلــوه خاصــی داشــت. 
بــا این کــه در زمــان جنــگ بــه حــد بلــوغ نرســیده بــود، 
ــه  ــری ب ــوق واف ــش ذوق و ش ــال کم ــا سن و س ــا ب ام
مباحــث جنــگ و دفــاع مقــدس داشــت و ایــن اشــتیاق 
ــه را در  ــی چهارماه ــه دوره آموزش ــد ک ــبب ش ــر س واف
پــادگان سیدالشــهداء)ع( بــه همــراه پــدرش در ســن ۱۳ 
ــه  ــد ب ــق ش ــه او موف ــذارد. البت ــر بگ ــالگی پشــت س س
ــود.  ــزام ش ــه اع ــه جبه ــش ماهی ب ــدرش ش ــراه پ هم

معاملهما
شفاعت
مادر شهید
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وقتــی هــم کــه بــه ســن خدمــت ســربازی رســید، بــه عضویــت ســپاه درآمــد و 
به عنــوان پاســدار وارد ســتاد کل نیروهــای مســلح شــد تــا بلکــه بهتــر بتوانــد 

ــرود. ــداوم اهــداف جمهــوری اســامی و راه شــهدا پیــش ب در ت
ــروی  ــوام، در نی ــه دوســتان و اق ــه توصی ــه ب ــود ک ــل اردیبهشــت ۱۳7۲ب اوای
هوایــی ســپاه اســتخدام شــد و در قســمت معاونــت لجســتیِک گــروه مخابــرات 
مشــغول خدمــت گردیــد و از آنجایــی  کــه اســتعداد خاصــی داشــت، پــس از 
چنــد مــاه بــه مرکــز آمــوزش 06 نزاجــا معرفــی شــد و در آنجــا نیــز بــا معــدل 

بــاال موفــق بــه اخــذ سردوشــی شــد. 
ــابقات  ــی در مس ــت؛ او حت ــی داش ــه فراوان ــز عاق ــه ورزش نی ــا ب محمدرض
ــره شــد.  ــدال طــا و نق ــه کســب م ــق ب ــار موف ــی چندین ب ورزش هــای رزم
ــته  ــه نتوانس ــود. از اینک ــز ب ــپاه نی ــح س ــدو فت ــم تکوان ــو تی ــن عض در ضم
ــا پایــان جنــگ  ــا اینکــه ب ــود بــه جنــگ بــرود همیشــه غبطــه می خــورد ت ب
تحمیلــی بــه دنبــال تأکیــد مقــام معظــم رهبــری و فرمانــده کل قــوا مبنــی 
ــه  ــد ب ــهدای مفقودالجس ــر ش ــر مطه ــت وجوی پیک ــات جس ــام عملی ــر انج ب
ــان مــاه 7۳ بــه تشــکیات  همــراه 6 تــن از دوســتان همــدوره ای خــود در آب
ــش، در  ــه لحــاظ اســتعداد خوب ــن پیوســت. او ب ــه جســت وجوی مفقودی کمیت
ــه  ــر از هم ــی و باالت ــوان مدیریت ــی و ت ــت فرمانده ــان قابلی ــی چن اندک زمان
ــه  ــده کمیت ــرزاده؛ فرمان ــردار باق ــه س ــان داد ک ــود نش ــت از خ ــد و صداق تعه
جســت وجوی مفقودیــن، مســئولیت ســتاد جســت وجوی مفقودیــن در منطقــه 

ــه وی محــّول کــرد.  عمومــی غــرب را ب
خانــواده مــا از آن جایــی کــه دارای روحیــه مذهبــی و رنجدیــده و زحمت کشــیده 
بــود، فلــذا محمدرضــا چنیــن تربیــت یافتــه بــود کــه وقتــی بــا کوچک تریــن 
ناراحتــی مــردم مواجــه می شــد، بــا رأفــت و دلســوزی و مهربانــی بــه یــاری 
ــه  ــیل زدگی مواج ــا س ــران ب ــردم مه ــه م ــی ک ــتافت و هنگام ــا می ش آن ه
ــه  ــی ب ــل توجه ــای قاب ــار کار تفحــص کمک ه ــوند، محمدرضــا در کن می ش
ــود  ــده ب ــبب ش ــری او س ــه ایثارگ ــن روحی ــد. همی ــروم می کن ــردم مح آن م
بیشــتر آحــاد مــردم و مســئولین اســتان بــه ایشــان احتــرام بگذارنــد. او چنــان 
ــود کــه حتــی مــردم و اهالــی  جایــگاه و محبوبیتــی در منطقــه پیــدا کــرده ب
آنجــا می گفتنــد کــه اگــر بــرادر رســولی کاندیــدای مجلــس شــود، همــه بــه 
او رأی می دهنــد و آن گونــه کــه مســئولین و همرزمــان او در تفحــص تعریــف 
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ــاش،  ــرکاری و ت ــود. پ ــق ب ــوب و موف ــز بســیار خ ــود نی ــد در کار خ می کنن
ــهادت  ــه ش ــق ب ــوان از عش ــی او را می ت ــی و روح ــجایای اخاق ــن س ُحس
ــه عشــق عاشــورا و سیدالشــهداء )ع(  ــد. محمدرضــا ب و اهــل بیــت )ع( فهمی
ــود کــه »مــن عاشــق  ــه ســر زبانــش ب زندگــی می کــرد وهمیشــه ایــن جمل

ــوم«. ــهید می ش ــهادتم و ش ش
ــان  آورد،  ــه زب ــودش ســخنی ب ــای خ ــا از کاره ــرای م ــد ب ــش مي آم ــم پی ک
ــي از  ــناختیم. ول ــهادتش او را ش ــد از ش ــتر بع ــود. بیش ــی رازدار ب ــون خیل چ
ــه در اطاعــت از فرماندهــی، تواضــع و  ــش مي شــنیدیم ک گفته هــاي همکاران
متانــت فــردی، حفــظ و نگهــداری بیت المــال، امانــت داری و نهایتــاً شــجاعت 

ــود.  ــه ســخاوت و بخشــندگی ســرآمد ب و شــهامت و روحی
ــپاه و  ــت داشــت بلکــه در س ــواده محبوبی ــان خان ــا در می ــه تنه محمدرضــا ن
ــی  ــه وقت ــه داشــت ک ــان عاق ــپاه چن ــه س ــود و ب ــه ب ــم این گون تفحــص ه
لبــاس پاســداری را برایــش آورده بودنــد، ســجده شــکر به جــای آورده و گفتــه 

بــود: »خدایــا مــرا قــدردان ســپاه گــردان.«
ــان  ــختی های کارش در جری ــود و س ــورات کاری خ ــا را در ام ــه م ــا اینک ب
ــدا  ــن شــهدا را پی ــان! چطــور ای ــک روز پرســیدم: رضاج ــا ی نمی گذاشــت، اّم

می کنیــد؟
ــان  ــه در توانم ــا ک ــا آن ج ــود را ت ــت وجوی خ ــه، جس ــا در منطق ــت: »م گف
ــا شــهدا صحبــت  ــه نتیجــه نرســیدیم ب باشــد ادامــه می دهیــم؛ وقتــی کــه ب
ــم  ــان را بیابی ــل پیکرهایت ــا مح ــد م ــر می خواهی ــم: اگ ــم و می گویی می کنی
خودتــان بگوییــد. در غیــر این صــورت مــا کارمــان تمــام شــده و شــما اینجــا 
ــم و در خــواب شــهدا را  ــذر می کنی ــوات ن ــع خــواب صل ــد. شــب موق می مانی
می بینیــم کــه مّحــِل به جــای مانــدن پیکرشــان را بــه مــا نشــان می دهنــد.«

محمدرضــا کوچــک بــود کــه مــن همــراه پــدر محمدرضــا بــه مکــه مشــرف 
ــرده  ــه کار ک ــم رضــا چ ــه نمی دان ــرد ک ــف می ک ــرم تعری ــم. دخت ــده بودی ش
ــورد  ــن می خ ــا زمی ــن، محمدرض ــن حی ــردم. در ای ــش می ک ــه دنبال ــود ک ب
و از بینــی اش خــون جــاری می شــود و خــودش را همین طــور در خــاک 
می غلتانــد کــه خواهــرش خیلــی می ترســد و داد مي زنــد: »رضــا! رضــا! چــی 
شــد؟« محمدرضــا بــدون اینکــه اظهــار ناراحتــی و گایــه کنــد بلنــد می شــود 
ــم بچگــی می گویــد: »شــهید محمد رضــا رســولی.....«. دختــرم ایــن  و در عال
ــه  ــرم ب ــن دخت ــل و همچنی ــراه فامی ــه هم ــه ب ــي ک ــار موقع ــه را یک ب صحن
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معــراج شــهدا بــراي دیــدن پیکــر محمدرضــا رفتــه بودیــم، تعریــف می کــرد. 
وقتــی کفــن را بــاز کردنــد، بــا دیــدن صــورت رضــا، کــه از ناحیــه بینــی نیــز 
مجــروح شــده بــود، مــا بــه یــاد آن حادثــه افتادیــم. ایــن چنیــن رفتارهــا را از 
او آنقــدر در خانــه دیــده بودیــم کــه یــک روز بــاز کلیشــه از عکــس خــودش را 
درآورده و زیــرش نوشــته بــود شــهید محمدرضــا رســولی. عجیــب بــه شــهادت 
عشــق می ورزیــد و امیــدش شــهادت بــود. گویــا اصــًا شــهادت برایــش الهــام 

شــده بــود.
یک ســالی بــود کــه ازدواج کــرده و در منــزل خودشــان تشــکیل زندگــی داده 
ــر  ــه خاط ــه ب ــتیم ک ــم و از او خواس ــی گرفتی ــاس تلفن ــا او تم ــود. روزي ب ب
کســالت پــدرش بیایــد خانــه. ایــن آخریــن ســفر او بــود. او در ایــن ســفر پیکــر 
ســرباز شــهیدی کــه تــازه تفحــص شــده بــود، را بــه همــراه خــودش آورده و 
ــدرش کــه  ــه آمــد و پ ــه خان ــه معــراج شــهدا تحویــل می دهــد و از آنجــا ب ب
ناراحتــی قنــد داشــت را بــه دکتــر بــرده و پــس از طبابــت همــه مــا را بــرای 
شــام بــه خانه شــان دعــوت کــرد. آن شــب شــام مفّصلــی بــرای مــا تــدارک 
دیــده بــود و همــه مــا از اینکــه محمدرضــا این همــه بــرای شــام خــرج کــرده، 
ناراحــت بودیــم. بــه او گفتیــم کــه چــرا ایــن کار را کــردی و خودتــان را بــه 
زحمــت انداختیــد؟ محمدرضــا بــا قیافــه ای مصمــم و جــدی جــواب داد: »مادر، 
ایــن آخریــن ســفر مــن اســت؛ هرچــه در ایــن دنیــا دارم مــال شــما و پــدرم 
می باشــد«. بعــد رو کــرد بــه مــن و گفــت: »مــادر خوابــی دیــدم کــه شــهید 
ــا شــهادتم غوغایــی در ایــن  خواهــم شــد و شــهادتم حتمــی اســت و مــن ب
خانــه بــه راه خواهــم انداخــت. هــر چنــد بــرای شــما ســخت اســت ولــی در 
عــوض در آن دنیــا شــفاعت شــما را خواهــم کــرد«. پــدرش ناراحــت شــد، و 
حتــي خــود را بــه پــای رضــا انداخــت. ولــي او بــا قیافــه ای کــه نــور شــهادت 

ــا شــفاعت.«  ــه م ــاره گفــت: »معامل ــو می کــرد دوب از آن تألل
ــد  ــرش می خواه ــهادتش، از همس ــل از ش ــد روز قب ــد، چن ــای عی در روزه
ــزار شــهداي  ــه م ــد. همســرش می گفــت: ب ــرون برون ــه بی ــاده شــود ب ــا آم ت
مــارد رفتیــم تــا مــزار شــهدا را زیــارت کنیــم. در میــان گلــزار شــهداء رو بــه 
ــرا  ــتیم م ــه هس ــا ک ــه همین ج ــن دفع ــد: »ای ــد و می گوی ــرش مي کن همس
ــم.«  ــرون آمده ای ــم بی ــا ه ــه ب ــت ک ــری اس ــاِر آخ ــن ب ــد و ای ــن می کنن دف

ــه  ــود. ب ــهادتش ب ــا از ش ــی محمدرض ــای آگاه ــا گوی ــن حرف ه ــه ای هم
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ــص را  ــای تفح ــژه بچه ه ــا به وی ــتان محمدرض ــی دوس ــن وقت ــال م ــر ح ه
می بینــم، زبانــم الکــن مي شــود. حتــی امســال کــه ایــام عیــد توفیــق زیــارت 
ــه  ــه طائی ــی ب ــتیم، وقت ــوب را داش ــی جن ــق عملیات ــهدا در مناط ــل ش مقت
ــم،  ــا بگویی ــا از محمد رض ــتند ت ــن خواس ــص از م ــای تفح ــم، بچه ه رفتی
ــت  ــن نورانی ــه و همچنی ــدة طائی ــازه کشف ش ــهدای ت ــن ش ــی م ــی وقت ول
بچه هــای تفحــص را دیــدم، شــرمنده شــدم و قــادر بــه ســخن گفتــن نبــودم و 
چقــدر لــّذت روحــی و معنــوی برایــم بــود کــه پایــم بــه آن مکان هــای مقــدس 
ــودم  ــاي خ ــگار محمد رض ــردم. ان ــارت ک ــی را زی ــای نوران ــیده و چهره ه رس
ــد و از شــفاعت شــهدا  ــه همــه شــما أجــر عنایــت کن ــد ب ــدم. خداون را مي دی

محــروم نســازد.
ــلح  ــای مس ــتاد کل نیروه ــد، در س ــییع می ش ــه محمدرضــا تش ــم ک روزی ه
ــد. همســنگران و ســربازان و درجــه داران ســتاد  ــه بودن ــژه ای گرفت مراســم وی
در میــدان صبحــگاه گــرد آمــده بودنــد و مراســم بــا نوحه ســرایی و تشــریفات 
نظامــی آغــاز شــد و مــا خانوادگــی در مراســم تشــییع حضــور داشــتیم. پیکــر 
ــن  ــه در اولی ــود ک ــدان ب ــط می ــده در وس ــي گلباران ش ــا در تابوت محمدرض
قدم هــای مــا، ســردار پُرافتخــار جبهه هــا، امیــر ســرافراز شــهید صیادشــیرازی 
بــه همــراه ســردار باقــرزاده در مراســم حضــور یافتنــد و جهــت تّســلی مــا، بــه 
ــد. شــهید صیــاد شــیرازی حاجــی محمدعلــی آقــا، پــدر رضــا  طرفمــان آمدن
ــت از  ــوار هیچ وق ــهید بزرگ ــن ش ــی ای ــره نوران ــه چه ــید ک ــوش کش را در آغ
خاطرمــان فرامــوش نمی شــود و ایــن عزیــز تــا اتمــام برنامــه تشــییع در کنــار 
پــدر شــهید حضــور داشــتند. خداونــد روح آن بزرگــوار را نیــز غریــق رحمــت 
نمایــد. وقتــی هــم کــه پیکــر خســته محمدرضــا را پــدرش در قبر مي گذاشــت، 
ــرادران در فــراق محمدرضــا بیشــتر از مــا شــیون و زاری  همیــن عزیــزان و ب

ــکر را دارم. ــال تش ــان کم ــن از همه ش ــد و م می کردن
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من مصداق این بیت شعر را 
             هرکهرااسرارحقآموختند

مهرکردندودهانشدوختند
بــه عینــه در حــرکات و ســکنات بــرادرم رضــا دریافتــم. 
ســن کمــی داشــت، امــا در عالــم بزرگــی ســیر مي کــرد 
ــی داد و  ــش نم ــم حرم ــه حری ــازه ورود ب ــی را اج و کس
بــرای مــا زمینیــاِن پــای در بنــد، درک آن بســیار ســخت 
بــود. نــور حقــی کــه از دوران طفولیــت بــر دل کوچکــش 
تابیــده بــود، ســکویی شــد کــه او را تــا اوج پرتــاب کنــد و 
یــاد او همیشــه حســرت پــرواز را در دلــم افــزون می کنــد 
ــب  ــی نصی ــمت، واماندگ ــره ی قس ــرا در دای ــه چ و اینک
مــا شــد. بــا کبوتــران نشســتیم امــا پــرواز نیاموختیــم و 
ندانســتیم کــه بایــد کــوچ کــرد و کــوچ بی بــال چگونــه 
ــی  ــا در دوران نوجوان ــد رض ــادم می آی ــت؟ ی ــن اس ممک
ــرده و  ــی درســت ک ــان اتاقک ــام خانه م ــاالی پشــت ب ب
بــا خــط درشــت بــاالی درش نوشــته بــود: »دفتــر حــزب 
ــرای آن  ــه ب ــب اینک ــران«. جال ــامی ای ــوری اس جمه
ــا  ــی از اعض ــم یک ــودش ه ــرد و خ ــول می ک ــو قب عض

تعبیرخواِب
چهارروزقبل
ازشهادت
خواهر شهید
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آن بــود. البتــه دفتــر حــزب خالــِی خالــی هــم نبــود؛ هــر چــه در خانــه کتــاب 
ــو  ــه عض ــت ک ــان می خواس ــود و از همه م ــال داده ب ــا انتق ــه آنج ــتیم ب داش

کتابخانــه حــزب او باشــیم.
تمامــی اعامیــه شــهدا را جمــع می کــرد و عکس هــای شــهدا را از آن 
ــد.  ــار هــم می چی ــود کن ــد و آن هــا را در آلبومــی کــه درســت کــرده ب می بری
وقتــی هــم کــه دلــش می گرفــت، تنهــا ایــن آلبــوم او را تســکین مــی داد. در 
فامیــل مــا شــهیدی بــود به نــام »محمدرضــا رســولی«؛ اعامیــه او را همیشــه 
ــه همــه نشــان مــی داد و در مــورد اینکــه طــرح  ــه همــراه داشــت و آن را ب ب
ایــن اعامیــه می توانــد بــرای اعامیــه شــهادت او هــم خــوب باشــد یــا نــه، 

ــت. ــر می خواس ــه نظ از هم
در بازی هــای کودکانــه اش هــم کــه دقــت می کــردی، می توانســتی در 
ــه جنــگ و شــهادت در راه  ــه ب ــی و عاق ــا اشــرار بیاب آن نشــانی از جنــگ ب
ــت  ــه در اکثری ــود. طوری ک ــده ب ــایه افکن ــودش س ــر وج ــی ب ــق، از کودک ح
ــازه شــهدا شــرکت می کــرد و هــر شــهید کــه  ــه اتفــاق تشــییع جن قریــب ب
تشــییع می شــد، دگرگونــی خاصــی در وجــودش پدیــدار می گشــت چــرا کــه 
چهــره اش گواهــی ایــن حقیقــت بــود. موقعــی کــه ســه هــزار شــهید تفحــص 
را بــه معــراج شــهدای تهــران آوردنــد، رضــا بــه همــراه پدرم ســه شــبانه روز در 
معــراج بــا شــور و حــال وصف ناپذیــری مشــغول آماده ســازی پیکرهــا جهــت 
تشــییع بودنــد و هنگامــی هــم کــه بــه خانــه آمــد، کمــال همنشــینانش بــر او 

اثــر کــرده و عطــر شــهادت در فضــای خانــه پیچیــده بــود.
روزی بــه همــراه خانــواده بــرای دیــدن رضــا، کــه در پــادگان مشــغول آمــوزش 
نظامــی بــود، رفتیــم. او وقتــی متوجــه مــا شــد، دوبــاره بــه پــادگان برگشــت. 
بعــد از چنــد دقیقــه کــه دوبــاره بــه ســوی مان آمــد، شــناختنش مشــکل بــود. 
لبــاس نظامــی بســیار گشــادی را تــن جثــه کوچکــش کــرده بــود. بــه همــراه 
ــواده  ــا او نداشــت. همــه خان ــی ب اســلحه ای کــه از لحــاظ قــد، تفــاوت چندان
خندیدنــد و مــن مانــده بــودم کــه بــه لبــاس گشــادش بخنــدم یــا بــه صداقــت 
و پاکــی آن مــرد کوچــک. البتــه جثــة کوچــک رضــا زیــاد هــم برایــش بــد 
نبــود؛ طوری کــه فرمانــده گــردان نقــل می کــرد، تنهــا چنــد ســاعت قبــل از 
عملیــات متوجــه شــده بودنــد کــه رضــا هــم در منطقــه حضــور دارد و چــون 
ــرد.  ــه کار بب ــا ب ــه را کج ــه گری ــت ک ــود، می دانس ــی ب ــناس خوب موقعیت ش
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لکــن گریــة بســیار او، مانــع از برگرداندنــش بــه عقبــه شــده بــود. بعــد هــم 
کــه نســبت بــه نحــوه ی حضــور او در منطقــه حســاس شــده بودنــد، معلــوم 
شــد کــه جثــه کوچــک خــود را در گوشــة یکــی از تویوتاهــا قایــم کــرده اســت.

چهــار روز قبــل از شــهادت، رضــا را در خــواب دیــدم. دیــدم کــه همــة اقــوام 
ــة مــا جمــع شــده اند. عکــس رضــا را در اتــاق پذیرایــی نصــب کــرده  در خان
ــاد  ــد. هــر چنــد تعبیــر ایــن خــواب زی ــه گریــه افتاده ان ــر آن ب و همــه در براب
ــر آن خــودداری می کــردم و خــودم را  ــا خــودم هــم از تعبی ــود، ام مشــکل نب
بــه بیراهــه مــی زدم. امــا روزی کــه رضــا را بــه شــهادت رســید، فــرار مــن از 
تعبیــر خــواِب چهــار روز قبــل ســودی نبخشــید. بــه علــت شــرایط شــغلی ام که 
معلــم بــودم، بــه کاس رفتــم، هــر چنــد از شــهادت رضــا خبــر نداشــتم، امــا 
تــرس خــواب چنــد روز قبــل، انجــام هــر کاری را از مــن ســلب کــرده بــود و 
ــرک  ــم. ناخــودآگاه صــاح کار را در ت ــس کن ــه درســتی تدری نمی توانســتم ب
مدرســه دیــدم و خــودم را ســریع بــه منــزل رســاندم. همســرم در القــاء موضــوع 
ــروع  ــه ش ــه ک ــد کلم ــا چن ــرد، ام ــی می ک ــی مقدمه چین ــا خیل ــهادت رض ش
ــر خــواب آن شــب را  ــم روشــن شــد و تعبی ــه صحبــت کــرد، موضــوع برای ب
ــد کــه  ــد حــال خواهــری را درک کنی ــم می توانی ــم. نمی دان ــه ناچــار پذیرفت ب
ــه؟  ــا ن ــود ی ــرادرش را از دســت داده ب ــتنی ترین ب ــن و دوست داش صمیمی تری
دیگــر ســخنان همســرم را نمی شــنیدم، هــر چنــد او ســخن می گفــت و تنهــا 
ــه  ــرادرم و ب ــرواز ب ــر از اشــکم، پ ــای پ ــی آورم: گونه ه ــاد م ــه ی ــز ب ــک چی ی

خــودم کــه بــا معلــم بودنــم شــاگرد تنبلــی بــودم و نیاموختــم پــرواز را.
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ــی  ــد ماه ــزان، چن ــور قاوی ــران، مح ــه ی مه در منطق
اســت مشــغول کار تفحــص پیکــر مطهــر شــهدا هســتیم 
و از ایــام تحویــل ســال چنــدروزی نگذشــته اســت که در 
تــاش بــراي رســاندن عیــدی بــه خانواده هــای معظــِم 
ــاش  ــا ت ــه و ب ــدون وقف ــتیم و کار، ب ــم به راه هس چش
مضاعــف بچه هــای تفحــص بــا شناســایی محــور 
عملیاتــی در محــدوده پاســگاه گرمیشــه ادامــه داشــت و 
ایــن زهــی ســعادت بــرای خــود مــن بــود کــه در جمــع 

مخلصیــن دنبــال مقّربیــن خــدا هســتیم.
آفتــاب  افق هــای  اولیــن  طلــوع  بــا  روال،   طبــق 
و تأللــو نــور بــه کــوه و دشــت، روز بیست و ســه 
ــر  ــی ظه ــا نزدیک ــدیم و ت ــه ش ــی منطق ــن راه فروردی
ــم.  ــهدا بودی ــانه هایی از ش ــرگرم کارجســت وجوی نش س
عقربــه ی ســاعت یــک ربــع بــه یــازده را نشــان مــی داد 
ــا اندکــی  ــه طــرف مــا نزدیــک شــد. ب کــه تویوتایــی ب
ــه از  ــرادر محمدرضــا رســولی شــدم ک ــت، متوجــه ب دق

لحظهی
شهادت

همسنگر شهید



۳0

ماشــین پیــاده شــد و بــا چهــره بَّشــاش و نورانــی، خــود را بــه جمــع مــا رســاند. 
اســلحه ای در دســت داشــت و مــرا طلبیــد، ســوئیچ ماشــین را بــه دســتم ســپرد 
تــا آن را در پاییــن تپــه پــارک کنــم و ایشــان بــا بــردار زمانــی پــای کار رفتنــد.
تــازه پشــت فرمــان نشســته بــودم و قصــد حرکــت داشــتم کــه یــک لحظــه 
صــدای مهیبــی کــه گویــای انفجــاری بــود بــه گوشــم رســید. لحظــه ای مکث 
کــردم و در ایــن چنــد ثانیــه فریــاد »یــا حســین« بــود کــه بلنــد شــد. یکــه 
خــوردم و شــتابان از ماشــین پیــاده، بــه ســوی محــل انفجــار دویــدم. همیــن 
کــه پــا بــه بریدگــی شــیار گذاشــتم، صحنــه اي باورنکردنــی جلــوی دیدگانــم 
نقــش بســت. آری، پیکــر غــرق بــه خــون بــرادر رســولی بــر اثــر انفجــار میــن 
ــود.  ــاال ســر او ایســتاده ب ــی ب ــرادر زمان ــود و ب ــاده ب ــن افت والمــری روی زمی
ــریع  ــه و س ــین رفت ــه ســوی ماش ــتاب زده ب ــود روا ندانســتم، ش ــر خ ــل ب تعل
بــه کنــار آن هــا آمــدم. نمی دانســتیم چــه کنیــم. امــا همیــن بــس کــه بــرادر 
ــه  ــم و ب ــال دادی ــین انتق ــل ماش ــه داخ ــرده و ب ــد ک ــن بلن ــولی را از زمی رس
مقصــد اورژانــس حرکــت کردیــم. مــن بــاالی ســرش نشســته بــودم. در طــول 
مســیر دســت بــرادر رســولی در دســتم بــود و دســت دیگــرم را بــه زیــر ســرش 
گذاشــتم. جراحــت او خیلــی شــدید بــود. صــورت، دســت و ســینه. دیگــر بــرادر 
رســولی بــا لب هایــی غــرق بــه خــون شــهادتین را زمزمــه می کــرد. از شــدت 
ــی  ــران و قلب ــی نگ ــا دل ــود. ب ــخ زده ب ــتم ی ــتش در دس ــف، دس ــم و ضع زخ
مضطــر، سرشــک اشــکهایم جــاری بــود تــا بلکــه مرهــم زخم هایــش شــود. 
ــردم  ــاس می ک ــود. احس ــر نب ــدم، درمان پذی ــن دی ــه م ــی ک ــن زخم های ای
بــرادر محمدرضــا از عالــم خاکــی پــر خواهــد گشــود، چهــره اش کربایی شــده 

و روحــش آســمانی. 
بــه اورژانــس رســیدیم. بچه هــای بهــداری بــه یاری مــان شــتافتند ولــی دیگــر 
دیــر شــده بــود. ده دقیقــه ای نیــز در اورژانــس بودیــم، اّمــا روح مطهــر بــرادر 
عزیزمــان رســولی جــان تســلیم جانــان کــرد و آرام و زیبــا بــه جرگــه مقّربیــن 
درگاه حضــرت ربّ العالمیــن بــا غســل خــون شــتافت و تولــدی دیگــر بــا حیات 

شــهادت یافــت. 
ــولی ها را  ــهید رس ــه راه ش ــق ادام ــز توفی ــا نی ــه م ــه ب ــم ک ــدا می خواهی از خ
عنایــت فرمایــد و ان شــاءاهلل کــه همیــن شــهدا و شــهدای مفقــودی کــه چــون 

ــد.  ــفاعت مان کنن ــد، ش ــرا)س( بی مزارن ــرت زه ــان حض مادرش
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ســردار باقــرزاده فرمانــده کمیتــه جســت وجوی مفقودیــن 
ــه  ــت ک ــم اس ــواره در ذهن ــره هم ــن خاط ــت: ای می گف
ــتمرار  ــاره اس ــادی درب ــگر فیروزآب ــه سرلش ــی مصوب وقت
ــه  ــاس پاســداری را ب ــت محمدرضــا رســولی در لب خدم
ــال را  ــدای متع ــعف، خ ــّدت ش ــاندم. از ش ــاع او رس اط
شــکر گفــت و ناباورانــه اظهــار کــرد: »یعنــی دیگــر تمام 
اســت و مــا پاســداریم؟! خــدا را شــکر، مــن نــذر کــرده 

بــودم.«

مننذر
کردهبودم
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ــرای کار  ــح ب ــود صب ــا ب ــم، بن ــتقر بودی ــران مس در مه
ــم  ــت بودی ــال حرک ــح در ح ــم. صب ــزان بروی ــه قاوی ب
ــی  ــک جای ــن ی ــت: »م ــد و گف ــولی آم ــهید رس ــه ش ک
را ســراغ دارم.« گویــا همــان شــب آن محــل را در 
خــواب دیــده بــود؛ گفتــم: »کجاســت؟« بــه اتفــاِق هــم 
بــه جایــی کــه در نظــر گرفتــه بــود رفتیــم. او همزمــان 
ــدان  ــه می ــه ب ــود ک ــص ب ــایی کار تفح ــغول شناس مش
میــن برخوردیــم. شــهید رســولی شــروع کــرد بــه خنثــی 
ــاز کــرد کــه  ــرای بچه هــا معبــری ب کــردن مین هــا و ب
در همــان مــکان موفــق بــه پیــدا کــردن پیکــر مطهــر 

پنــج شــهید شــدیم.

معبر
هم رزم شهید
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»مدتــی بــود کســالتی بــر مــن عــارض شــده بــود و چند 
روزی در منــزل بســتری بــودم. بــه خاطــر نداشــتن تلفن، 
ــا  ــی رض ــرم. وقت ــاس بگی ــا تم ــا رض ــدم ب ــق نش موف
ــی  ــاق جمع ــه اتف ــده ام، ب ــتری ش ــزل بس ــد در من فهمی
ــای  ــته های گل و پاکت ه ــا دس ــص ب ــتان تفح از دوس
شــیرینی بــه عیادتــم آمدنــد. شــب زیبایــی بــود. بچه هــا 
ــروع  ــد، ش ــته بودن ــاق نشس ــادور ات ــه دورت ــور ک همانط
ــا  ــدن. شــهید رســولی هــم ب ــودی خوان ــه مول ــد ب کردن
ــرده  ــن ک ــه داشــت، فضــا را عطرآگی لحــن شــیرینی ک
ــود. موقــع خداحافظــی، شــهید رســولی جعبــه فیلمــی  ب
را از جیــب بیــرون آورد، دِر آن را بــاز کــرد، نزدیــک مــن 
ــه  ــی ب ــر عجیب ــوی عط ــد!« ب ــو کنی ــت: »ب آورد و گف
ــر از  ــه حــال خوش بوت ــا ب ــد ت ــاور کنی مشــامم رســید، ب

آن عطــر بــه مشــامم نرســیده بــود. 
از او پرسیدم: »این را از کجا آورده ای؟«
 گفت: »قسمتی از خاک شهید است.«

ــر گذاشــت کــه  ــه نحــوی در مــن تأثی ــوی عطــرآن ب ب
صبــح فــرداي آن روز دیگــر احســاس کســالتی نکــردم.
مــن  بــه  و  می دیــد  را  او  خــواب  همیشــه  مــادرم 
ــه  ــهید را ب ــاک ش ــه خ ــق ات ک ــان رفی ــت: »هم می گف

تــو داد، احتمــاال شــهید می شــود.«
 من پرسیدم: »چطور؟«

 گفــت: »وقتــی ایشــان را در خــواب می بینــم چهــره ای 
نورانــی دارد.«

آنعطر،
آنرفیق

لطیف صادقی
رئیس بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش های دفاع 
مقدس ایام
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ــیده  ــی را پوش ــن زیبای ــولی پیراه ــهید رس ــک روز ش ی
بــود. بــه شــوخی گفتــم: »چــه خبــره؟ زیــاد بــه خــودت 

می رســی؟«
جــواب داد: »از هــر چیــزی، خوبــش را دوســت دارم. تــا 
جایــی کــه می خواهــم بهتریــن مــرگ را داشــته باشــم.«

بهترینمرگ
امیر صادقی



۳۵

یــک روز بــا هــم بــه ســردخانه بیمارســتان امــام 
خمینــی)ره( ایــام مراجعــه کردیــم. ناگهــان بــا چهــره ای 
غــرق در اشــک و عشــق بــه خــدا گفــت: »آقای مــرادی، 
ایــن تابــوت را بــه خاطــر مــن گذاشــته اند و روزی هــم 

ایــن تابــوت نصیــب مــن خواهــد شــد.«
 بــه وحدانیــت خــدا ســوگند یــاد می کنــم کــه ایــن حرف 
را از آن عاشــق حســینی شــنیدم. بعد از شــهادت ایشــان، 
ــا در  ــش را دقیق ــر پاک ــدم پیک ــردم. دی ــگاه ک ــم و ن رفت
همــان تابوتــی کــه خــودش از قبــل انتخــاب کــرده بــود، 

گذاشــته بودنــد.

تابوتمن
حمید مرادی
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ــوش  ــه ای در آغ ــولی بچ ــای رس ــه آق ــدم ک  روزی دی
گرفتــه و لباســش خونــی شــده اســت. از ماشــین ایشــان 
ســه بچــه و دو زن مجــروح پیــاده شــدند. از آقای رســولی 
ســؤال کــردم: »این هــا چــه شــده اند؟« گفــت: »وقتــی 
ــه  ــدم ک ــردم، دی ــور می ک ــپ شــما عب ــل تی ــه از مقاب ک
خــودروی نیســانی واژگــون شــده و بچه هــا کــه عقــب 
ــه  ــا هــم ب ــد و م ــد، مجــروح گردیده ان ســوار شــده بودن

کمــک آن هــا رفتیــم.«
 فــردای همــان روز بــه عیــادت آن هــا آمــده بــود. 
ــد و  ــه بودن ــا رفت ــا از دنی ــن از بچه ه ــه ت ــفانه س متأس
ایشــان خیلــی ناراحــت شــد و از مــن خداحافظــی کــرد 

ــت. و رف

خدمتبهخلق
قاسم طباطبایی
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جلســه شــروع شــد. اولیــن کلمــه ای کــه بــرادر رســولی 
ــهدا و  ــای ش ــون خانواده ه ــا مدی ــود: »م ــن ب ــود ای فرم
مفقودیــن هســتیم و فکــر نکنیــد مســئولیتی را کــه مــا 
در ایــن منطقــه بــه عهــده گرفته ایــم، مســئولیت ســبکی 

اســت. مســئله مســئله شهداســت.«
 چنــان در مســائل مدیریتــی و نظامــی، بــا وجــود ســن 
کمــی کــه داشــت  )۲۲ ســال(، ِخبــره بــود کــه ایــن امــر 
ــه  ــم: »چ ــودم می گفت ــه خ ــود و ب ــرده ب ــر ک ــرا ُمتحّی م
ــاالی  ــی ب ــن فرمانده ــه چنی ــم ک ــدا کرده ای ــی پی لیاقت

ســرمان باشــد و دســتمان بگیــرد.«

چهلیاقتی!
برادر بختی

فرمانده قرارگاه 
جست وجوی مفقودین 

تعاون غرب سپاه
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ــن  ــر انفجــار می ــر اث ــربازها ب ــه یکــی از س ــی ک هنگام
ــت،  ــال یاف ــتان انتق ــه بیمارس ــود و ب ــده ب ــروح ش مج
بــرای اولیــن بــار بــود داخــل بیمارســتان می دیــدم کــه 
ــد. هــر  ــن رســیدگی می کن ــه ســربازش چنی مســئولی ب
ــرد. ــه می ک ــش تهی ــت، برای ــرباز مي خواس ــه آن س چ

ــت  ــدر از او درخواس ــرا این ق ــم: »چ ــرباز گفت ــه آن س ب
می کنــی؟«

 جــواب داد: »آخــر، او اولیــن کســی اســت کــه می بینــم 
ــد.« ــم عمــل می کن هــر چــه می گوی

هرچهمیگویم،
عملمیکند...
قاسم طباطبایی
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ــرادر رســولی  ــودم، ب چــون مــن در آشــپزخانة قــرارگاه ب
همیشــه بــه مــن تذکــر مــی داد: »زورقــی! مبــادا در حــق 
ســربازها ظلــم کنــی. غــذا را یکســان بکــش. اول غــذای 

ســربازها را جــدا کــن و بعــد غــذای مــا را بیــاور.«
ــد و  ــد، می آم ــر می ش ــذا دی ــه غ ــا ک ــی وقت ه  بعض
کمک مــان می کــرد. بــه ایشــان مي گفتــم: »آخــر 
ــد!« ــده ای گفته ان ــک فرمان ــد، ی ــری گفته ان ــک افس ی

 می گفــت: »نــه، وجــب بــه وجــب خاکمــان یــک شــهید 
بلکــه حتــی دو شــهید داده ایــم، ایــن حرف هــا نیســت.«

مبادادرحق
سربازهاظلم

کنی!
ناصر زورقی

)سرباز وظیفه(
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ــرارگاه  ــه ق ــک ب ــت کم ــت درخواس ــولی جه ــرادر رس ب
لشــگر ۱۱ آمــده بــود کــه در محــل فرماندهــی حضــور 
ــرا  ــور م ــن منظ ــه همی ــی ب ــرف فرمانده ــت و از ط یاف
ــرادر رســولی  ــود کــه کــه ب ــار ب ــرای اولین ب خواســتند. ب
را می دیــدم. بــا معرفــی فرمانــده، بــا ایــن عزیــز 
ــد  ــد کردن ــده لشــگر ســفارش و تأکی آشــنا شــدم. فرمان
ــورت  ــص ص ــروه تفح ــا گ ــاط ب ــکاری  الزم در ارتب هم
ــرادر رســولی در  ــه ب ــه و صمیمان ــرد. برخــورد خالصان گی
اولیــن دیــدار بــا ایــن حقیــر، گویــای صفــای باطنــی این 
ــرا شــیفتة خویــش کــرد  ــه حــق م ــود کــه ب بزرگــوار ب
ــه  ــی ب ــولی، پ ــرادر رس ــا ب ــتر ب ــرت های بیش و در معاش
ــردم کــه تحمــل دوری  ــوی او ب کمــاالت روحــی و معن
ــای  ــه کار روزه ــتم. در ادام ــود روا نمی دانس ــر خ او را ب
ــولی  ــرادر رس ــا ب ــای الزم، ب ــد از هماهنگی ه ــی، بع آت
عــازم منطقــه شــدیم. اولیــن محــور شناســایی، محلی در 
منطقــه ی محــور عملیاتــی عاشــورا بــود و تعــداد زیــادی 
ــری  ــا 7 کیلومت ــا در محــدوده 6  ت ــز م ــهدای عزی از ش

شجاعت
هم رزم شهید
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صفــر مــرزی جــا مانــده بودنــد. پــس از چندیــن ســاعت پیــاده روی در نقطــه ای 
از صفــر مــرزی روبــه روی دو پایــگاه عراقی هــا بــه محــل مــورد نظــر رســیده 
ــی  ــم. دقایق ــه کار کردی ــروع ب ــص ش ــروه تفح ــر گ ــای دیگ ــا بچه ه ــا ب و م
ــود کــه ناگهــان نیروهــای مــزدور عراقــی، از روی خباثــت، همــه  نگذشــته ب
مــا را زیــر رگبــار گرفتنــد و از آن جــا کــه نمی خواســتیم درگیــری پیــدا شــود و 
منطقــه حســاس جلــوه کنــد و از کار اصلــی بمانیــم، لــذا بــه هــر طریقــی کــه 
بــود خــود را از محــل دور کردیــم. امــا تنهــا کســی کــه از جمــع همــراه مــا 
ــب در حــال جســت وجوی  ــا مرت ــود کــه برعکــِس م ــرادر رســولی ب ــد، ب نیام
پیکرهــای شــهدا بــود، بــدون آنکــه اهمیتــی بــه آتــش عراقی هــا بدهــد و بــا 
اعتمــاد بــه نفــس و عشــق بــه شــهدا و چهــره ای باصابــت دنبــال کارش بــود. 
در آن رگبــار گلولــه کامــًا شــجاعت و شــهامت و روحیــه ایــن عزیــز را درک 
کــردم و در مرحلــه دوم کــه بــرای شناســایی در محــور دیگــری از ارتفاعــات 
میمــک در منطقــه اي حضــور یافتیــم کــه در زمــان جنــگ، عزیــزان رزمنــده 
در ایــن محــور درگیــری تن به تــن داشــتند و تعــدادی از شــهدای مــا در آنجــا 
مانــده بودنــد. از آن جــا کــه بــه محــل آشــنایی داشــتیم، پــس از چنــد ســاعت 
راهپیمایــی در داخــل شــیارها، کــه حــدود ۵ کیلومتــری طــی مســیر کردیــم، 

بــه محــل مذکــور رســیده و مشــغول کار شــدیم. 
ــاره  ــرز دوب ــی از آن ســوی م ــر عراق ــدا بی خب ــای از خ ــاز نیروه ــز ب ــا نی این ج
مــا را زیــر آتــش رگبــار گرفتنــد و خیلــی جــدی بــرای کشــتن مــا، تیرانــدازی 
می کردنــد. یــادم هســت کــه در ایــن موقــع چشــم بــه بــرادر رســولی دوختــم 
و غــرق تماشــای او شــدم. او لحظــه ای رو کــرد بــه مــن و گفــت: »بی خیــال، 
ــا ارزش دارد و آن  ــرای م ــا ب ــز در این ج ــک چی ــد، ی ــت کنن ــا را اذی ــذار م بگ
هــم پیــدا کــردن پیکــر مطهــر شهداســت و حاضریــم در ایــن راه نیــز کشــته 
شــویم.« وقتــی ایــن جمــات ُپربــار او را شــنیدیم، قــوت قلبــی پیــدا کردیــم و 
قــرار شــد کــه مشــغول کارمــان شــویم و بــا عنایــات خداونــد متعــال، آن روز 
ــه کشــف تعــدادی از پیکرهــای مطهــر شــهدا شــدیم کــه مرهــون  موفــق ب

مدیریــت خــوب و روحیــه ایثارگــری بــرادر رســولی بــود 
و در مــورد ســوم هــم کــه بــرای شناســایی قســمتی دیگــر از ارتفاعــات میمک 
رفتــه بودیــم، حــدود چهــار یــا پنــج کیلومتــری محــدوده کاری مــا بــود. بــاز 
ــا در کار  ــه م ــی متوج ــزدور عراق ــای م ــته، نیروه ــورد گذش ــون دو م همچ
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جســت وجوی شــهدا شــده و مــا را زیــر رگبــار گلولــه گرفتنــد. بــرادر رســولی 
بــا کمــال شــهامت و جســارت گفت:»مشــغول کارتــان باشــید. کار جســت وجو 
را ادامــه می دهیــم.« در چنیــن مــواردی هیــچ چیــز برایــش مطــرح نبــود ااّل 
پیــدا کــردن پیکرهــای مطهــر شــهدا کــه در همــان روزهــا بــود کــه بــه بــرادر 
فتحــی گفتــم: »رســولی چهــرة شــهادت گونه پیــدا کــرده و بــه خاطــر شــهدا 

ــد.  ــدا می کن ــش را ف ــی جان همــه چیــزش را حت
آری! بــرادر محمدرضــا رســولی بــا روحیــه و بــا برخــوردی عارفانــه، خاضعانــه 
ــا و خودنمایــی و در کار  ــه ری ــه مشــغول کار می شــد، دور از هــر گون و صادقان
خــود فــردی مدیــر و شــجاع بــود. هرگــز چهــره نورانــی و زیبــای ایــن شــهید 

ــود.  ــم محــو نمی ش از دل
خداوند روحش را با شهدای کربا و شهدای انقاب مان محشور نماید. 
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محمدرضــا رســولی کــه به عنــوان فرمانــده محــور 
عملیاتــی غــرب کشــور در امــر جســت وجوی مفقودیــن 
انتخــاب شــد، خیلــی جــوان بــود. حــدوداً ۲0 ســاله بــود. 
ــه  ــم ک ــن نمی توانســتم درک کن ــت م ــا آن وق ــاید ت ش
ــان  ــری و فرمانده ــت و باق ــهید هم ــل ش ــی مث جوانان
ــدرت  ــم، ق ــال ک ــا آن سن و س ــور ب ــگ چط ــوان جن ج
فرماندهــی داشــتند و مي توانســتند یــک لشــکر را 

ــد.  ــت کنن هدای
ــرب  ــا را در غ ــی محمدرض ــدرت فرمانده ــه ق ــی ک وقت
ــا یگان هــای ســپاه و ارتــش دیــدم،  کشــور در ارتبــاط ب
ــه  ــتم ک ــک نداش ــم و ش ــوال هایم را گرفت ــخ آن س پاس
ــن ســن و ســال را  ــگ ای ــان جن ــر محمدرضــا در زم اگ
ــد  ــان ارش ــی از فرمانده ــوان یک ــه عن ــاً ب ــت قطع داش

ــد.  ــاب می ش ــگ انتخ جن

مثلهمت،
مثلباقری
غام سروش
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شــبی محمدرضــا خــواب دو شــهید را می بینــد کــه بــه 
او می گوینــد: »مــا در قاویــزان در فــان نقطــه هســتیم 
ــهید  ــال آن دو ش ــه دنب ــواب ب ــان خ ــاس هم و او براس
رفــت و اتفاقــاً یکــی از آن دو شــهید را در همــان نقطــه 
کــه شــهید مشــخصات آن را در خــواب بــه او داده بــود 
کشــف کــرد. ولــی در آن روز شــهید دوم را نتوانســت پیدا 
کنــد. همیشــه ناراحــت بــود و می گفــت: »آن دو شــهید 
جــای خــود را بــه مــا گفته انــد ولــی مــا فقــط یکــی از 
ــی  ــا باق ــری در همان ج ــم و دیگ ــدا کرده ای ــا را پی آن ه
مانــده اســت. بارهــا بــرای پیــدا کــردن شــهید دوم به آن 
نقطــه رفــت و پیــدا کــردن آن دو شــهید آنقــدر برایــش 
مهــم شــده بــود و آنقــدر تــاش کــرد کــه دســت آخــر 
شــهادت خــود محمدرضــا در مســیر پیــدا کــردن شــهید 

دوم رقــم خــورد. 

آندوشهید
محمود حیدری وقار
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ــولی در راه  ــهید رس ــرزاده و ش ــردار باق ــراه س ــه هم ب
مأموریــت جنــوب بودیــم. در راه یک جــا توقــف کردیــم. 
ــت  ــقایق را در دس ــاخه گل ش ــک ش ــرزاده ی ــای باق آق
ــد  ــولی بده ــهید رس ــه ش ــت آن را ب ــه و می خواس گرفت
ــا دوربیــن عکاســی ثبــت  ــه را ب کــه مــن همــان صحن
ــر  ــا و پ کــردم و از قضــا آن عکــس، عکــس بســیار زیب
ــن  ــح ای ــرزاده در توضی ــا ســردار باق ــی شــد. بعده معنای
عکــس گفــت: »مــن احســاس کــرده بــودم که او شــهید 
ــه آن گل  ــتم ک ــه مي خواس ــد و در آن لحظ ــد ش خواه
شــقایق را بــه شــهید رســولی هدیــه کنــم بــا ایــن منظور 

کــه تــو شــهید خواهــی شــد.

گلشقایق
محمود حیدری وقار
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ــلح،  ــای مس ــتاد کل نیروه ــان در س ــدای فعالیت م در ابت
بــه همــراه شــهید رســولی در بخــش تله فکــس مشــغول 
خدمــت بودیــم. آن موقــع هنــوز فنــاوری فاکــس اختــراع 
ــر  ــه صــورت رمــز ب ــود و نامه هــا و پیام هــا را ب نشــده ب
ــا اســتفاده از  ــم و بعــد ب ــوار حــک می کردی روی یــک ن
آن کــد بــه متــن دســت می یافتیــم. توانمنــدی و هــوش 
محمدرضــا آنقــدر بــاال بــود کــه بــا دســت کشــیدن روی 
نوارهــا خیلــی ســریع کلمــات را پیــدا می کــرد و حقیقتــًا 

ایــن کار هرکســی نبــود. 

هوشمندی
بسیارباال
محمود حیدری وقار
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هنگامــی کــه ایشــان بــر اثــر انفجــار میــن دچــار ســانحه 
و شــهید شــده بــود، در هنــگام انفجــار، ســرباز وظیفــه ای 
ــه  ــولی او را ب ــهید رس ــه ش ــود ک ــان ب ــار ایش ــم کن ه
کنــاري پــرت می کنــد و جــان آن ســرباز را نجــات 
می دهــد کــه آن ســرباز تنهــا از ناحیــه پــا دچــار ســانحه 

ــد. ــل می آین ــازی نائ ــه جانب ــه درج شــده و ب

نجاتسرباز
امیر معمر
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بودنــد.                  مذهبــی  خانــواده ای  محمدرضــا  خانــواده 
ــده ای کــه شــهید می شــد، توســط  در منطقــه هــر رزمن
ــه  ــا اینک ــد ت ــپرده می ش ــاک س ــه خ ــدر محمدرضــا ب پ
محمدرضــا بــه شــهادت رســید، بــا اینکــه خیلــی دشــوار 
بــود پیکــر محمدرضــا نیــز پــس از شــهادت توســط پــدر 

دفــن شــد.

خاکسپاری
شهدایمنطقه
مالرد
امیر معمر
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ــه محمدرضــا  ــاری ک ــه فرماندهــی و وق ــم روحی علی رق
ــک  ــود. ی ــت ب ــل محب ــان و اه ــیار مهرب ــت، بس داش
ــر  ــد زودت ــن بای ــم. م ــام بودی ــا در ای ــا محمدرض روز ب
نفت شــهر  و  ســومار  نزدیکــی  در  مقرخودمــان  بــه 
بــاز می گشــتم. بــاران شــدیدی در حــال باریــدن 
ــازه  ــک مغ ــه ی ــن را ب ــرار م ــه اص ــا ب ــود. محمدرض ب
انگشترفروشــی بــرد و یــک انگشــتر عقیــق زیبــا بــرای 
مــن خریــد و بعــد از گذشــت ســال ها هنــوز آن هدیــه را 

در منــزل نگهــداری می کنــم.

هدیهانگشتری
درروزبارانی

امیر معمر
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ــردم  ــی م ــه، عشــایر و حت ــردم منطق ــا م ارتباطــات او ب
عــراق خیلــی خــوب و صمیمــی بــود. در جریــان 
ــه  ــود، ب ــه رخ داده ب ــه در منطق ــیل هایی ک ــی از س یک
ــی از  ــرد و حت ــت ک ــی خدم ــایر خیل ــای عش خانواده ه
اهــدای کیســه های آردی کــه جــزء جیــره غذایــی 
خودمــان محســوب می شــد نیــز بــه آن هــا دریــغ 

نمی کــرد.
احســاس مســئولیت بســیار باالیــی نســبت بــه کار 
ــان  ــه خانواده هایش ــا ب ــاندن آن ه ــهدا و رس ــص ش تفح
داشــت و روابــط عمومــی بســیار بــاالی او در ارتبــاط بــا 
دیگــران خیلــی در اطــاع یافتن هــا از نقاطــی کــه در آن 

ــرد. ــک می ک ــت کم ــود داش ــهید وج ش

روابطعمومی
بسیارباال
اصغر شفیعی و
 امیر معمر
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در بیــن شــهدایی کــه در منطقه کشــف شــده بود، شــهید 
رســولی بــه یکــی از آن هــا ارادت خاصــی نشــان مــي داد. 
تــا جایــی کــه از ســردار باقــرزاده اجــازه گرفــت کــه آن 
ــل  ــران منتق ــه ته ــد ب ــه بخواهن ــی ک ــا زمان شــهید را ت
کننــد، در اتــاق خــود نگــه دارد. ایــن شــهید بعدهــا بــه 
ــوان شــهید  ــه عن ــواده شــهید رســولی ب درخواســت خان
ــهید  ــای ش ــر پ ــارد در زی ــزار شــهدای م ــام در گل گمن

رســولی دفــن شــد.
روزی خانمــي تعریــف کــرده بــود: ایــن شــهید گمنــام به 

خــواب مــن آمــد و گفــت مــن ســید هســتم. 

ارتباط
باآنشهید
اصغر شفیعی و 

محمود حیدری وقار
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یــک روز محمدرضــا پیــش مــن آمــد و گفــت: »می آیــی 
بریــم بهشــت؟!« منظــورش فعالیــت در راســتای کشــف 
ابــدان مطهــر شــهدای برجــای مانــده در مناطــق 
جنگــی بــود. چــرا کــه ســردار باقــرزاده، فرمانــده کمیتــه 
ــور  ــص در مح ــئولیت تفح ــن، مس ــت وجوی مفقودی جس
ایــام را بــه ایشــان داده بــود. کــه مــن هــم پیشــنهاد او را 
پذیرفتــم و بنــده نیــز جانشــین ایشــان در آن محــور شــدم. 
بــه اتفــاق ســردار باقــرزاده و شــهید رســولی بــه منطقــه 
رفتیــم تــا قــرارگاه عملیاتــی آن محــور را تشــکیل دهیم. 
ــده و  ــه بن ــد ک ــا ش ــه، بن ــات اولی ــام اقدام ــس از انج پ
ــه  ــه مســتقر شــویم و ســردار ب ــای رســولی در منطق آق
تهــران بازگردنــد. مــا در آن وقــت مبلــغ یک صــد هــزار 

ــم. ــت کردی ــوان تنخــواه دریاف ــان به عن توم
ــرای  ــرزاده ب ــردار باق ــه س ــد ک ــه بع ــک هفت ــدود ی ح
ــت،  ــه بازگش ــه منطق ــده ب ــام ش ــات انج ــی اقدام بررس
متوجــه شــد کــه در طــول ایــن یــک هفتــه فقــط حــدود 
ده  هــزار تومــان از ایــن مبلــغ هزینــه شــده و مابقــی باقی 
مانــده اســت. خــوب طبیعتــاً در ایــن مــدت حــدود هفتــاد 
هــزار تومــان از ایــن پــول بایــد خــرج می شــد و وقتــی 
ســردار متوجــه ایــن موضــوع شــد بســیار متعجــب شــد. 
وقتــي علــت باقــی مانــدن آن مبلــغ را جویــا شــد، شــهید 
رســولی در پاســخ گفــت: »ایــن پــول بیت المــال اســت و 
مــا در اســتفاده از آن بایــد خیلــی دقــت و صرفــه جویــی 

کنیــم.« 

صرفهجویی
دربیتالمال
اصغر شفیعی



۵۳

در حیــن انجــام ماموریــت، بــر اثــر انفجــار میــن از ناحیــه 
ــدن دوران  ــس از گذران ــدم و پ ــیب ش ــار آس ــم دچ چش
ــودم کــه یــک روز شــهید  نقاهــت، در منــزل بســتری ب
رســولی بــه عیادتــم آمــد و پــس از ســاعتی هم نشــینی و 
صحبــت، قبــل از خــارج شــدن از منــزل بــه مــن گفــت: 
ــم  ــه همدیگــر را می بینی ــاری اســت ک ــن ب ــن آخری »ای
و درســت بعــد از آن دیــدار ایشــان در قاویــزان بــر اثــر 

انفجــار میــن بــه شــهادت رســید.« 

دیدارآخر
اصغر شفیعی
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ــود کــه بعضــاً شــهدا  از حــاالت عجیــب ایشــان ایــن ب
بــه خــواب او می آمدنــد و ایشــان را از جــای خــود 
آگاهــی می بخشــیدند. چنــد وقتــی بــود کــه یگان هــای 
ــهدا  ــر ش ــر مطه ــن پیک ــی در جســت وجوی یافت عملیات
بودنــد، امــا شــهیدی پیــدا نمی شــد و محمدرضــا از ایــن 

موضــوع خیلــی ناراحــت بــود.
یــک روز براســاس خوابــی کــه دیــده بــود بــرای یافتــن 
ــه  ــود ب ــده ب ــام ش ــش اله ــواب برای ــه در خ ــه ای ک تپ
قاویــزان رفــت و پــس از یافتــن آن تپــه و جســت وجو 
در خــاک، پیکــر مطهــر هفــت شــهید کشــف شــد کــه 
بعدهــا آن تپــه بــه نــام تپــه هفــت شــهید معــروف شــد. 

 

تپه
هفتشهید
اصغر شفیعی
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ــرکت در  ــرای ش ــی ب ــوق خاص ــور و ش ــا ش محمدرض
جنــگ داشــت و بــا ســن و ســال کمــی کــه داشــت بــه 
ــت  ــرود. در نهای ــه ب ــه جبه ــا ب ــازه داده نمی شــد ت او اج
ــنامه اش  ــد شناس ــخ تول ــر در تاری ــا تغیی ــا ب محمدرض

ــاند. ــه برس ــه جبه ــود را ب توانســت خ
 

تغییر
درشناسنامه

اصغر شفیعی
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