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خاطراتي از سردار شهيد محمود کاوه در همکالمي با همرزمانش
خون کاوه 2 بار در حاج عمران ريخت

 غالمحسين بهبودي
اين روزها که در آن قرار داريم، ايام عمليات 
کربالي2 است که در دهم شهريورماه 1365 
در منطقه حاج عمران آغاز شد. کربالي2 
را باي�د ي�ک عمليات متوس�ط دانس�ت 
که شايد بيش�ترين ش�هرت آن به خاطر 
ش�هادت يکي از بزرگ تري�ن فرماندهان 
لش�کر دفاع مقدس يعني محم�ود کاوه 
در اولي�ن روزهاي اين عمليات اس�ت. به 
همين مناسبت چند خاطره از سه همرزم 
شهيد کاوه را تقديم حضورتان مي کنيم. 

 بلد راه
روح اهلل گل ي��ردي يکي از همرزمان ش��هيد 
كاوه مي گويد: كاوه يك انس��ان بسيار صبور 
و فرماندهي توانمند بود. اواخر س��ال 64 يك  
بار ايش��ان در پادگان ش��هيد عبادت به اتاق 
اطالعات- عمليات آمد و از من و دوستم شهيد 
سهراب نجفي خواست تا ايشان را به حاج عمران 
و منطقه هزار قله مري��وان ببريم. ما هم قبول 
كرديم ام��ا چون راه را خوب بل��د نبوديم، كم 
مانده بود گم شويم. شهيد كاوه فهميد اشتباه 
مي كنيم، گفت: راه را بلد هستيد يا نه؟ دوستم 
رك و راست گفت: نه انگار گم شديم. هر كس 
ديگري جاي ايشان بود شايد ناراحت مي شد، 
اما شهيد كاوه به خودش مسلط بود و به رويمان 
نياورد. خالصه يك ارتشي ما را ديد و راه درست 
را نشان داد. در عمليات والفجر9 هم در مقطعي 
كه كار گره خورده ب��ود و بچه هاي اطالعات - 
عمليات در پيدا كردن راهکار مناسب به مشکل 

برخورده بودند، خود ش��هيد كاوه آمد و گفت 
با هم مي رويم و راهکار را شناسايي مي كنيم. 
همان ش��ب مثل يك ني��روي اطالعاتي وارد 
عمل شد و شناسايي منطقه با موفقيت انجام 
گرفت. ايش��ان يك فرمانده همه فن حريف و 

واقعاً توانمند بود. 
 طنين کاوه

علي ش��عبانيان يکي ديگر از همرزمان كاوه 
تعريف مي كند: نام محمود كاوه در كردستان 
ابهت خاصي داشت. ايش��ان در آن خطه به 
حدي خوب كار كرده بود كه رعب و وحشت 
عجيب��ي در دل دش��من انداخته ب��ود. هر 
منطقه اي كه دش��من متوجه حضور شهيد 
كاوه مي شد، مقرهايش را خالي مي كرد. يك 
 بار ش��هيد كاوه در قرارگاه حمزه سيد الشهدا 
جلس��ه اي داش��ت كه بايد خودش را به آن 
جلسه مي رساند، چون برگزاري جلسه دير به 
وي اطالع داده شده بود، هر طور شده خودش 
را به جلسه مي رساند. با اينکه مي دانست زماني 
كه حركت مي كند، نفوذي هاي دشمن او را زير 
نظر مي گيرند، اما خودش را به جلسه رساند. در 
خصوص شجاعتش بايد بگويم در يك عمليات 
در منطقه »دارلك« كه م��ن فرمانده گردان 
بودم، فردي از عناصر ضد انقالب را دستگير 
كرديم. او مي گفت در منطقه مهاباد قرار شد 

در مسير حركت شهيد كاوه كمين بگذاريم. 
نزديك پلي به اتفاق يك نفر در دو نقطه مستقر 
شديم. قرار بود اولي با آرپي جي خودرواش را 
هدف بگيرد. اگر تيرش به هدف نخورد، دومي 
با تيربار به سمت خودرو تيراندازي كند. وقتي 
تيربارچي متوجه حضور شهيد كاوه مي شود 
و مي بيند كه آرپي جي زن گلوله اي به سمت 
خودرو شليك نکرده، تيربارچي فکر مي كند 
حتماً مسئله اي پيش آمده كه او شليك نکرده 

است، بنابراين او هم وحشت  و فرار مي كند. 
 زخمي جنگ

يکي ديگر از همرزمان شهيد نيز مي گويد: در 
مقطعي از جنگ تحميلي شهيد كاوه مجروح 
شده بود و ضد انقالب به تصور شهادتش جشن 
گرفته بودند. كاوه به محض شنيدن اين خبر با 
آنکه هنوز كاماًل خوب نشده بود، فانوسقه اش 
را محکم بست تا بتواند خود را روي  پا نگه دارد! 
سوار بر اتومبيل  به جايي رسيديم كه چند تن 
از فريب خوردگان ضد انقالب به خاطر كشته 
شدن او شيريني پخش مي كردند. يکي از آنها 
مردي قوي هيکل با س��بيل هاي از بناگوش 
در رفته بود. ش��هيد كاوه به محض ديدن آن 
مرد پياده ش��د و به طرفش رفت. از او پرسيد 
شيريني براي چيست؟ مرد قوي هيکل هم كه 
گستاخي زيادي داشت گفت: مگر نشنيدي 
كاوه مرده است. ش��هيد كاوه با وجود ضعف 
و مجروحيت، محکم و ب��ا صالبت يقه مرد را 
گرفت و گفت كاوه منم. برو براي دوستانت هم 
تعريف كن كه سالم و سر حالم. آن مرد چنان 

ترسيده بود كه ديگر اثري از آن همه گستاخي 
روي صورتش ديده نمي ش��د. شهيد كاوه در 
طول دوران مجاهدت هايش مسئوليت هاي 
متعددي چون مسئول محافظان بيت امام، 
مربي آموزش نظامي، مسئول عمليات سقز، 
مسئول عمليات تيپ ويژه شهدا، فرماندهي 
تيپ ويژه شهدا و فرماندهي لشکر ويژه شهدا 
را عهده دار بود و در اين مسير مجروحيت هاي 
متعددي را متحمل ش��د كه اصابت گلوله به 
ناحيه شکم اس��فند ماه ۱۳6۱ در پاكسازي 
روستاي محمد ش��اه از توابع مهاباد، اصابت 
گلوله به ناحيه ش��انه چپ مرداد ماه ۱۳6۳ 
در پاكس��ازي منطقه عمومي دارلك از توابع 
مهاباد، اصابت تركش به ناحيه دست راست 
و سر در بهمن ماه ۱۳6۳ در منطقه عملياتي 
بدر، اصابت تركش به صورت در اس��فند ماه 
۱۳64 در منطقه عملياتي والفجر، اصابت ۱۲ 
تركش نارنجك به ناحيه س��ر در ارديبهشت 
۱۳6۵ در منطقه عموم��ي حاج عمران عراق 
موسوم به تك حاج عمران از آن جمله است. 
عاقبت نيز در يازدهم ش��هريور م��اه ۱۳6۵ 
روح اين سردار شجاع اسالم و سرباز وارسته 
حض��رت بقيه اهلل االعظم )ع��ج( در عمليات 
كربالي۲ بر بلنداي قل��ه ۲۵۱9 حاج عمران 

به پرواز درآمد. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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  عليرضا محمدي
ش�هيد محرمعل�ي مرادخان�ي را باي�د از 
حبيب هاي جبهه مقاومت اسالمي بدانيم. 
منظور از حبيب، رزمنده هاي پيشکسوتي 
هستند که چون حبيب بن مظاهر ميادين 
جهادي بس�ياري را تجربه ک�رده بودند اما 
وقتي نداي ه�ل من ناص�ر ينصرن�ي امام 
خويش را ش�نيدند، به ش�وق ي�ک جوان، 
در ميدان جنگ حض�ور يافتند. دو ماه بعد 
از ش�هادت محرمعلي که 16 آذرماه 1394 
در 49 س�الگي اش رخ داد، گفت وگوي�ي با 
پسرعمو و همسر ش�هيد انجام داديم. در 
پايان نيز چند کالمي از مادر شهيد آورديم 
اما به اي�ن مادر پير قول دادي�م در فرصتي 
مغتنم ب�از پاي صحبت هايش بنش�ينيم و 
مفصل ت�ر ب�ا او در خص�وص دردان�ه اش 
گفت وگو کنيم. چند وقت پيش با يادآوري 
پسرعموي شهيد، تماسي با کبري دالوري 
مادر ش�هيد محرم علي مرادخان�ي برقرار 
کردي�م و گفت وگ�وي زير ش�کل گرفت. 

حاج خانم چند س�التان است، شهيد 
فرزند چندم شما بود؟

من 76 سال دارم. محرمعلي بچه سومم است 
و س��ومين پس��رم هم بود. بعد از او خدا چند 
دختر و يك پس��ر ديگر هم به ما داد. هر چهار 
پسرم جبهه اي بودند. مجروح هم شدند. خود 
محرمعلي چند بار در جبهه مجروح شد. يکبار 
از فك و گوش مجروح ش��د ط��وري كه يك 
گوشش شنوايي نداش��ت. تا 4۵ روز با ني به او 
غذا مي داديم. يك بار ديگر هم از ناحيه باالي 
رانش جراحت شديد پيدا كرد. قبل از شهادت 
در سوريه مجروح شد. پايش زخم برداشته بود 
كه نگذاش��ت عملش كنند. مي ترس��يد دوره 
درمانش طوالني ش��ود و نتوانس��ت دوباره به 

سوريه برگردد. 
پس ش�ما فرزندت�ان را از نوجواني تا 

زمان شهادت رزمنده ديديد؟
بله از نوجواني تا ميانسالي او را رزمنده ديدم. 
اولين بار ۱4 سالش بود كه به جبهه رفت. هنوز 
دبيرستان درس مي خواند. پدرش گفت الاقل 
بمان ديپلمت را بگير. گفت االن به امثال من 
نياز است. ش��ما نگراني به دلتان راه ندهيد به 
وقتش هم ديپلم مي گيرم هم ليسانس. خالصه 
پدرش راضي نبود و محرمعلي با امضاي ناظم 
مدرسه شان به جبهه رفت! همين آقاي ناظم 
كه نامش قبادپور بود، بعدها خودش به شهادت 
رس��يد. از همان زمان محرمعلي رفت و بعد از 

جنگ هم هر نقطه مملکت را كه نگاه مي كردي، 
براي مأموريت مي رفت. يك بار هم ابراز نمي كرد 
كه مادر كجا مي رويم و كجا مي آييم. هيچ وقت 
لباس نظامي در تنش ندي��دم. يك روز گفتم: 
پسرم لباس سپاه را بپوش تا تو را در آن ببينم. 
به ش��وخي گفت: حاال فرض ك��ن لباس دارم 

مي خواهي چه كار كني؟
در خانه تان چه تربيت�ي رايج بود که 
نتيج�ه اش فرزندي مث�ل محرمعلي 

شد؟
خدا رحمت كند همسرم را كه حدود ۲۱ سال 
پيش مرحوم شد. ايشان يك لقمه حرام نياورد 
در زندگي اش. همان موقع شاه، خدا، پيغمبر 
و روضه خواني و عزاداري امام حس��ين)ع( در 
خانه مان بود. همسرم اجازه نمي داد بچه هايش 
بعد از ساعت هفت غروب بيرون خانه باشند. 
مي گفت حتماً بايد همگي سر سفره جمع شوند 
تا غذا بخوريم. قبل از غذا مي گفت اول نمازتان 
را بخوانيد بعد پاي سفره بنشينيد. هيچ وقت نه 
خودش به بچه ها حرف بدي زد و نه گذاشت آنها 
حرف بدي بزنند. اينطور شد كه بچه ها مذهبي 
و مؤدب بار آمدند. خود من هم اجازه نمي دادم 

بچه ها هرجايي بروند. با هر كسي دم خور بشوند 
و حشر و نشر كنند. اگر مي فهميدم كسي اهل 
نماز و روزه نيست، نمي گذاش��تم بچه ها با او 
معاشرت داشته باشند. شکر خدا همه شان اهل 
بار آمدند. هر چهار پسرم در زمان جنگ جبهه 
رفتند. پدرشان مي خواس��ت برود كه بچه ها 
گفتند شما در پشت جبهه خدمت كنيد كافي 
است. ما چهار تا در جبهه اداي دين مي كنيم. 

فرزندي مثل محرمعلي را چطور تعريف 
مي کنيد؟

نمي توانم با كالم او را تعريف كنم. محرمعلي در 
همه كارهايش اس��تقامت داشت. در درسش، 
جبهه رفتنش و... در هر وظيفه اي كه به دوشش 
مي گذاشتي استقامت داش��ت. اگر گرسنگي 
مي كشيد نمي گفت من گرسنه هستم. پدرش به 
او و برادرانش همه كارهاي فني از نجاري گرفته 
تا چيزهاي ديگر را ياد داده بود. به اصطالح مرد 
بار آمده بودند. ش��هيد از بچگي  همت بزرگي 
داشت. با خدا و با تقوا بود. به من و پدرش خيلي 
احترام مي گذاشت. نسبت به خانواده به قدري با 
احترام رفتار مي كرد كه حد و حساب نداشت. هر 
وقت من را مي ديد اول وسط سرم را مي بوسيد، 
بعد پيشاني ام و بعد اين ور و آن ور صورتم را ماچ 
مي كرد. همه بچه ها همين قدر به من و پدرشان 
احترام مي گذاش��تند. محرمعلي به من مامان 
نمي گفت. حاج خانم صدا مي زد. هنوز صدايش 
توي گوشم است كه مي گفت: حاج خانم كاري 
داري انجام بدهم؟ حاج خانم چيزي الزم نداري؟ 

حاج خانم چطوري... 
بعد از اين همه جبهه رفتن و مأموريت 
رفتن، وقت بازنشستگي پسرتان بود، 
سخت نبود باز بشنويد که مي خواهد به 

جبهه سوريه برود؟
چرا خيلي سخت بود. محرمعلي يك چند وقتي 

در چالوس خدمت مي كرد. بعد فرس��تادنش 
تهران. سه سالي آنجا بود كه عصر چهارشنبه 
راه مي افتاد مي آمد ش��مال تا ش��نبه دو، سه 
صبح كه دوب��اره راهي تهران مي ش��د. يکبار 
به او گفتم: پس��رم بعد از ۳۳ سال خدمت چرا 
بازنشسته نمي شوي؟ گفت: ان شاءاهلل مي شوم. 
چون نزديکي هاي عيد بود از او خواسته بودم 
بيايد تنکاب��ن و براي خان��واده اش ميوه ببرد. 
دير كرد. زنگ زدم و پرس��يدم: چرا نيامدي؟ 
گفت: مأموريت دارم. گفت��م: كجا؟ گفت: يه 
جايي هستم ديگر. گفتم: تو يا لبنان مي روي 
يا عراق يا س��وريه. گفت: سومي درست است. 
گفتم: ش��ب عي��د خان��واده ات گن��اه دارند. 
هميش��ه نبودي االن هم نمي خواهي باشي. 
گفت: نه بچه هاي��م خودش��ان مي دانند من 
كجا مي روم. ديدم خانم��ش بي تابي مي كند. 
گفتم دخترم محرمعلي كه بار اولش نيس��ت. 
گفت مأموريت هاي قبلي جاي دوري نبود، اما 
االن مي خواهد به يك كشور ديگر برود. چند 
وقت بعدش پسرم زنگ زد و گفت: حاج خانم 
دعايم كن. گفتم باش��ه دعا مي كنم ولي اين 
هم بي رحمي است. همسرت خسته مي شود. 
خالصه در جبهه ماند و با مجروحيت برگشت. 

بار دوم که رفت شهيد شد؟
بله، مي خواستند پايش را عمل كنند كه قبول 
نکرد و گفت من با اين پ��ا كار دارم. پايش كه 
خوب شد رسيديم به اربعين. بچه هايش آماده 
رفتن به كربال بودند اما محرمعلي كه هر سال 
اربعين مي رفت امس��ال قصد رفتن نداش��ت. 
نگو منتظر پي��ام اعزام مجدد به س��وريه بود. 
پيام كه نيامد، ش��بانه لباس پوش��يد و رفت 
كربال. چند روز بعد عصري زنگ زد. پرسيدم: 
برگش��تي پس��رم؟ كي به خانه برمي گردي؟ 
گفت از كربال برگش��تم اما تهرانم و از فرودگاه 
امام زنگ مي زنم. مي خواهم دوباره به سوريه 
بروم. بعد گفت: حاج خانم! جان شما و جان زن و 
بچه ام. اين حرف را كه زد، ناراحت شدم. گفتم: 
من خودم مريضم ناراحتي قلب دارم. گفت: تو 
رو خدا پش��تم را خالي نکن. خواهش مي كنم 
جوابم نکن. گفتم: اگر مي خواهي اجازه رفتن 
بگيري الاقل نگو مواظب زن و بچه ام باش. حتي 
گفتم نوه ات گناه دارد. دامادت رفته تو هم كه 
مي روي. معين رضا )نوه شهيد( چه مي شود. 
گفت: خداي معين رضا هم بزرگ است. من هم 
سپردمش به امام حسين و چهار روز بعد خبر 

شهادتش را آوردند. 
از فقدان چنين پسري چه حسرتي بر 

دل داريد؟
درس��ت كه محرمعلي شهيد ش��د، اما به هر 
حال داغ داغ اس��ت. اگر در يك تصادف فوت 
مي كرد آدم بيشتر حسرت مي خورد. اما حاال با 
شهادت همان راهي را رفت كه امام  حسين)ع( 
و حضرت عباس)ع( رفتند. وقتي پيکر شهيدم 
را آوردند، چهره اش را ديدم. با اينکه چند روز 
قبل به شهادت رسيده بود، اما انگار آرام خوابيده 
بود. تنها حس��رتم اين بود كه چرا خودم او را 
داخل قبرش نگذاشتم. چرا خودم صورتش را 
روي زمين نگذاش��تم. اين حسرت هميشه با 
من اس��ت. يك ناراحتي هم از كساني دارم كه 
مي گويند اينها به خاطر پول رفتند. يك بار يك 
نفر به خودم گفت: پسرت چقدر پول گرفت؟ از 
ناراحتي گفتم: يك ميليارد تومن. اگر شما هم 
مي توانيد برويد و پول بگيريد. واقعاً مي توانيد 
يك دستتان را بدهيد براي پول كه مي گوييد 
محرمعلي جانش را براي اين چيزها داد. او به 
خاطر اعتقاداتش رفت. به خاطر اهل بيت رفت. 
همين هم ارزش دارد. همين هم باعث دلگرمي 

آدم مي شود. 

نگاه

مرداني که بارها لبيک گفتند
  ع.م

ش��هيد چمران جمله اي دارد با اين مضمون كه 
هرگاه شيپور جنگ نواخته شد، فرق مرد و نامرد 
شناخته مي شود. اين ش��يپور در كشور ما چند 
بار به صورت جدي نواخته شده است! بار اول در 
قضيه كردستان كه به واقع رژه چند هزار نفري 
ضد انقالب در سنندج )همان اوايل آشوب( خبر 
از وخامت اوضاع در كردستانات مي داد. بار دوم در 
جنگ تحميلي كه به بزرگ ترين آوردگاه جنگ 
سخت در تاريخ معاصر كشورمان تبديل شد و بار 

ديگر در جريان دفاع از حرم. 
دفاع مقدس هم��ان ميداني بود ك��ه جاي هيچ 
شك و شبهه اي براي ورود در آن باقي نگذاشت. 
ميداني بزرگ و گس��ترده از حيث زمان و مکان 
كه تمامي ايراني ها در هر كجاي كشورمان و در 
هر كسوتي را به مبارزه طلبيد. منظور از مبارزه، 
كنکاش و احساس مسئوليت دروني است كه تك 
تك مردها و بلکه زن ه��اي ايراني در قبال جنگ 
در وجود خودشان احساس مي كردند. حاال بحث 
تجاوز يك دشمن بيگانه به خاك كشورمان مطرح 
بود. اگر كس��ي خود را در اين خصوص مسئول 
نمي دانست، پس كجا مي خواست وطن دوستي 
خود را مطرح س��ازد. هرچند خيلي ها نه تنها در 
جبهه هاي دف��اع مقدس ش��ركت نکردند، بلکه 

سعي در تخريب چهره آن داشتند. 
دفاع از حرم ميدان ديگري ب��ود كه وجدان ها را 
به مبارزه مي طلبيد. اين بار گذش��ته از منافعي 
كه كشورمان در سوريه و عراق داشت، گذشته از 
اينکه پس از اين دو كشور مقصد بعدي )بخوانيد 
غايي( تروريس��ت ها ايران بود، بح��ث اعتقادات 
و دفاع از حريم و حرم اهل بي��ت نيز مطرح بود. 
اما باز عده معدودي قدم در راه گذاشتند و ثواب 
جهاد و هجرت را توأمان بردند. البته آوردگاه دفاع 
از حرم از حيث ش��بهات يد طواليي هم داشت! 
آنقدر پرس��ش و ابهام پيرامون��ش مطرح كردند 
كه تنها افراد با بصيرت قدم در مس��ير سخت آن 

گذاشتند. 
در ميان مدافعان حرم، بودند افرادي كه در همه 
آوردگاه هاي جنگ سخت نظام اسالمي را درك 
كرده بودند. مرداني كه هر وقت ش��يپور جنگ 
نواخته ش��د، اجر جهاد را به بهايش خريدند نه 
اينکه به بهانه اي آن را از خود دور س��ازند. شهيد 
حاج حسين همداني، شهيد عبداهلل اسکندري، 
حاج حسين فرزانه و. . . همين شهيد محرمعلي 
مرادخاني كه امروز برگ هايي از زندگي اش را در 
همکالمي با مادر شهيد مرور كرديم، از اين دست 

آدم ها بودند. 
اين قش��ر از مدافعان حرم نمونه بارز رزمندگاني 
هستند كه مردانگي شان را در ميادين نبرد بارها 
و بارها به اثبات رس��اندند. حضور در هشت سال 
دفاع مقدس و مجروحيت ه��اي پي در پي براي 
هر رزمن��ده اي در هر كجاي جهان كافي اس��ت 
تا خودش را بازنشس��ته كند اما شاهد بوديم كه 
چطور اين مردان بي ادعا با اصرار خودش��ان را به 
ميدان جنگ سوريه و عراق مي رساندند و خدمت 
مي كردند. شيپور جنگ در تاريخ 40 ساله نظام 
اسالمي بارها نواخته شده است و چه سعادتمند 

كساني كه هر بار لبيك گفتند. 

گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد مدافع حرم محرمعلي مرادخاني 

پسرم از نوجواني تا ميانسالي رزمنده بود

وقت�ي پيک�ر ش�هيدم را آوردند، 
چه�ره اش را ديدم. ب�ا اينکه چند 
روز قبل به ش�هادت رس�يده بود، 
ام�ا ان�گار آرام خوابيده ب�ود. تنها 
حسرتم اين بود که چرا خودم او را 
داخل قبرش نگذاشتم. چرا خودم 
صورتش را روي زمين نگذاش�تم. 
اين حس�رت هميش�ه با من است
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