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 رزمهايشبانه
سال 1357 حدوداً 14 س��اله بودم و طبيعتاً سطح 
فعاليتم نسبت به افراد بزرگسال  كمتر بود. اما همراه با 
همسن و سال هاي خودم خصوصاً در مدرسه و مسجد 
محل فعاليت مي كرديم. من هم به س��هم خودم در 
راهپيمايي ها و تظاهرات ش��ركت مي كردم. پس از 
پيروزي انقاب در انجمن اس��امي مدرسه فعاليت 
داشتم و با بسيج همكاري ام را از سال 59 شروع كردم. 
ابتدا دوره هاي بسيج عمومي را سپري كردم. رزم هاي 
شبانه، نحوه گشت و ايست بازرسي و آشنايي با اسلحه 
و... را آموزش مي ديديم. اين ارتباط تداوم پيدا كرد 
تا اواسط سال 60 كه به عضويت بسيج ويژه درآمدم. 

هر كاري هم كه از دستم بر مي آمد از فرهنگي، توزيع 
و پخش نشريات سپاه، همكاري در نوشتن شعارهاي 

انقابي روي ديوار شهر و... انجام مي دادم.  
 حسرتفتحالمبين

مدتي قبل از رفت��ن به جبهه در معاونت انس��اني 
بس��يج و اعزام نيرو فعال بودم. بسيار عاقه داشتم 
كه خودم هم اعزام شوم ولي تا سال 61 اين فرصت 
فراهم نشد. عمليات فتح المبين شروع شده بود و ما 
سازماندهي شديم تا در صورت نياز شركت كنيم، 
اما اين در كمتر از 10 روز به سرانجام خوشش رسيد. 
پس از عمليات براي جم��ع آوري غنائم به منطقه 
رفتيم و س��پس به عنوان پدافن��د در منطقه فكه 
مستقر شديم و مهياي اعزام براي حضور در عمليات 

الي بيت المقدس شديم. 
 ارتشوسپاه

از زمان ش��روع جنگ و زمينگير شدن دشمن در 
مناطق اشغالي تا آغاز تهاجم گسترده و برنامه ريزي 
شده رزمندگان اس��ام براي آزادس��ازي مناطق 
اشغالي، يك سال و اندي طول كشيد. علت اين امر 
شرايط خاص سياسي حاكم بر كشور و قرار گرفتن 

عناصر ليبرال و وابسته به امريكا خصوصاً بني صدر 
در عالي ترين مقام اجرايي كشور بود. عدم موفقيت 
در چند عمليات قبل، صدام حسين و اشغالگران را به 
اين باور رسانده بود كه ايران توان انجام عمليات هاي 
سازماندهي شده منسجم و در مقياس وسيع را ندارد 
و او مي تواند حتي با به كارگيري و جذب گروه هاي 
مخالف نظام در داخل به سرنگوني انقاب اميدوار 
باشد. ولي در س��ايه الطاف الهي و رهبري جامع و 
بي نظير حضرت امام خميني)ره( زمينه هاي بروز و 
حضور نيروهاي انقابي در صحنه دفاع مقدس تجلي 
خاصي پيدا كرد. ماحصل آن وحدت ارتش و سپاه، 
تغيير و تحول روحي يعني تقويت روحيه خداباوري، 
شهادت طلبي و ايثارگري، تقويت و حضور پررنگ 
مردم در صحنه جنگ و به طبع آن گسترش سازمان 
رزم سپاه شد. عناصر مؤمن، فداكار و خاق مبتكر 
كه در مديريت و اداره جنگ بسيار كارساز بودند و در 
كنار همه اينها عدم درك دشمن از شرايط به وجود 
آمده داخلي و تأثير آن ب��ه ادامه روند جنگ زمينه 
انجام عمليات هاي موفق��ي را فراهم كرد. عمليات 
ثامن االئمه، سپس طريق القدس و آزادي بستان و در 
ادامه عمليات بزرگ فتح  المبين در فروردين سال 61 
كه در غرب دزفول انجام گرفت، منجر به آزادسازي 
2500 كيلومتر مربع از خاك كش��ورمان و گرفتن 
حدود 5 هزار كشته و زخمي و 15 هزار اسير طي يك 

هفته شد. پس از آنها تنها در كمتر از يك ماه عمليات 
بزرگ الي بيت المقدس طراحي و اجرا شد. 

 تيپ33المهدي
اين تفكر نيروهاي انقابي و مؤمن بود كه با توكل 
به خ��دا تنها پ��س از 25 روز بعد عملي��ات بزرگ 
فتح المبين توانستند سازمان رزمشان را بازسازي 
كنند و همزم��ان هم باي��د در منطق��ه عملياتي 
فتح المبين پدافند قوي داش��ته باش��ند.  از جمله 
تاكتيك  هاي اتخاذ ش��ده قب��ل از عمليات اصلي 
بيت المقدس اقدام تك در منطق��ه عمومي فكه و 
شمال چذابه با دو هدف اول لو نرفتن منطقه اصلي 
عمليات و دوم درگير كردن نيروهاي دشمن در اين 
منطقه بود تا اينكه نتوانند نيروهاي خود را به منطقه 
اصلي عمليات منتقل كنند. ازجمله يگاني كه در اين 
عمليات بود تيپ 33 المهدي بود كه من هم به عنوان 

يك رزمنده بسيجي در آن توفيق خدمت داشتم. 
 مرحلهچهارم

در آزاد سازي خرمشهر من تك تيرانداز بودم. پس از 
انجام مأموريت در منطقه عمومي فكه يگان مدني به 
پدافند پرداخت. تا اينكه در مرحله چهارم عمليات 
بيت المقدس تي��پ المهدي مأموري��ت جديدي 
پيدا كرد. بعد از بازسازي مجدد با حضور نيروهاي 
تازه نفس به مح��ل جديد مأموريت اعزام ش��ديم. 
عمليات سخت و نفس��گير بود و چون حدود 20 و 
چند روز طول كشيد، در اثناي عمليات نيرو ها بايد 
جايگزين مي شدند.  كمي قبل از پيروزي نهايي و 
فتح خرمشهر من و تعدادي از همرزمانم به پشت 
جبهه منتقل شديم. چند روز بعد هم خبر آمد كه 
خرمشهر آزاد شده است. درحقيقت بايد گفت تفكر 

انقابي باعث آزادي خرمشهر شد.
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دوم ارديبهشت عقد کرديم، هفتم عازم جبهه شد
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ازدواجتانبگوييد.

من بع��د از ديپلم ي��ك دوره اي ب��ه اصطاح 
في س��بيل اهلل نهضت س��وادآموزي مي رفتم 
و در آنج��ا كار مي كردم. دوس��تي در نهضت 
داشتم كه آشناي مادر امير بود. او به من گفت 
كه ش��ما را به اين خانواده معرفي كردم و قرار 
است براي خواستگاري به خانه تان بيايند. در 
معرفي خانواده امير هم گفت كه آنها خودشان 
جنگزده هس��تند. پدر و مادرش در خرمشهر 
زندگي مي كردن��د اما در اصل خرمش��هري 
نيستند. پسرشان هم پاس��دار است. آشنايي 
ما اينطوري شروع شد. بعد از مدتي هم آنها به 
خواستگاري آمدند. جالب اين بود پدرم كه در 
مورد خواستگارهاي قبلي سخت مي گرفت، 
اين بار چيزي نگفت. همه در برابر امير سكوت 
كرديم. مقدمات عروس��ي خيل��ي زود انجام 
شد. آنها در بهمن ماه سال 60 به خواستگاري 
آمدند، اواخر اسفند ماه براي محرم شدن نزد 
امام جماعت مسجد موسي بن جعفر)ع( رفتيم 
تا صيغه محرميت بخواند. همان شب هم امير 
به جبهه رفت. قرار بود هفت��ه بعد برگردد اما 
حضورش در جبهه تا اواخر فروردين 61 طول 
كش��يد. مراس��م عقد دائم ما دوم ارديبهشت 
برگزار ش��د و او هفتم ارديبهشت دوباره عازم 
جبهه ش��د. براي مراس��م عقد و عروسي هم 
كمترين مهريه و كمترين خريد را داش��تيم. 
حتي در دفترخانه امير هنگام عقد گفت نبايد 
كشورمان دست بيگانه بيفتد. بايد براي دفاع 

بروم. 
شمامخالفتينكرديد؟

من گفتم مخالفت��ي ندارم، ش��ما مي توانيد 
برويد اما بايد برگرديد ت��ا زندگي مان را ادامه 
بدهيم. بار آخر يعني همان 7 ارديبهشت كه 
رفت همزمان با عمليات الي بيت المقدس بود. 
گفت: »مي روم و 20 روز بعد برمي گردم.« گريه 
كردم و گفتم: »مي ترسم.« همان زمان برادرم 
هم جبهه بود كه امير را مي بيند و به او مي گويد 
شما تازه ازدواج كرده ايد، بهتر است برگرديد. 
امير گفت: »من بر اس��اس آنچه دين اس��ام 
گفته كه بايد ازدواج كنم، ازدواج كردم. اما راه 
خودم را انتخاب كرده ام.« برادرم گفت: »پس 
خواهرم چه مي شود؟« امير هم گفته بود: »او 
خدا را دارد و خداوند آنقدر به او صبر مي دهد 

كه همه چيز را تحمل خواهد كرد.« 
هنگاميكهجبههب�ودارتباطتلفني

نداشتيديانامهايارسالنكرد؟
فقط يك بار نامه فرس��تاد و از اينكه قرار بود 
اوايل فروردين ماه بيايد و نتوانست كه مرخصي 

بگيرد عذرخواهي كرد. جوياي حالم شده بود 
و سفارش كرده بود كه پيش پدر و مادرش هم 
بروم. آن زمان وس��ايل ارتباطي كه مثل حاال 
نبود، خيلي به س��ختي مي شد ارتباط تلفني 
داشت. ما كه اصًا نمي توانستيم تلفن بزنيم. او 
هم بايد به پشت جبهه مي آمد تا بتواند تماس 
تلفني بگيرد. معلوم هم نبود آن لحظه من خانه 
باشم يا نباش��م. بعد هم در حد سام و عليك 
و احوالپرس��ي خاصه مي شد. البته فقط يك 
بار تماس تلفني داشتيم. در همين حدي كه 
گفتم و سفارش به يكديگر كه مراقب باشيد و 
من گريه مي كردم كه پس چرا نمي آييد. تازه 
در همان فرصت اندك ه��م صدا قطع و وصل 
مي شد. به جاي اوايل فروردين، 29 فروردين 

آمد كه ما هم دوم ارديبهشت عقد كرديم. 
مدتزمانزيادينميش�دكهباهم
بوديد.درهمينمدتچقدربااخالقو

عقايدايشانآشناشديد؟
خيلي خوش اخاق و مهربان ب��ود. اصًا اهل 
تحجر و تعصبات بيجا نبود. خيلي شيك پوش 
و به اصطاح  تر و تميز بود. هميشه مي گفت 
كي مي ش��ود راه كرب��ا را باز كنن��د تا مردم 
ايران به ويژه پدر و مادران ش��هدا و جانبازان و 
رزمندگان بتوانند براي زيارت بروند. در سخن 
گفتن خيلي آرامش داش��ت. يك مواقعي در 
فكر فرو مي رفت. انگار كه فقط جسمش روي 
زمين و روح��ش در جاي ديگر ب��ود. ما مدت 
خيلي كمي در كنار ه��م بوديم. اين مدت كم 
هم مثل برق گذشت. اما خاطرات ماندگاري 
دارم. من خورشت كدو دوست نداشتم. يك بار 
ناهار منزل مادرش بوديم كه همين خورشت را 
داشتند. گفتم: »من نمي توانم غذا بخورم چون 
آن را دوست ندارم.« به مادرش گفت: »ديگر 
اين غذا را براي من هم درس��ت نكن!« به من 
گفت: »قول مي دهم ديگر كدو نخورم.« گفتم: 
»من آن را دوست ندارم، دليل نمي شود كه تو 
هم نخوري.« گفت: »زن و ش��وهر بايد هواي 
هم را داشته باشند.« يا مثًا من در سبزي ها 
ترخون را خيلي دوست داشتم. يك بار ديدم 
يك دسته ترخون به خانه آورد. گفتم: »براي 
چي اين هم��ه گرفتي؟« گفت: »چون ش��ما 

دوست داريد، گرفتم.« سن ما كم بود. من 17 
سال داشتم و امير 19 سال. در اوج هيجانات 
و احساسات بوديم. اين خاطره ها در ذهن من 
ماندگار شده است. محبت هايش در ذهن من 
مانده است. وقتي ياد محبت هايش مي افتم، 

بيشتر مرا در نبود او آزار مي دهد. 
امير و برادرم قب��ل از عمليات يكديگر را ديده 
بودند. به برادرم گفت��ه بود: »مراقب خواهرت 
باش!« در آن عمليات برادرم مجروح مي شود 
و او را ب��راي درمان به بيمارس��تاني در تبريز 
مي برند و بعد از چند روز به خانه برمي گردد. 
انگار مي دانس��ت قرار است خبر شهادت امير 
بيايد. برادرم كه آمد گفت: »به منزل مادر-كه 
در شهر ديگري زندگي مي كردند- برو. پيش 
آنها باشيد بهتر است.« من تعجب كردم كه چرا 

چنين مي گويد. 

چطورازشهادتايشانآگاهشديد؟
آن زمان اينطور بود كه در بس��ياري از موارد 
وقتي فرزند يك خانواده شهيد مي شد، مادري 
كه فرزندش قبًا شهيد شده بود مي رفت و به 
خانواده شهيد خبر مي داد. من در خانه پدر و 
مادر امير بودم. يك روز ديدم خانمي به خانه 
ما آمد. او را نمي ش��ناختم. گفتند مادر شهيد 
پيچك است. تا مادر امير او را ديد انگار كه الهام 
شده باشد پرسيد: »شما از امير خبر آورده ايد؟« 
يعني بافاصله فهميد كه او حامل خبر شهادت 
پس��رش اس��ت. وقتي من رفتم چاي آوردم، 
شنيدم كه مي گفت: »من با اين تازه عروس چه 
كنم؟« وقتي فهميدم امير ش��هيد شده است 
ديگر نفهميدم چي ش��د. از ه��وش رفتم. آن 
شب تا صبح با خودم مي گفتم دروغ است و از 
پنجره حياط خانه را نگاه مي كردم. مي دانستم 
كه دارند س��ر كوچه حجله مي زنند، اعاميه 
مي زنند اما با خود مي گفتم اينها دروغ است. 
اما يادم افت��اد كه امير گفته بود س��ر 20 روز 
برمي گ��ردم و االن دقيق��اً 20 روز از رفتن او 
گذشته بود. وقتي پيكرش را آوردند اصًا اجازه 
ندادند كه پيكر را ببينم. پدر امير مي گفت كه 
تركش خمپاره به سر و بدنش اصابت كرده بود 
و سرش متاشي شده بود و بدنش پر از تركش 
بود. خيلي دوست داشتم پيكرش را ببينم، اما 
نگذاشتند و گفتند بگذار تصوير همان آخرين 

ديدار قبل از اعزام به جبهه در ذهنت بماند. 
او قول داده بود كه انگش��تر هديه ازدواج را از 
دس��تش خارج نكند، همانطور هم شد. پدر 
شهيد گفت هر كاري كردم نتوانستم انگشتر 
را كه فيروزه و نقره كاري شده بود از دستش 
خارج كنم. آن حلقه ازدواج با پيكرش به خاك 

سپرده شد. 
همرزمانشهيدچگونهاورابرايشما

توصيفكردند؟
همرزمان امير تعريف مي كردن��د كه او اهل 
تظاهر نبود. هميشه وقتي مي خواستند عكس 
يا فيلم بگيرند يا از صدا و سيما براي مصاحبه 
و فيلمبرداري مي آمدند او دوري مي كرد. چند 
وقت پيش آق��اي فرهاني از س��پاه آمده بود. 
تعريف مي كرد كه امير پيكر شهيد غامعلي 

پيچك را از ارتفاعات بازي دراز به پشت خط 
آورد. قدرت يادگي��ري امير خيلي خوب بود. 
هرچيزي را سريع ياد مي گرفت. در دوره هاي 
آموزشي بسيار فعال بود. خودش هم چند بار 
خاطراتش را براي من تعريف كرد. مي گفت 
يك بار در جريان درگيري با عناصر ضدانقاب 
در كردستان خيلي شهيد داده بوديم. خودش 
هم ميان پيكر ش��هدا افتاده ب��ود كه يك نفر 
از ضدانقابيون ش��روع به زدن تير خاص به 
پيكر ش��هدا كرد اما نمي دانم چطور شد من 
زنده مان��دم. چند روزي در بيمارس��تان بود 
و بعد از بهبودي دوباره در عمليات ش��ركت 
كرد. درمجموع خيلي در جبهه حضور داشت. 
هميشه اين ش��عر را زمزمه مي كرد كه »اين 
دل تنگم غصه ها دارد، گوييا ميل كربا دارد« 
و من هم مي گفتم نخوان ك��ه دلم مي گيرد. 
زماني كه امير جبهه بود، يك روز ما خانم هاي 
نهضت سوادآموزي را به جمكران برده بوديم. 
هنگام برگشت به بهشت زهرا)س( هم رفتيم. 
هنگامي بود كه شهداي مرحله اول عمليات 
بيت المقدس را آورده بودند. وقتي به قطعه 28 
شهدا رسيديم در گوشه اي نشستم. احساس 
كردم صداي امير را مي شنوم. گوشم را گرفتم و 
فرياد زدم امير كه االن جبهه است. چند روزي 
گذش��ت كه پيكر امير آمد و همان جايي به 
خاك سپرده شد كه آن روز من نشسته بودم. 

درچهعملياتيحضورداشت؟
ايش��ان در عمليات فتح المبين ه��م بود. در 
منطقه بستان، سوسنگرد و ارتفاعات بازي دراز 
حضور داشت. چند بار مجروح هم شد اما هر بار 
پس از بهبودي دوباره عازم جبهه مي شد. اصرار 
داشت كه در عمليات آزاد س��ازي خرمشهر 
حضور داشته باشد. با اينكه اصالتاً خرمشهري 
نبود اما در آنجا زندگي كرده بود و عاقه زيادي 
به اين شهر داشت. همراه شهيد جهان آرا هم 
بود. مي گفت جهان آرا خيلي براي خرمشهر 
زحمت كشيد. او راه درس��ت را به امثال امير 
نشان داده بود. مي گفت شهيد پيچك معلم 
من بود. پيكر اين شهيد در ارتفاعات بازي دراز 
جا مانده بود و نمي توانس��تند آن را به پشت 
جبهه منتقل كنند. امير گفت كه با كمك يك 
بي سيمچي رفتم پيكرش را پايين آوردم. واقعاً 
سر نترسي داشت. با ش��هيد محسن وزوايي 
دوست بود. زمان جنگ با اين تيپ افراد همراه 
ب��ود و در عمليات ها با هم بودن��د. زماني كه 
انقاب شد نوجوان بود اما با بزرگ ترها ارتباط 

برقرار مي كرد. دوستان خوبي داشت. 
وصيتنامههمداشت؟

وصيتنامه اي نداشت. خيلي دنبالش گشتم اما 
چيزي پيدا نكردم. دفتر يادداشت داشت كه 
در آن درباره عمليات ها چيزهايي نوشته بود. 

چون محرمانه بود به سپاه تحويل دادم. 
آخرينديدارتانچگونهگذشت؟

روزي كه مي خواس��ت عازم جبهه شود من 
گريه مي كردم. گفت: »مي روم و 20 روز ديگر 
مي آيم.« اصرار داشت كه بايد برود. مي گفت: 
»بايد بروم تا هم شهرمان را از دشمن متجاوز 
پس بگيريم و هم راه كربا را باز كنيم.« قبل 
از رفتن غسل شهادت كرد. گفتم: »مي گويي 
برمي گردم چرا غسل شهادت كردي؟« گفت: 
»ما بايد آماده شهادت باش��يم.« از همان در 
خانه هم خداحافظي ك��ردم. موقع رفتن هر 
چند قدم كه برمي داش��ت، برمي گشت و مرا 
نگاه مي كرد. تا وسط كوچه رفتم. گفتم: »امير 
ق��ول دادي ك��ه برگردي ها!« گف��ت: »قول 
مي دم سر 20 روز برگردم.« دقيقاً سر 20 روز 

پيكرش آمد.

قب�لازرفت�نغس�لش�هادتكرد.
گفت�م:»ميگوي�يبرميگ�ردمچرا
غس�لش�هادتكردي؟«گف�ت:»ما
بايدآمادهشهادتباش�يم.«ازهمان
درخانههمخداحافظ�يكردم.موقع
رفتنه�رچندقدمكهبرميداش�ت،
برميگش�توم�ران�گاهميك�رد
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