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 قايقپرازمهمات
ش��هيد مدافع حرم محرمعل��ي مرادخاني از 
رزمندگان حاضر در عملي��ات والفجر8 بود. 
پسرعمويش سرهنگ داود مرادخاني در نقل 
خاطرات حضور اين شهيد در نبرد فاو مي گويد: 
در خط پدافندي فاو و در كارخانه نمك من و 
محرمعلي يك جا بوديم. ايشان مسئول گردان 
مكانيزه بود و من هم در ادوات بودم. او پاسدار 
بود و من بسيجي بودم. رسته مان فرق داشت 
منتها هر دو يك منطق��ه بوديم. همرزمانش 
تعريف مي كردند كه يك بار مهمات تمام شده 
بود و كسي نمي توانس��ت از سمت خودي به 
شبه جزيره فاو بيايد. محرمعلي خودش قايق 
سوار مي شود و زير حجم آتش سنگين دشمن 
مهمات مي آورد. در حالي كه ه��ر آن امكان 
داشت با اصابت حتي يك گلوله، كل قايق به 
همراه مهمات منفجر ش��ود، اما پسرعمو اين 

مهم را انجام داد. والفجر8 و والفجر هشت ها با 
چنين جانفشاني هايي به پيروزي رسيدند. 

كشتيوتانك
شهيد سيدمهدي الجوردي از مؤسسان زرهي 
سپاه نيز از رزمندگان والفجر8 بود. برادرش 
سيدجعفر الجوردي نقل مي كند: در عمليات 
والفجر8 تعدادي از كشتي هاي جنگي دشمن 
از جزيره بووارين كويت ب��راي ضربه زدن به 
رزمندگان استفاده مي كردند. چون ما توانسته 
بوديم فاو را از دس��ت بعثي ها خ��ارج كنيم، 
عراق ارتباط درياي��ي اش را با خليج فارس از 
دست داده بود. به هر حال در يكي از اين ايام 
سيدمهدي به همراه يكي از همرزمانش به نام 

آقاي شريفي توانس��ته بودند تانكشان را در 
تاريكي تا دهانه اروند پيش ببرند و وقتي هوا 
روشن شده بود با شليك گلوله توپ، توانسته 
بودند يكي از كش��تي هاي جنگي دشمن را 
هدف قرار بدهند. اين اتفاق به قدري جالب و 
در حد خودش بي نظير بود كه آقاي هاشمي 
همان موق��ع در خطبه هاي نم��از جمعه آن 
را بيان كرده بود. برادرم هميش��ه از عمليات 

والفجر8 به نيكي ياد مي كرد.  
 سيمايمتقيان

جانباز ن��ادر اديب��ي از نيروهاي لش��كر10 
سيدالشهدا)ع( از تالش ها و مجاهدت هاي 
غواص��ان والفجر8 مي گويد: چن��د ماه قبل 
از اينك��ه بخواهيم وارد عمليات بش��ويم، از 
ما خواس��ته ش��د تمرين هاي آب��ي را براي 
آمادگي هاي الزم از س��ر بگيريم. ش��روع به 
عبور از اروند كرديم و با رس��يدن به ساحل 
ام الرصاص، به شناس��ايي خطوط دش��من 
 پرداختيم. هرچه به زمان عمليات در بهمن 
64 نزديك مي شديم، شرايط جوي سخت تر 
مي ش��د. هوا رو به س��ردي رفته بود و ورود 
به رودخانه وحش��ي اروند با ام��واج زير آبي 
متالطم و همچنين سرماي استخوان شكني 
كه داشت، س��خت تر مي شد. اين شرايط در 
حالي بود كه ميانگين سني بچه هاي غواص، 
شايد به زحمت به 20 سال مي رسيد. به دليل 
رعايت اصول امنيتي هم شب ها در كلبه هاي 
اطراف ارون��د مي خوابيدم كه ن��ه امكانات 
گرمايشي خوبي داش��ت و نه از نظر تغذيه، 

تأمين كافي مي شديم. رنگ پريده بچه ها آن 
روزها، آدم را ياد سيماي متقياني مي انداخت 

كه امام علي)ع( آن را به تصوير مي كشد. 
 شيمياييدرفاو

فريدون بقا از جانب��ازان عمليات والفجر8 
مي گويد: اذان ظه��ر اولين روز عمليات بود 
كه دشمن شروع به بمباران شيميايي كرد. 
از ظهر آن روز تا حوال��ي عصر مرتباً منطقه 
بمباران مي ش��د. هوا آنقدر آل��وده بود كه 
فيلترهاي ماسك هم جوابگو نبود. دشمن 
وحش��تناك ترين جنايت ش��يميايي اش را 
در فاو انجام داد. يكي از بمب هاي شيميايي 
در سه متري ما اصابت كرد و گودال بزرگي 
ايجاد كرد. هوا از گازهاي شيميايي پر شده 
بود. هنگام عصر بود كه توانستيم خودمان 
را به كن��ار اروندرود برس��انيم. همان موقع 
بيهوش شدم. تقريباً هيچ چيز را نمي ديدم. 
اثرات سوختگي روي بدن و صورتم نمايان 
ش��ده بود. فقط به ياد دارم كه ما را به حمام 
آب سرد فرستادند و بدنمان را شستيم. باز 
هم بيهوش شدم و وقتي چشمانم را گشودم، 
متوجه شدم كه در بيمارس��تان لبافي نژاد 
تهران هستم. باور كردنش براي خودم سخت 
بود چون چند روز را در حال بيهوشي سپري 

كرده بودم. 
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بسيجاقتصادي
هاشم س��ال 1342 در روزهايي كه نهضت امام 
خميني در حال جوانه زدن ب��ود، به دنيا آمد و 
به واسطه مبارزاتي كه در حال شكل گرفتن بود 
خيلي زود با مسائل سياسي آشنا شد. از همان 
دوران نوجواني به واس��طه ارتباط��ي كه با اهل 
مسجد داش��ت كم كم با مردان الهي زمانه اش 
آشنا ش��د. يكي از اين مؤمنان اسماعيل آهني 
از مبارزان پيوندخورده ب��ا روحانيت بود كه هم 
به خوبي روحانيت انقالبي را مي ش��ناخت و هم  
خطي ك��ه از آنان مي گرفت كاماًل مش��خص و 
روشن بود. هاشم از حاج اس��ماعيل ياد گرفته 
بود كه خط مب��ارزه بايد خطي قرآني باش��د و 
اين را فهميده بود اگر كس��ي قرآن را بياموزد و 
مسئوليت مبارزه را درك نكند، راه را اشتباهي 
رفته است.  پس از پيروزي انقالب اسالمي شهيد 
سهراب نژاد همچنان پرقدرت در صحنه حضور 
داشت. احس��اس مي كرد كه كار اصلي اش تازه 
شروع شده و انقالب را نبايد تنها گذاشت و بايد 
در هر عرصه اي كمك حال انقالب بود. به همين 
خاطر مدتي در ستاد بسيج اقتصادي كار كرد تا 

ياور مردم در امر معيشتشان باشد. 
ورودبهسپاه

در زمان جنگ، س��تاد بس��يج اقتصادي شروع 
به فعاليت ك��رد و حضور جواناني مثل ش��هيد 
سهراب نژاد بسيار به ياري مردم مستضعف آمد. 
حضور مخلصانه او در ستاد بسيج اقتصادي مورد 
توجه قرار گرفت. در آن روزها حاج اسماعيل به 
دنبال جوانان پرشور انقالبي براي جذب در سپاه 
بود و چون هاشم سهراب نژاد را از زمان حضور در 
كالس هاي قرآن مسجد محله شان مي شناخت 
و او را جوان��ي مؤمن و طرفدار انقالب اس��المي 
تشخيص داده بود براي جذب او در سپاه نهايت 
تالش��ش را به كار بس��ت.  به ويژه آنكه آن روزها 
جنگ تحميلي يك مس��ئله اصلي در كشور بود 
و وجود جواناني مانند شهيد سهراب نژاد در سپاه 
مي توانست كفه را به سود نيروهاي انقالب اسالمي 
تغيير دهد. به واقع هم چنين شد. ارتباط شهيد 
سهراب نژاد با جوانان شهر آستارا را بايد يك ارتباط 

راهبردي فوق العاده دانست. 
جذبجوانان

هاش��م از ابتداي پيروزي انقالب دنبال جوانان و 
نوجوانان مستعد براي جذب در انقالب اسالمي بود 
و جذب جوانان انقالبي را از همان محل زندگي اش 
آغاز كرد. سامان ساسانيان يكي از جوانان انقالبي و 
از دوستان نزديك شهيد سهراب نژاد درباره دوست 
شهيدش مي گويد: »بسياري از جوانان مثل شهيد 
سهراب نژاد امتحانشان را در انقالب اسالمي پس 
داده بودن��د و از همان ابتداي پي��روزي انقالب 
ارتباط بسيار خوب و مثبتي با جوانان و نوجوانان 
شهر برقرار كرده بودند. هاشم مي خواست گروهي 
متش��كل از جوانان و نوجوانان مذهبي تشكيل 
دهد كه در درس و تحصيالت درخشان باشند و 

در خدمت اهداف انقالب اسالمي قدم بردارند. اين 
خواسته در حال تحقق بود. اين فعاليت ها از ذوق 
ناخودآگاه ايشان سرچشمه مي گرفت چراكه در 
آن زمان در شهرستان آستارا تشكيالت بسيار قوي 
معاند با نظام جمهوري اسالمي بسيار فعال بودند 
و از جاذبه هاي بس��ياري هم براي جذب جوانان 
اس��تفاده مي كردند. بينش سياس��ي فوق العاده 
ايشان در منهدم كردن س��اختار ضدانقالب در 

آستارا بسيار مؤثر بود.«
هوش سرشار سياسي شهيد سهراب نژاد مانعي 
محكم در مقابل هجوم ضدانق��الب در روزهاي 
نخستين پيروزي انقالب بود. همچنين جريان 
انقالبي اجازه عرض اندام ب��ه جريان بني صدر را 
نمي داد. شهيد سهراب نژاد در كنار فعاليت هاي 
تشكيالتي در ش��هر، آگاهي و آماده  كردن ذهن 
جوانان را در دستور كار خود قرار داده بود. براي 
رس��يدن به اين هدف بهترين راه اتكا به قرآن و 
ترويج آموزه هاي قرآن بر اساس مفاهيم آن بود. 

همچنين شهيد حوزه بحث عقيدتي را از مكتب 
و وجود حضرت امام)ره( بي بهره نمي دانس��ت. 
به همين خاط��ر با بهره ب��ردن از وجود حضرت 
امام)ره( و با الگو قرار دادن ايش��ان در بحث هاي 
سياس��ي و اجتماعي از نحوه حضور ايش��ان در 
زندگي نهايت بهره را ببرد. به طور مثال شهيد از 
نحوه برخورد حضرت امام)ره( با مخالفان نهايت 
اس��تفاده را مي برد. او جوانان ش��هر را از برخورد 
خش��ن برحذر مي داش��ت و درعوض از جوانان 
مي خواست با مطالعه علمي، خود را آماده شركت 

در بحث ها كنند. 
منطققرآني

ساسانيان از همرزمان ش��هيد فضاي شهر را در 
اوايل انقالب چنين توصيف مي كند: »گروهك ها 
خيلي وقيح بودند. مخصوصاً در بحث هاي سياسي 
طوري وانمود مي كردند كه مملكت مال آنهاست 
و ما هيچ حقي در اين مملكت نداريم. با اين طرز 
تفكر وارد بحث سياسي مي شدند و با به كار بردن 
كلمات ركيك سعي مي كردند ما را با عصبانيت 
وارد اين معركه كنند و آخرس��ر هم با متش��نج 
كردن فضا، بحث را با خش��ونت تم��ام كنند، اما 
شهيد س��هراب نژاد سياس��ت خاصي داشت و با 
به كار بردن آن توانس��ت نقشه هايشان را خنثي 
كند. سيره ايش��ان هم اين بود كه اعتقاد داشت 
چون منطق ما يك منطق قرآني است پس ايجاب 
مي كرد به عنوان يك طرف بح��ث به هيچ وجه 
نبايد رفتارمان با طرف مقابل خش��ن و عاري از 
نزاكت باشد و به هيچ وجه نبايد عصباني مي شديم 

و دعوا مي كرديم. هرچند آنان ب��ا ما بد برخورد 
مي كردند ما بايد رفتارمان با آنان مسالمت آميز 
برخورد مي كرديم و اين درس��ي بود كه ش��هيد 
س��هراب نژاد به ما داد. درس ديگر ايشان براي ما 
توجه ويژه به سخنان بزرگان دين و به ويژه حضرت 
امام)ره( بود. هنگامي كه صحبت هاي امام پخش 
مي شد شهيد چنان دقيق به اين صحبت ها گوش 
مي كرد كه گويي روحش ب��ا آن صحبت ها پرواز 
مي كرد. چنان عاشقانه جذب فرمايشات حضرت 
امام مي شد كه كسي جرئت نمي كرد حرفي غير از 
آن بزند و اين كالس درسي براي ما نوجوانان بود. 
سعي مي كرد رفتار و كالم حضرت امام)ره( را در 
زندگي اش پياده كند و اين براي ما هم يك الگو 
شده بود. شهيد س��عي مي كرد از الگوها و سبك 
زندگي ش��هدا پيروي كند. يادم مي آيد پيش از 
شهادت شهيد ش��اپور آهني، شهيد سهراب نژاد 
از ايشان دعوت به عمل آورد تا از وضعيت بحراني 
جنگ براي اهالي مسجد امام صادق)ع( بگويد و 
ما را از كارهاي بني صدر آگاه كند. زماني كه شاپور 
آهني در جبهه ها به شهادت رسيد براي انعكاس 
نام و فداكاري هاي ايش��ان نامش را روي پايگاه 

محله گذاشت تا نام و ياد شهيد زنده بماند.«
شعاروشعورانقالبي

ش��عار انقالبي ي��ك متخص��ص متعه��د براي 
انقالب مي خواهد. ش��هيد س��هراب نژاد در طي 
دوران خدمتش ب��ه انقالب آدمي نب��ود كه در 
راهپيمايي هاي انقالبي فقط از مردم بخواهد كه 
شعارهاي مرگ بر امريكا يا مرگ بر شوروي سر 
بدهند. هدف ايش��ان از تبليغات در مراسم هاي 

انقالبي نه فقط ش��عار دادن صرف بلكه آميختن 
آن با ش��عور جمعي جامعه بود. هدفشان القاي 
استكبارس��تيزي در جامعه بود تا بعداً بتوان آن 
را تجلي قدرت اجتماعي و واليي دانست. شهيد 
وقتي باالي تريبون مي رفت سعي مي كرد از عمق 

جان شعاري بدهد كه به جان مخاطب بنشيند. 
در راهپيمايي ها يك يار و همرزم به همراه شهيد 
حضوري بس��يار فعال داش��ت. ش��هيد عليرضا 
محمدزاده ب��ه همراه ش��هيد س��هراب نژاد در 
راهپيمايي ها حضور داشت و در برگزاري برنامه ها 
هماهنگي خوبي با هم داشتند. هاشم سهراب نژاد 
به همراه دوستش شهيد محمدزاده نقش مهمي 
در تربيت و آگاهي نيروها داشتند. معتقد بودند 
وقتي جوانان مرگ بر امريكا يا شوروي مي گويند 
شعوري پشت اين شعار خوابيده و فرد شعاردهنده 

حكام اين كش��ور را در توليد تسليحات و توزيع 
آن بين جنايتكاران منطق��ه مقصر مي دانند و با 
مرگشان خواس��تار خاتمه يافتن اين جنايت ها 
هستند. زماني كه ش��هيد محمدزاده به كسوت 
روحانيت درآمد آستارا را به مقصد قم ترك كرد و 
دوستش را تنها گذاشت.  شهيد سهراب نژاد اين 
جمله حضرت امام كه »مساجد سنگر است« را 
سرلوحه كارش قرار داده بود و با محور قرار دادن 
مساجد به حضور جوانان در مسجد رونق بخشيد. 
امر، امر امام بود و مس��اجد بايد سنگر مي شدند. 
جوانان نيز اقبال خوبي به مسجد پيدا كرده بودند. 
وجود آقاي آهني در محل بهانه اي ش��ده بود تا 
در ماه رمضان بيش��ترين بهره را از ايشان ببرند. 
آموزش قرآن توسط ش��هيد محمدزاده جزئي از 
برنامه روتين مسجد شد كه سبب استقبال خوب 

مردم از برنامه ها شده بود. 
ترور2مغزمتفكر

اوايل انقالب وضعيت در كردستان بسيار حساس 
شده بود و منطقه براي بازگشت به آرامش وجود 
جوانان غيور از سراسر ايران را مي طلبيد. شهيد 
سهراب نژاد پس از مدتي كه در گيالن و مازندران 
به بحث تبليغات پرداخت، راهي كردستان شد. 
رفتن او براي جوانان شهر آستارا سخت بود و مردم 
با رفتن ايشان مخالف بودند. ولي شهيد تصميمش 
را گرفته بود. بايد به جايي مي رفت كه بيشتر به او 

نياز داشتند. 
از اولين روزي كه قدم به كردس��تان گذاش��ت 
همان فعاليت هاي فرهنگي و تبليغاتي گذشته 
را پيگي��ري كرد و همين فعاليت ها حساس��يت 
گروهك ها را برانگيخت. در همان دوران شهيد 
محمدزاده نيز در شهر سنندج سكونت داشت و 
شهيد سهراب نژاد به قصد تجديد ديدار با دوست 

ديرينش راهي اين شهر شد. 
رحيم بقالي مقدم از دوستان شهيد خاطره اين 
ديدار را چني��ن بازگو مي كند: »آن ش��ب بنا به 
اصرار شهيد هاش��م س��هراب نژاد قرار شد شب 
را در تبليغات سپاه س��نندج مهمانش باشيم تا 
بتوانيم بيشتر همديگر را ببينيم. قرار بود شهيد 
محمدزاده به قم برود و به خاطر تجديد دوستي ها 
قرار شد همديگر را ببينيم. آن شب را در پادگان 
مانديم. بحث و صحبت هاي دو دوس��ت تا شب 
ادامه يافت و ختم به نماز شب شد. قرار شد صبح 
در شهر چرخي بزنند و شهيد سهراب نژاد مناطق 
ترورخيز شهر را نشانشان بدهد. عالوه بر آن قرار 
شد به بازار انگشترفروش��ان هم سري بزنند. آن 
روز به طور خطرناكي بازار خلوت بود و من هم كه 
شنيده بودم نبايد به جايي خلوت در اين موقعيت 
پا گذاشت نگران شدم. ولي در همين ميانه ناگهان 
صداي تير به گوشم رس��يد. من زخمي شدم و 
بعد نفهميدم چه شد تا چشم باز كردم ديدم در 
بيمارستان هس��تم، اما از دوستان عزيزم خبري 
نبود. بعد از پرس وجوي ف��راوان خبر بهت انگيز 
شهادت آن دو عزيز را به من دادند و گفتند شما در 
منطقه اي وارد شده بوديد كه ضدانقالب فرصت 
را غنيمت دانسته و دوستان شما را ترور كردند. 
تروريس��ت ها به مغز آن دو جوان ش��ليك كرده 
بودند. چون مي دانستند كه آن دو چه فكرهايي در 
سر داشتند. شهدايي كه مي خواستند كمك حال 
مردم كردستان باشند. ضدانقالب به سري شليك 
كرد كه مملو از سوداي خدمت بود. خدا خواست 
اين دو در كنار هم شهيد شوند تا اجر مجاهدتشان 

مشترك باشد.«
در روز تشييع پيكر اين دو ش��هيد مردم آستارا 
به خوبي در صحنه حاضر شدند. تظاهرات و حضور 
پرشور مردم در تشييع جنازه اين عزيزان در تاريخ 
آستارا بي س��ابقه بود. جمعيت عظيمي گرد هم 

آمدند و قدر اين دو شهيد را به خوبي ادا كردند.
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