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 گردانشهادت
گردان شهادت يكي از گردان هاي لشكر92 
زرهي اهواز بود. ماجراي تشكيل آن به زماني 
برمي گردد كه طبق خواس��ته شهيد صياد 
شيرازي قرار شد تعدادي از بچه هاي لشكر به 
صورت داوطلبانه گردهم آيند و گرداني تحت 

عنوان گردان شهادت تشكيل دهند. نيروهاي 
اين گردان به خوبي مي دانستند مأموريت هاي 
سخت و سنگيني به آنها واگذار مي شود و با 
ورود به اين يگان، احتمال شهادتشان بسيار 
است اما همگي كاماًل داوطلبانه و با دل و جان 

حضور در اين گردان را پذيرفته بودند. 
 زمستان64پاسگاهزيد

زمس��تان س��ال 64 در حالي كه مقدمات 
انجام عملي��ات والفج��ر8 در جنوبي ترين 
نقطه خوزس��تان به صورت كاماًل مخفيانه 
انجام مي گرفت، ما هم در گردان ش��هادت 
مأموريت يافتيم عمليات شناس��ايي را در 
منطقه پاسگاه زيد انجام دهيم. اين منطقه 
در ش��مال ش��لمچه قرار دارد و »زيد« نام 
يكي از پاسگاه هاي عراقي بود كه رفته رفته 
نامش را ب��ه كل اين منطق��ه داد. در زمان 
جنگ پاسگاه زيد بارها شاهد درگيري هاي 
سنگيني بين دو طرف بود و شهداي زيادي 

در اين منطقه تقديم شده اند. 

 اصليكهفراموششدهبود!
در شناسايي هاي پاسگاه زيد گاه شاهد بودم 
كه فرمانده��ان اصول حفاظت��ي را رعايت 
نمي كنند! اصل غافلگيري يكي از اصولي است 
كه در تمامي عمليات از آن استفاده مي شود. 
يك نيرو نبايد اقدامي كند كه دشمن از نيت 
حمله اش مطلع ش��ود اما انگار در آن مقطع 
فرماندهان ما اي��ن اص��ل را فراموش كرده 
بودند! اين مسئله تا جايي ادامه پيدا كرد كه 
يك روز پيش شهيد صياد شيرازي رفتم و با 
گاليه و دلخوري موضوع را به اطالع ايشان 
رساندم. در كمال تعجب لبخندي زد و گفت: 
»هرچه فرماندهان گفتن��د اطاعت كنيد!« 
من ش��هيد صياد ش��يرازي را به عنوان يك 
ارتشي منضبط، متعهد و دلسوز مي شناختم. 
يعني غي��ر از اين هم نبود و كس��ي به تعهد 
ايشان ش��ك نداش��ت اما اين حرفش واقعاً 
غافلگيركننده بود. پي��ش خودم گفتم مگر 
مي شود كسي مثل صياد ش��يرازي چنين 

اهمالكاري را ببيند و حرفي نزند! 
 بايدبرگرديد

ب��ه روز انجام عمليات كه رس��يديم حدس 
مي زديم دشمن از حمله ما با خبر باشد. در 
عين اطالع از اين موضوع، گردان شهادت با 

همه ايثار و شهادت طلبي كه داشت به خط 
دشمن حمله كرد. طبق انتظارمان بعثي ها 
آتش شديدي بر س��ر ما ريختند به گونه اي 
كه تعدادي از همرزمانم در همان س��اعات 
اوليه به شهادت رسيدند. خيلي از بچه ها هم 
مجروح شدند و نتوانستند عمليات را ادامه 
دهند. نهايتاً با رشادت و پايمردي رزمندگان 
گردان ش��هادت، خط اول دشمن شكست 
و بعثي ها فرار كردند اما درس��ت در همين 

لحظه خبر رسيد كه بايد برگرديم!
وقتي دستور عقب نشيني صادر شد همه ما 
شوكه شديم. حتي يكي از مسئوالن گردان 
از طريق بيسيم داد زد و به فرماندهان گفت 
ما با تلفات زيادي اينجا را گرفتيم، چرا بايد 
عقب  نشيني كنيم؟ اما دس��تور قاطع بود و 
بايد برمي گشتيم. خود من هم كه مجروح 
بودم، توسط امير پوردستان به عقب منتقل 
شدم. وقتي به بيمارستان رفتم، امير صياد 
ش��يرازي و تعداد ديگ��ري از فرماندهان به 
عيادتمان آمدند و پيروزي م��ان را تبريك 
گفتند! با تعجب پرسيديم ما كه عقب نشيني 
كرديم، كدام پيروزي را تبريك مي گوييد؟! 
شهيد صياد ش��يرازي خنديد و خبر انجام 
عملي��ات والفجر8 در جنوب خوزس��تان و 
تصرف موفقيت آميز ش��به جزيره فاو را به 
اطالع ما رس��اند. تازه آنجا ب��ود كه متوجه 
شديم عمليات ما پشتيباني )فريب( والفجر8 
بوده تا آتش دشمن روي برادران سپاهي و 
بسيجي كمتر شود و آنها راحت تر بتوانند فاو 

را تصرف كنند. 
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فصلآشناييشماوشهيدچطوررقم
خورد؟

ما نس��بت فاميلي دور با هم داشتيم. پدرانمان 
با هم دوست بودند و هر دو متدين، اهل نماز و 
مقيد به احكام شرعي بودند. همين زمينه ازدواج 
ما را فراهم كرد. جداي از آن نسبت فاميلي دور 
و دوستي پدرانمان، همان ويژگي هاي اخالقي 
و ديني مشترك دو خانواده در ازدواج ما نقش 
داشت. سعدي شغل آزاد داشت و در كار نصب 
شيشه ساختمان ها بود. زندگي مشترك من و 

سعدي 16 ماه و 10 روز بيشتر طول نكشيد. 
شهيدزمانازدواجتانفعاليتانقالبي

داشت؟
از وقتي كه او را شناختم عشق زيادي به حضرت 
امام داشت. س��عدي فعال انقالبي بود. برخي از 
روحاني��ون درباري به محله م��ا مي آمدند و در 
دفاع از رژيم پهلوي س��خنراني مي كردند. اگر 
عليه امام حرفي مي زدن��د بالفاصله با برخورد 
قاطع ايشان مواجه مي ش��دند. مأموران رژيم 
چندبار قصد دستگيري او را داشتند اما به گفته 
برادرش، ديگران وس��اطت مي كردن��د و مانع 
بازداشت همسرم مي شدند يا اينكه دوستانش 

او را فراري مي دادند. 
درآن16ماهزندگيمشتركايشانرا

چطورآدميشناختيد؟
راستش خيلي كم با هم بوديم. ايشان صبح زود 
مي رفت، ناهار به خانه مي آمد و بعدازظهر دوباره 
مي رفت تا شب كه دير وقت بر مي گشت. معموالً 
تا غروب مغازه ب��ود و س��پس در فعاليت هاي 
انقالبي مثل پخش اعالميه ها مشاركت داشت. 
بيشتر شب ها ساعت يك يا دو نيمه شب به خانه 
مي آمد. ما با پدر و برادرشان در يك خانه زندگي 
مي كرديم. يكي از خصوصيات اخالقي اش اين 
بود كه هر وقت به خان��ه مي آمد، اگر وقت نماز 
مي ش��د حتي اگر غذا آماده بود ت��ا نمازش را 
نمي خواند لب به غذا نم��ي زد. فرقي نمي  كرد 
وقت نماز ظهر يا شب باشد بس��يار به خواندن 

نماز اول وقت مقيد بود. 
ش�ماهمهمراهايش�انب�هتظاهرات

ميرفتيد؟
همسرم سه ماه قبل از ش��هادت اعتصاب كرد 
و مغازه را بس��ت و خانوادگي براي راهپيمايي 
مي رفتند. من چ��ون بچه كوچك داش��تم در 
خانه مي ماندم. پسرم 22 آبان سال 57 به دنيا 
آمد. در ماه هاي دي و بهمن كه اوج راهپيمايي 
بود من، بچه دو سه ماهه داشتم. قبلش هم كه 
باردار بودم. البته 14 س��ال هم بيشتر نداشتم 
ولي با قلب و زبانم با انقالب همراه بودم طوري 
بود كه در روز 12 بهمن كه قرار بود امام بيايند، 
خيلي گريه كردم و با اص��رار گفتم كه من هم 
بايد بيايم، يعني واقعاً دوست داشتم در مراسم 

استقبال از ايشان حضور داشته باشم. اول گفتند 
بچه كوچك را نمي توان برد و سخت است اما در 
نهايت مس��افتي را با هم رفتيم. بقيه روزها من 
خانه بودم و كارهاي خانه را انجام مي دادم. چون 
خانواده همس��رم از پدر و مادر گرفته تا برادر و 
خواهر به تظاهرات مي رفتند. گاهي ساعت دو 
و گاهي س��اعت چهار يا پنج بعدازظهر به خانه 

بر مي گشتند. 
نميترس�يديددرتظاه�راتاتفاقي
برايهمس�رتانبيفتد؟بهاواعتراض

نميكرديد؟
خير، اص��اًل ايراد نمي گرفتم اما وقتي س��عدي 
خواست وصيت بنويسد مانع شدم. اجازه ندادم 
بنويس��د. خودش هم مي دانس��ت كه ش��هيد 
مي ش��ود. آدرس خانه را نوش��ت و در جيبش 
گذاشت كه اگر شهيد شد آدرس خانه را بدانند. 
تنها مخالفتم همين مورد بود. دوبار خواس��ت 
بنويسد من گفتم نه نمي خواهد بنويسي. براي 
مادر و خواهرش هم وصيت نوشت. مي گفت اگر 
در اين راهپيمايي ها اتفاقي براي هر كدام از ما 
افتاد حداقل آدرس خانه كمك مي كند تا خبر 
مجروحيت، دستگيري يا شهادت به اهل خانه 
برسد. دو ماه هر روز صبح غسل شهادت مي كرد 
بعد به راهپيمايي مي رفت. ع��الوه بر اينكه در 
راهپيمايي ها حضور داش��ت، ب��ه خانواده هاي 
زندانيان سياس��ي هم كمك مي ك��رد. برخي 
خانواده هاي زندانيان سياسي براي تأمين مخارج 
زندگي يا تهيه نفت و كپسول گاز كه آن روزها 
كمبود وجود داشت يا خريد وسايل و مايحتاج 
خانه مشكل داشتند سعدي و دوستانش گروهي 
تش��كيل داده بودند تا به اين خانواده ها كمك 
كنند. امام كه آمدند خيلي دوست داشت امام را 
مالقات كند. خيلي هم تالش كرد. حتي يك بار 
من و مادرش را به خيابان ايران كه محل اقامت 

امام بود، برد اما موفق نشد. 
خاطرهايازآنروزهاداريد؟

ما آن زمان تلويزيون نداش��تيم. مي توانستيم 
بخريم اما چ��ون مراجع اعالم ك��رده بودند كه 
داشتن تلويزيون حرام است با اينكه توان مالي 
داشتيم، نخريديم. يك شب در فاصله 12 بهمن 
تا 22 بهمن 57 كه تلويزيون مي خواست فيلم 
ورود حضرت امام به كشور و سخنراني در بهشت 
زهرا را دوباره پخش كند، ما براي ديدن فيلم به 
خانه همسايه رفتيم. آن ش��ب آقا سعدي بعد 
از ساعت 12 ش��ب به خانه آمد. او هم به خانه 
همس��ايه آمد و تا ديروقت بيدار بوديم. وقتي 
به خانه برگش��تيم اجازه نداد غذا را گرم كنيم. 
مي گفت ملت در سختي هس��تند، جوانان در 
زندان هاي سياسي ساواك شكنجه مي شوند. 
دوس��ت ندارم در چنين ش��رايطي غذاي گرم 
بخورم. حت��ي اجازه پهن ك��ردن رختخواب را 
نمي داد و روي زمين مي خوابيد. آنقدر خلوص 

داشت كه از هر جهت بي نظير بود. شايد بتوانم 
بگويم كه من مثل ايشان را ديگر نديدم. شهادت 

اجري بود كه خداوند براي خوب بودنش داد. 
ايشانيكروزقبلازپيروزيانقالب
بهش�هادترس�يدند.آنروزچگونه

گذشت؟
نزدي��ك 22 بهمن تعداد مجروح��ان زياد بود. 
روز 21 بهمن ايش��ان با يكي از دوس��تانش به 
نام محمد اهلل وردي با ه��م رفتند كه خون اهدا 
كنند. دوس��تش مي گويد اتفاقاً خ��ون زيادي 
هم داده بودند به طوري ك��ه حال اهلل وردي بد 
مي شود. همسرم حدود س��اعت دو بعدازظهر 
روز 21 بهم��ن ماه به خانه آم��د و نماز خواند و 
ناهار خورد. يك س��اعتي هم در خانه پيش ما 
بود. دوباره لباس پوشيد و گفت كه امام گفتند 
مردم در صحنه باشند. حكومت از ساعت چهار 
بعدازظهر حكومت نظامي اعالم كرده بود يعني 
كسي حق نداشت در خيابان بماند اما امام كه 

از نقشه حكومت با خبر بود فرمان داد مردم به 
اعالم حكومت نظامي اعتنا نكنند و در خيابان ها 
حضور داشته باشند. سعدي چون خيلي خون 
داده بود رنگ چهره اش زرد شده بود. با اين حال 
با يك شادي و شعف عجيبي بيرون رفت. انگار 
در پوست خودش نمي گنجيد. يكي از همسايه ها 
وقتي ديد او مي خواهد به خيابان برود گفت كه 
چرا دوباره مي خواهي بروي، تو االن زن و بچه 
داري، بايد بيشتر به فكر آنها باشي. سعدي در 
جواب گفت آنها هم خدا را دارند. مگر خون من 
از خون ديگران رنگين تر اس��ت. آن همس��ايه 
مي گفت سعدي انگار مي رقصيد و مي رفت. آقا 
س��عدي خيلي خوش اخالق ، بشاش و خوش 
برخورد ب��ود. رفت به طرف مي��دان حر كه آن 
موقع باغ ش��اه مي گفتند. پدر شهيد اهلل وردي 
مي گويد سعدي در آن روز لباس خودش را به 
دو سرباز داده بود تا آنها خودشان را با آن لباس 
اس��تتار و فرار كنند. قباًل هم اي��ن كار را كرده 

بود. روز فرار ش��اه كه 26 دي ماه بود خيابان ها 
خيلي ش��لوغ ش��د. ما در تهران بوديم. همه به 
اتفاق اعضاي خانواده و دوستان رفتيم. ديدم كه 
سعدي وانت را پر از ميوه و شيريني كرده بود و 
به اتفاق دوستش ميان مردم توزيع مي كرد. آن 
روز خيلي از سربازها هنوز تمايل فرار از خدمت 
و بازگشت به آغوش ملت را نداشتند اما سعدي 
هر كاري كه از دستش بر مي آمد انجام مي داد 
تا سربازها به مردم شليك نكنند يا اقدام به فرار 
كنند. همان روز هم شاهد بودم كه كاپشنش را 
به يك سرباز داد تا فرار كند. در روز شهادتش هم 
اين كار را كرد. تا نيمه هاي شب در خيابان بود 
كه هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد. 

تير به قلبش خورده بود. 
خبرشهادتهمسرتانرادر14سالگي

شنيديد،برايتانسختنبود؟
همان ش��ب 22 بهمن قرار بود ب��ه خاطر تولد 
فرزندمان چند نفر از فاميل دور كه بچه را نديده 
بودند به خانه ما بيايند. غذايي هم درست كرده 
بودم كه سعدي دوست داشت. ما شام خورديم و 
مهمانان كلي منتظر ماندند كه سعدي هم بيايد 
اما چون دير وقت شد، رفتند. من تقريباً تا ساعت 
دو بامداد صبر كردم كه بيايد اما خبري نش��د. 
همه بي قرار بوديم. پدر همسرم با گريه و نگراني 
گفت كه من مي روم بيرون تا خبري از سعدي 
بگيرم. رفت  و تا صبح نيامد.  ساعت 8 صبح بود. 
صدايي شنيدم و فكر كردم سعدي آمده است 
اما خبري نشد. تعجب كردم معموالً سعدي به 
محض آمدن به خانه مستقيم پيش بچه مي رفت 
و او را بغل مي كرد و مي بوسيد. مي گفت با اين 
كار خس��تگي از تنم بيرون مي رود. بعد سراغ 
كارهايش مي رفت. مدتي گذش��ت، باز خبري 
نشد. با خودم گفتم صدايش هست اما خودش 
نيست. تعجب كردم. صداي برادرشوهرم شبيه 
صداي س��عدي بود. فهمي��دم آن صدا، صداي 

سعدي نبود. 
ساعت 11صبح جواني در زد. پرسيد اينجا منزل 
عفيفي است؟ گفتم بله. گفت آقايي تير خورده 
اس��ت و نش��اني اينجا در جيبش بود. كاغذش 
هم خوني بود.   س��عدي هميش��ه آدرس خانه 
را در جيبش مي گذاش��ت. گفتم االن حالشان 
چطور اس��ت؟ خودش آدرس را به ش��ما داد؟ 
گفت نه بيهوش بود و من از جيبش برداش��تم. 
ديگر فهميدم چه خبر شده است. آدرس خوني 
شده بود. همانجا ياد صحبت هاي سعدي افتادم 
ك��ه مي گف��ت آدرس را در نزديك ترين جاي 
ممكن مي گذارم كه اگر اتفاقي برايم افتاد سريع 

پيدا شود.
بچه ش��يرخوار داش��تم. خودم ه��م ضعيف و 
كم سن و س��ال بودم. توانايي ام كم بود. تصور 
شهادت س��عدي س��نگين بود. به خانواده اش 
اطالع دادم و همه اعضاي خانواده به بيمارستان 
هزار تختخوابي كه االن بيمارستان امام خميني 
است رفتيم. از لباس��ش او را شناسايي كرديم. 
چهره اش مثل ماه نوراني بود. همس��رم شهيد 
ش��ده بود. س��عدي مزد همه خوبي هايش را با 
ش��هادت گرفت. ظاهراً براي هميشه رفته بود 
اما االن هم احس��اس مي كنم در تمام مراحل 
زندگي، قدم به قدم كمك��م مي كند. اين حس 
را دارم كه ايشان همراه من است. لحظه لحظه 
حض��ورش را احس��اس مي كنم. بع��د از او هم 
كسي ديگر نتوانس��ت جاي خالي اش را برايم 
پر كند. سعدي عاش��ق امام خميني )ره( بود و 
همين عشق هم كار دس��تش داد و او را در راه 
انقالب و آرمان هاي انقالب به ش��هادت رساند. 
شهادت سعدي بزرگ ترين هديه اي بود كه به 

من داده شد. 
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