
يادکرد

يادکردي از شهيد عليرضا آزمايش در پنجم بهمن سالروز شهادتش

فرمانده مجروح کربالي4 در کربالي5
 آسماني شد

 احمد محمدتبريزي
غيرت و مردانگي س�ربازان امام خميني 
از هم�ان دوران نوجواني در وجودش�ان 
مشهود بود و نهضت اسالمي حضرت امام 
آن را به اوج رساند. اين نوجوانان با درک 
و فهمي باال از مس�ائل دين�ي و عقيدتي 
و از موضوعات سياسي رش�د کردند و با 
ورود به جبه�ه و با پيدا ک�ردن همديگر 
بيشتر به ساختن خودشان و قوي کردن 
ايمانشان پرداختند. درست شبيه شهيد 
عليرض�ا آزمايش ک�ه از زم�ان تحصيل 
در مدرسه ش�روع به خودس�ازي کرد و 
وج�ودش را از آلودگي ها پاک ک�رد تا به 
يکي از مردان بزرگ جبهه ها تبديل شود. 

ش��هيد آزمايش از هم��ان دوران کودکي و 
نوجواني مقيد و پايبند به مسائل ديني بود. 
بزرگ تر از سنش رفتار مي کرد و جلوه هايي 
از مردانگي در وجودش م��وج مي زد. دوران 
تحصيل��ش را در گرگان و مش��هد گذراند و 

همزمان با تحصيل در مغ��ازه نّجارى برادر 
بزرگش نيز کار مي کرد. 

آنچه عليرضا را از همان س��ن و سال نسبت 
به ديگر همس��االنش متمايز مي کرد توجه 
به مس��ائل اطرافش بود. او از زمان تحصيل 
به خاطر حجاب معلمش خواس��تار تعويض 
مدرسه اش شده بود. مادر شهيد در اين باره 
مي گويد:» در دوران دبستان از من خواست 
تا کالسش را عوض کنم و علّت آن را هم وضع 
نامناسب پوشش معلّم ذکر کرد. عالوه بر آن 
در مدرس��ه گفته بود که مادرم فلج اس��ت و 
نمى تواند براى سؤال از درس هايم به مدرسه 
بيايد. علّتش هم اين بود که مايل نبود من با 
معلّمين مرد که در مدرسه بودند، برخوردى 

داشته باشم.«
با باال رفتن سن به ورزش کشتي رو آورد تا در 
کنار مردانگي روحيه پهلواني هم پيدا کند. 
مردي و پهلواني ترکيبي بي نظير از عليرضا 

ساخته بود. زمانه هر چه بيشتر مي گذشت 
وجود او را بهتر و زيباتر صيقل مي داد. دست 
تقدير او را در مسير انداخته بود تا در آينده اي 
نزديک به نيروي��ي تأثيرگذار ب��راي تاريخ 

کشورش تبديل شود. 
آژير جنگ که در سراسر کشور پيچيد نوبت 
به جواناني مثل عليرضا رسيد تا خودشان را 
نشان بدهند. آنها که تشنه خدمت به ميهن 
و جهاد در راه دين اسالم بودند بدون درنگ 
خودش��ان را به جبهه رس��اندند. او ابتدا در 
مخابرات تيپ 221 ام��ام رضا)ع( خدمتش 
را شروع  کرد و س��پس به واحد اّطالعات - 

عملّيات لشكر 5 نصر رفت. 
آمادگي جس��ماني باال در کنار ش��جاعت و 
روحيه عالي ش��هيد آزماي��ش را به نيرويي 
تأثيرگذار در جبهه تبديل کرده بود. پس از 
انجام چند عمليات بزرگ و آزادسازي بخش 
عظيمي از خاک ايران، ش��هيد آزمايش به 
همراه برادرش براي حضور در عمليات خيبر 
در سال 1362 آماده مي شدند. يک عمليات 
ب��زرگ و مهم ديگ��ر که حض��ور نيروهايي 
ورزيده را مي طلبيد. ب��رادر عليرضا در اين 
عمليات مفقوداالثر مي ش��ود و او با ايماني 
قوي اين مس��ئله را مي پذيرد و خانواده اش 
را به صبر و استقامت دعوت مي کند. خواهر 
ش��هيد درباره آن روزها مى  گويد: »در دهه 
فاطمّي��ه - که در خانه م��ا مجلس عزادارى 
برگزار مى ش��د - زمان ذکر مصيبِت منبرى 
عليرضا آمد و خيلى راحت به مادرم گفت که 
حميدرضا مفقود شده است و معلوم نيست 
که ايشان شهيد شده يا اسير يا زخمى و شما 
اصاًل نبايد خودت را اميدوار کنى که او زنده 
است و بايد استقامت داشته باشى و صبر را 

پيشه کنى.«
ش��هيد عليرضا آزمايش در س��ال 1364 به 
عنوان معاون گردان حزب  اهلل لش��كر 5 نصر 
خدمت خود را ادامه داد. در اين مدت انجام 
کارهاى فرهنگى در گردان زير نظر ايش��ان 
بود. يک س��ال بعد در عملي��ات کربالي4 
ش��رکت کرد و مجروح شد. چندين روز بعد 
عمليات بزرگ کربالي5 آغاز شد و عليرضا از 
اينكه در جمع رزمندگان و دوستانش حضور 
نداشت، احس��اس دلخوري مي کرد. با تني 
مجروح و با همان لباس هاي بيمارستان خود 
را به پادگان حميديه و سپس به خط مقدم 

عمليات رساند. 
او به عنوان فرمانده گردان مسئوليت سنگيني 
را بر دوش خود احس��اس مي کرد و از اينكه 
در جمع رزمندگان حضور ندارد احس��اس 
ناراحتي مي کرد. اما در عمليات کربالي5 و در 
5 بهمن 1365 سرنوشت نهايي عليرضا رقم 
مي خورد. يكي از همرزمان ش��هيد، شهادت 
عليرضا را اينگونه توصي��ف مي کند:»بعد از 
عمليات در س��نگر نشس��ته بوديم. خط هم 
آرام بود. با بي سيم اطالع دادند که بايد گردان 
به عقب برگردد و خط را تحويل دهد. شهيد 
آزمايش خيل��ي ناراحت بود؛ ه��م به خاطر 
ش��هادت دوس��تان و هم اينكه چرا او شهيد 
نشده است. لذا بلند شد که پيراهنش را مرتب 
کند. همين که ايستاد خمپاره اي در نزديكي 
سنگر ما که سقف نداشت منفجر شد. پس از 
فرونشس��تن گرد و خاک ديديم که او روي 
زمين افتاده و ترکش هاي زيادي به صورتش 
خورده است... ما همگي به  خاطر شهادتش 

مبهوت شده بوديم.«
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در  آزماي�ش  عليرض�ا  ش�هيد 
س�ال 1364 ب�ه عن�وان مع�اون 
گ�ردان ح�زب  اهلل لش�کر 5 نصر 
خدمت خود را ادام�ه داد. در اين 
مدت انجام کاره�اى فرهنگى در 
گردان زي�ر نظر ايش�ان بود. يک 
س�ال بع�د در عملي�ات کربالي4 
ش�رکت ک�رد و مج�روح ش�د

  غالمحسين بهبودي
ش�هيد عليرضا ن�وري، قائم مقام لش�کر 27 
محمد رسول اهلل)ص( ازجمله سرداران شهيد 
عمليات کربالي5 بود که نهم بهمن ماه 1365 
به شهادت رسيد. شهيد نوري يک دستش را 
در سال 61 از دست داد و به گفته همرزمانش 
در طول دوران حض�ورش در جبهه ها، 50 بار 
مجروحيت يافته بود. از تعبد و خلوص شهيد 
نوري خاطرات بسياري نقل شده است. يوسف 
آقايي از نيروهاي س�پاه راه آه�ن تهران که 
سابقه همکاري و همرزمي با شهيد را دارد، در 
گفت وگو با ما خاطراتي را از اين شهيد بزرگوار 
تعريف کرد ک�ه تقديم حضورت�ان مي کنيم. 

 چهره نوراني
ش��هيد نوري در اصل يك��ي از کارکنان راه آهن 
بود که به س��پاه مأمور ش��ده ب��ود. زمان جنگ 
سپاه راه آهن از يگان هاي قوي و کارآمد به شمار 
مي رفت. ح��اج عليرضا را براي اولي��ن بار دور و 
بر س��ال 63 در راه آهن تهران ديدم. محال بود 
او را يک بار ببيني و از يادت ب��رود. بدون اغراق 
نورانيت از چهره اش مي باريد. من در جواني روي 
اخالص آدم ها حساسيت زيادي نشان مي دادم. 
در عالم خودم به هر کسي اعتماد نمي کردم. اما 
مگر مي شد کس��ي از نوري خوشش نيايد. بس 
که ماه و مخلص و متواضع بود. سمت و جايگاه و 
اين چيزها اصاًل برايش مطرح نبود. اينكه طرف 
مقابلش سرباز است، پاسدار است، مردم عادي 
است يا يک فرمانده، برايش فرق نداشت. با همه 
گرم مي گرفت و بسيار با تواضع برخورد مي کرد. 

حتي ديدن اين آدم صفايي داشت. 
 در سپاه مي مانم

يك��ي از خصوصي��ات اخالق��ي ش��هيد نوري 
بي اعتنايي به پس��ت و جايگاه ب��ود. در مقاطع 

مختلف خيلي پي��ش مي آمد که به او س��متي 
پيشنهاد مي شد. يادم اس��ت از نوري خواستند 
فرماندهي پايگاه اب��وذر را قبول کن��د. ابوذر از 
پايگاه هاي شناخته ش��ده تهران ب��ود، اما قبول 
نك��رد. يا در يک مقطع به ايش��ان رياس��ت کل 
راه آهن تهران پيشنهاد ش��د. گفت من کارمند 
راه آهن هستم و هرچه بگويند حرفي ندارم، اما 
خودم تمايل دارم در س��پاه بمانم. لذا ايشان در 
سپاه ماند و س��متي به آن مهمي را قبول نكرد. 
گفتن اين حرف ها االن راحت اس��ت، اما کافي 
است مقايس��ه کنيم نوري چه چيزي را رد کرد 

و چه چيزي را نگه داشت. رياست راه آهن يعني 
يک جايگاه امن و کم دردس��ر. ماندن در س��پاه 
يعني ش��رکت در عمليات و رفتن در دل آتش. 
آدم هايي مثل عليرضا نوري اگر ذره اي ناخالصي 
داش��تند، آن هم در آتش جنگ مي س��وخت و 

طالي ناب باقي مي ماند. 
 خاطره پينگ پنگ

در سپاه راه آهن اوقات فراغت پينگ پنگ بازي 
مي کرديم. نوري يک دستش را سال 61 در جبهه 
از دست داده بود اما با دست ديگرش خيلي خوب 
بازي مي ک��رد. پينگ پنگ باز قدري بود. من هم 

در بين بچه ها بازيكن قابلي بودم. با نوري رقابت 
داش��تم. بعضي ها طرفدار من بودند و بعضي ها 
طرفدار ايش��ان. گاهي که ن��وري از من مي برد، 
بچه ها رک و راس��ت )البته به شوخي( به ايشان 
مي گفتند چون يک دس��ت نداري فالني بهت 
ارفاق کرد و به عمد باخت. نوري هم مي خنديد و 
جوابشان را مي داد. شهيد نوري آدم آرامي بود اما 
با بچه ها مي جوشيد و شوخ طبع بود. يادم است 
تعريف مي کرد موقع خدمتش در دوران طاغوت 
يک افسر مي گفت ش��نيده ام فالن گروهبان به 
س��ربازها فحش مي دهد. بعد خود افسر فحش 

بدتري به آن گروهبان م��ي داد و مي گفت غلط 
کرده! اينجا هيچ کس��ي نبايد به آن يكي فحش 
بدهد. نوري اين خاط��ره را خيلي جالب تعريف 

مي کرد و همگي مي خنديديم. 
 ساعت نوري

وقتي خبر دادند حاج عليرضا در کربالي5 شهيد 
شده، ياد روزي افتادم که يكي از اقوام ايشان به 
شهادت رسيده بود و پيكرش را با قطار به راه آهن 
آورده بودند. آن روز نوري با دست هاي خودش 
چهره شهيد را شس��ت و صفايي داد. متأسفانه 
پيكر نوري را ندي��دم، اما آرزو مي ک��ردم براي 
يک بار ديگر هم که ش��ده آن چه��ره نوراني را 
ببينم. روزي که خبر ش��هادتش آمد هرکسي از 
او خاطره اي تعريف مي کرد. يكي از بچه ها گفت 
يک بار س��ربازي مجروح که مشخص بود وضع 
مالي خوبي ندارد از قطار انديمش��ک پياده شد. 
نوري ديد سرباز اوضاع مالي خوبي ندارد، يكهو 
س��اعتش را باز کرد و به دست س��رباز انداخت. 
سرباز تا خواست حرفي بزند. نوري رفت و خودش 
را در ميان جمعيت گم کرد. بخشندگي در ذات 
اين آدم بود. آنقدر بخش��نده ب��ود که يک وقت 

دستش را به دوست داد و بار ديگر جانش را.

 عليرضا محمدي
روزهاي سرد بهمن ماهي در 32 سال پيش، 
اولين روزهاي اس�ارت آزاده رضا هوش�يار 
از رزمن�دگان همدان�ي دفاع مق�دس بود. 
هوش�يار در گفت وگ�و با ما خاط�ره جالبي 
از اولين س�يلي اس�ارتش تعري�ف کرد که 
خواندن�ش خال�ي از لطف نيس�ت. روايت 
اين آزاده دف�اع مقدس را پي�ش رو داريد. 
زمستان سال 65 بعد از اينكه اسير شديم، به 
پشت جبهه منتقلمان کردند. در اطراف بصره 
پادگاني بود که به نظرم مقر سپاه هفتم عراق 
بود. حدود 50-40 نفر بوديم. در اين پادگان 
جايي براي اس��را پيش بيني نشده بود. ما را به 
اتاق نقشه هاي شان بردند. داخل اين اتاق مملو 
از نقش��ه هاي هوايي از جبهه هاي جنگ بود. 
نقش��ه هايي که ديگر مورد اس��تفاده بعثي ها 
قرار نمي گرفت. زمين اتاق گلي بود و پنجره ها 

شيشه نداشتند. 
شب سوز سرما اذيتمان مي کرد. سربازان عراقي 
که از افسرها دلسوزتر بودند، اجازه دادند برخي 
از اين نقشه ها را برداريم و به عنوان زيرانداز از 
آنها استفاده کنيم. با توجه به نمور بودن زمين 
اتاق، هر کدام از اين نقشه ها نهايتاً نيم ساعت 
دوام مي آوردند و بعد خيس مي شدند. سرماي 
هوا با زخم هايي که اغلب بچه ها به تن داشتند و 
سوءتغذيه و غم اسارت، باعث شده بود وضعيت 

بغرنجي داشته باشيم. 

دو، سه شب که هوا خيلي سرد شد، عراقي ها 
يک پالس��تيک ب��زرگ آوردن��د و همگي به 
صورت جمعي زير آن پناه برديم. جالب اينكه 
داخل پالس��تيک بخار جمع مي ش��د و مثل 
قطره باران روي مان مي ريخ��ت. پايين اتاق 
کنار نقش��ه ها يک قوطي ب��راي رفع حاجت 

گذاش��ته بودند. تصور کنيد 40 نفر در سرما 
و جاي نمور يک قوط��ي براي رفع نيازهايش 
داشت. گاهي اين قوطي آنقدر پر مي شد که 
محتوياتش به زمين مي ريخت و کف اتاق را 

خيس مي کرد. 

در همان اولي��ن روزها با س��ربازهايي مواجه 
مي شديم که آدم هاي خوبي بودند. بيشترشان 
از نيروي مردمي و جيش الشعبي بودند. اينها 
رفتاري متفاوت از بعثي ها داشتند. يک روز که 
مي خواستيم از اتاق بيرون برويم، سربازي به 
ما گفت:وقتي بيرون رفتيد به هيچ وجه اطراف 

را نگاه نكنيد. براي اينكه متوجه مان کند نيت 
خوبي دارد، ادامه داد: يكي از سربازهاي عراقي 
برادرش را در جنگ از دست داده است. از شما 
ايراني ها عقده دارد و اگ��ر بتواند حتماً زخمي 

به شما مي زند. 

معموالً يک نگهبان مس��ئول اس��را مي شد و 
ديگر سربازها حق نداشتند در کارش دخالت 
کنند. گويا آن س��رباز را از جمع اسرا دور نگه 
داش��ته بودند. ما حدود هفت نفر براي رفتن 
به دستش��ويي از اتاق خ��ارج ش��ديم. بعد از 
اينكه همه کارش��ان تمام ش��د، به طرف اتاق 

راه افتاديم. در راه ناگهان يک نفر داد زد: اولگ! 
آن موقع معني اولگ را نمي دانستم. اين را هم 
بگويم که عراقي ها در لهجه محلي شان حروفي 
مثل گاف ک��ه ظاهراً در عربي وج��ود ندارد را 
تلفظ مي کنن��د. اولگ در لهج��ه عربي همان 

»هي« در زبان فارسي است. 
تا صداي آن س��رباز آم��د، حت��ي نگهبان ما 
جا خ��ورد. گويا او ه��م از آن س��رباز عقده اي 
مي ترس��يد. س��رباز دوباره اولگ را گفت و به 
من اشاره کرد. خودم را به نش��نيدن زدم، اما 
ول کن نبود. با ايما و اشاره و هرچه که بلد بود 
فهماند منظورش من هس��تم. در جمع حاضر 
من از همه اسرا کم سن تر بودم. 16 سال بيشتر 
نداش��تم و انگار او هم از س��ن ک��م من لجش 
گرفته بود. ب��ه ناچار جلو رفتم. نمي دانس��تم 

چه مي خواهد. 
تازه اس��ير ش��ده بوديم و از رفتارهاي دشمن 
خيلي سردرنمي آورديم. وقتي به طرف سرباز 
مي رفتم فكر مي کردم ش��ايد مي خواهد مثل 
بازجوها از انگيزه هاي آمدنم به جبهه بپرسد. 
به او رسيدم و از من خواست خبردار بايستم. 
بعد دس��تش را باال برد و با همه قدرت سيلي 
محكمي به صورتم زد. تا آن موقع از اس��ارت 
که چند روزي گذش��ته بود، س��يلي نخورده 
بودم. اولين کتک باعث ش��د ناخودآگاه اشک 
از چشم هايم سرازير شود. اين يک سيلي ساده 
نبود. ضربه اي ب��ود که به م��ن فهماند معني 
واقعي اس��ارت يعني چه! تا 24 ساعت متوجه 
گذشت زمان نشدم. تا آن لحظه که چند روزي 
از اسارتم مي گذش��ت، نمي خواستم باور کنم 
که اسير شده ام، ولي با اين س��يلي باورم شد 

که اسير شده ام! 

خاطراتي از سردار شهيد عليرضا نوري در گفت وگو با يکي از همرزمانش

حتيديدننوريقلبآدمراصفاميداد
وقتي خب�ر دادن�د ح�اج عليرضا در 
کرب�الي5 ش�هيد ش�ده، ي�اد روزي 
افت�ادم که يک�ي از اق�وام ايش�ان به 
ش�هادت رس�يده ب�ود و پيک�رش را 
با قطار ب�ه راه آه�ن آورده بودند. آن 
روز ن�وري ب�ا دس�ت هاي خ�ودش 
چهره ش�هيد را شس�ت و صفايي داد

جدول

پاسخ جدول شماره 5574

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5575

  123456789101112131415
1                   
2                   
3                    
4                   
5                     
6                      
7                    
8                    
9                     
10                   
11                      
12                      
13                       
14                     
15                          

از باال به پايين
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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رضا هوشيار در گفت وگو با »جوان« از اولين روزهاي اسارت مي گويد
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