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 شبطوالنی
رضا س��ه س��ال از من بزرگ تر بود. یکی از 
آن داداش بزرگ ه��ای تمام عی��ار که آدم 
مي توانس��ت روی مرام و شجاعتش حساب 
باز کند و به او تکیه کند. یادم است یک روز 
صبح که پدر و مادرم برای نماز از خواب بیدار 
شدند، فهمیدند رضا شب از جبهه برگشته 

و برای اینکه آنها را از خ��واب بیدار نکند، تا 
صبح در کوچه انتظار کش��یده اس��ت. بعد 
که چراغ ها روش��ن مي شود، رضا در مي زند 
و وارد خانه مي شود. این خاطره در زندگی 
من فصل زیبایی از یک شهید باز مي کند که 
احترام به پدر و مادر برایش اولویت ویژه ای 
داش��ت. برادر بزرگ تری که الگوی من در 
زندگی ش��ده بود و بعدها پای من را هم به 

جبهه ها باز کرد.
 کمکحالدایی

تا آنجا که یادم اس��ت، رضا در کمک کردن 
به دیگران پیشقدم مي ش��د. آن زمان دایی 
ما وضع مالی خوبی نداشت و روی زمین های 
کشاورزی اش در ش��مال کار مي کرد. رضا 
ب��رای اینکه کمکی ب��ه دایی کرده باش��د، 
به گیالن مي رفت و س��ر زمین ه��ای او کار 

مي کرد. کاًل بچه زحمتکش��ی ب��ود. زمان 
مدرسه اش، روزها درس مي خواند و عصرها 
از بازار جنس مي آورد و مي فروخت. پولش را 
هم برای خودش برنمي داشت. بیشترش را به 
پدرم مي داد تا کمک خرج خانه باشد و آنچه 
باقی مي ماند را به مس��تمندان مي بخشید. 
االن که فک��رش را مي کن��م، او توجهی به 
دنیای مادی نداش��ت. فک��رش دنبال پول 
جمع کردن نبود. پاک باخته بود و با چنین 
دیدگاهی بعد از شروع جنگ، خودش را وقف 

جبهه ها کرد.
 پلنگگیالن

ش��جاعت یکی از ویژگی های رض��ا بود. هر 
کس او را مي ش��ناخت مي دانس��ت چه سر 
نترس��ی دارد. وقت��ی به جبهه رف��ت، آنجا 
هم ش��جاعتش را بروز داد. طوری شده بود 
که برخی از همرزمانش ب��ه او لقب »پلنگ 
گی��الن« داده بودند. یک��ی از همرزمانش 
مي گفت موقع عملیات، رضا س��رعت عمل 
زیادی نشان مي داد. چون جسارت داشت، 
دست دست نمي کرد و به دل دشمن مي زد. 
همین خصوصیت باعث شده بود به او پلنگ 
گی��الن بگوییم. مادرش ه��م گیالنی بود و 
همین هم مزید بر علت بود که رضا را پلنگ 

گیالن صدا بزنیم.
 والفجر8

ش��هادت ب��رادرم در عملی��ات والفجر8 و 
شبه جزیره فاو رقم خورد. قبل از این عملیات 
من هم به جبه��ه رفتم و یک��ی از زیباترین 
خاطرات عمرم از رضا به آن دوران برمي گردد. 
در منطقه یک ش��ب که از کمین برگشتیم، 
دیدم کس��ی جای من خوابیده است. پتو را 
کنار زدم و دیدم رضاس��ت. واقعاً جا خوردم 
که او را در منطق��ه و پیش خودم دیدم. رضا 
خواب بود و من از خوش��حالی در پوس��ت 
خودم نمي گنجیدم. کنارش خوابیدم و صبح 
با هم کلی حرف زدیم. آن موقع متوجه شدم 
صورتش مجروح شده و نمي خواست من از 

زخمش چیزی بدانم و ناراحت شوم.
برادرم کمي  بعد در جریان عملیات والفجر8 
به تاریخ 21 بهمن 1364 به شهادت رسید. 
وقتی خبر شهادتش را ش��نیدم، یاد روزی 
افتادم که در جبهه قامت بس��ته بود تا نماز 
بخواند. وقتی به قنوت رس��ید و دستش را 
برای دعا بلند کرد، دیدم چهره اش عجیب 
نورانی ش��ده اس��ت. این طور نورانی شدن 
بچه ها خبر از ش��هادت قریب الوقوع ش��ان 
مي داد. چیزی که من آن لحظه نمي خواستم 
باور کنم و بعدها متوجه شدم که رضا عالئم 
ش��هادت را نش��ان داده ب��ود. او رفت و من 
برادری را که مثل کوه به آن تکیه مي کردم 

از دست دادم.
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پدر و مادرم هر دو کشاورز و از اهالي روستای 
تاکام بودند. االن هر دو به رحمت خدا رفته اند. 
مادرمان سال 66 و پدرمان در سال 78 مرحوم 
ش��دند. یک خواهر و چهار برادر هس��تیم و 
شهید میرنبی فرزند پنجم و آخر خانواده بود 
که سال 1339 در تاکام به دنیا آمد. من برادر 
بزرگ تر شهید هستم. متولد سال 31 و 8، 9 
س��ال از او بزرگ تر بودم. زمان جنگ من هم 
توفیق حضور در جبهه را داشتم اما میرنبی 
پاک تر بود و خدا هم او را برای شهادت انتخاب 
کرد. میرنبی موقع پیروزی انقالب یک جوان 
دبیرس��تانی بود که در تمامي  راهپیمایی ها 
ش��رکت مي کرد. س��ال 1359 دیپلمش را 
گرفت. مي خواس��ت به دانش��گاه برود که به 
خاطر شرایط حساس بعد از انقالب، خدمت 
س��ربازی را ترجیح داد. بعد داوطلب شد که 
به کردس��تان برود. قب��ل از جنگ تحمیلی 
کردستان شلوغ ش��ده بود و ضدانقالب آنجا 
جوالن مي دادند. برادرم همه خدمتش را در 
کردستان گذراند تا اینکه اواخر آبان 1360 در 
قریه »قوری قلعه« موقع پاکسازی منطقه از 
عناصر حزب دموکرات به شهادت رسید. پیکر 
میرنبی را بعد از چن��د روز درگیری به عقب 

آوردند و به دست ما رسید.
خیلیازش�هدابهرغمسنکمشان
فعالیتهایزیادیداشتند،برادرتان

چهفعالیتهایانقالبیداشت؟
ش��اید بتوانم بگویم بیش��ترین فعالیت های 
انقالبی را برادرم در روس��تای تاکام داشت. 
کارهایی مي کرد که آن موقع هیچ کس جرئت 
انجام دادنش را نداشت. میرنبی اولین کسی 
بود که عکس های امام)ره( را همراه خودش به 
روستا آورده بود. به اتفاق دوستانش روی یک 
چهارپایه رفتند و عکس امام را جلوی چشم 
همه مردم به دیوار مسجد چسباندند. مردم 
با دیدن عکس امام)ره( صلوات فرس��تادند. 
در صورتی که روس��تای تاکام  کوچک بود و 
زیر نظر گرفتن آن برای مأموران رژیم کاری 
نداشت ولی میرنبی چون آدم جسور و نترسی 
بود بسیاری از کارهای بزرگ را در روستا انجام 
مي داد. فعالیت های میرنبی آن قدر زیاد بود 
که بیرون از روستا هم او را مي شناختند. بعد از 
پیروزی انقالب هم به مدت شش ماه میرنبی 
از نیروهای جهاد شد. صاحب کارخانه آردی 
در شهری از توابع شهرستان ساری مردم آن 
منطقه را خیلی اذیت مي کرد ولی میرنبی که 
آن موقع فقط 20 سال داشت این مشکل را 

طوری حل کرد که آرد طبق سهمیه به تمام 
افراد منطقه رسید.

بهنظرش�ماچهچیزیباعثميشد
جوانهایآندورهاینقدرباجسارت

ازانقالبشاندفاعکنند؟
آنها موضوع ش��هادت را برای خودشان حل 
کرده بودند. به همی��ن خاطر از چیزی ترس 
نداشتند. میرنبی هم جوان رشیدی بود که از 
عهده هر کاری برمي آمد. از همان اول آرزوی 
شهادت داش��ت. حتی در وصیتنامه اش که 
همراه س��اک و وس��ایلش از جبهه آوردند، 
دیدیم آن را چند روز قبل از شهادتش نوشته 
است. روی وصیتنامه تاریخ 27 آبان 1360 
دیده مي ش��د. همان ایام هم برادرم ش��هید 
شد. در بخشی از وصیتنامه نوشته بود: »این 
وصیت ها را نوش��تم تا چنانچه ش��هادت که 
آرزویم است نصیبم شد، بتوانم ادامه دهنده 
راه شهدا باش��م. پیامم به برادران و خواهران 
هموطن این است که طبق فرموده حضرت 
امام، انقالب اس��المي  باید صادر شود. خدایا 
شهادت را نصیب مان گردان و سپاهیان اسالم 
را در مقابل کافران به فتح و پیروزی برس��ان 
و ما را با این فتح خوش��حال و شادان گردان. 
آمین... از همه شما مي خواهم که دنباله رو راه 

امام خمینی بت شکن باشید.«
میرنبیچطوربرادریبود؟

با آنکه فرزند آخر خانواده بود و سنش از همه 
کمتر بود ولی همیش��ه حرف ه��ای بزرگی 
مي زد. حرف هایش هن��وز در ذهن خواهر و 
برادرهایش به یادگار مانده است. یادم است 
مي گفت شما که مي خواهید نماز بخوانید خب 
سعی کنید نمازتان را در اسرع وقت بخوانید. 
آن قدر مهربان بود که همه دوستش داشتند 
و همیشه سعی مي کرد بعد از مدرسه برود در 
زمین کشاورزی به پدر و مادرمان کمک کند. 
برداشت جالبی هم از مقوله جهاد و شهادت 
داشت. در یک بخش از وصیتنامه اش نوشته 

بود: »شهادت سرآغاز پایندگی است. نترسم 
از مرگی که خود زندگی است و خدا را شکر 
مي گویم که سال های عمر مرا در فرارسیدن 
یوم اهلل قرار داد. یوم اهلل حسین که امام حسین 
)ع( در میدان شهادت در آن روز ندای هل من 

ناصر ینصرنی سر داد.«
گروهکه�ایضدانقالبخس�ارت
زیادیبهمردمای�رانواردکردهاند،
برادرشماهمکهدردرگیریبایکیاز
همینگروهکهاشهیدشد.ازنحوه

شهادتشاطالعدارید؟
بعد از شهادت میرنبی، فرمانده گردان برادرم 

برای دیدار با خانواده ش��هید ب��ه تاکام آمد. 
نحوه ش��هادتش را این طور برای مان تعریف 
کرد که میرنبی مي خواس��ت بعد از گذشت 
پنج ماه حضور مس��تمر در جبهه مرخصی 
بگیرد و به مازندران بیاید ولی وقتی متوجه 
مي شود عملیات پاکسازی در پیش دارند از 
مرخصی رفتن منصرف مي شود و داوطلبانه 
در عملیات  پاکسازی ش��رکت مي کند. در 
همین عملیات هم به ش��هادت مي رس��د. 
همان طور که در جریان هس��تید در س��ال 
1359 که مقارن با ش��روع جنگ تحمیلی 
بود، کردستان بسیار شلوغ شده بود اما اصل 
توطئه ضدانقالب بالفاصل��ه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمي  شروع شده بود و یکی از دالیل 
اینکه موجب شد کردستان به صحنه فعالیت 
ضدانقالب تبدیل شود، بافت اجتماعی آنجا 
مثل وجود فئودالیسم، ناسیونالیسم کردی، 
فقر فرهنگی و اقتص��ادی و برخی اختالفات 
مذهبی بود. بعد از پیروزی انقالب خیلی از 
جوان ها به کردستان رفتند تا مانع ضدانقالب 
بش��وند. آن موقع من در ش��هرری بودم که 
دوس��ت میرنبی به نام سیدحسن موسوی 
به من زنگ زد و اط��الع داد که با میرنبی به  
صورت داوطلبانه به کردستان مي روند. من 
آن زمان متأهل بودم و چند فرزند داش��تم. 
دوست داشتم همراه شان بروم که تا مدت ها 
میسر نشد. چند ماه بعد از رفتن میرنبی خبر 

شهادتش را شنیدیم.
ش�هادتبرادرتانچهتأثیریروی
خانوادهودیگرانگذاشت؟خودشما

کیبهجبههرفتید؟
میرنبی اولین شهید روس��تا بود. وقتی خبر 
ش��هادتش آمد خیلی ها را ت��کان داد. بعد از 
شهادتش من تصمیم گرفتم به جبهه بروم اما 
چون پنج فرزند کوچک داش��تم نتوانستم تا 
مدت ها اقدام کنم. نهایتاً در سال 1367 موفق 
شدم به جبهه بروم. آنجا فهمیدم شهادت به 
این راحتی نصیب هرکس نمي شود. یادم است 
میرنبی همه را تشویق مي کرد به جبهه بروند. 
مي گفت: »سریع برای جبهه رفتن اقدام کنید. 
جنگ ما مثل جنگ کوفی ها با امام حسین)ع( 
است. معطل کردن کار شیطان است. اگر تو 
مي خواهی ن��روی، او مي خواهد نرود، چطور 

انتظار دارید دشمن وارد خاک ما نشود؟!«
انقالبخیلیازنوجوانهاوجوانهای
آندورهراج�ذبخ�ودشک�ردو
روحیاتشانراتغییرداد.خاطراتی
ازروحیاتش�هادتطلبانهمیرنبی

دارید؟
مادرمان خیلی زود به فرزند شهیدش پیوست. 
قبل از فوتش تعریف مي ک��رد که میرنبی از 
همان سن نوجوانی برای خودش وصیتنامه 
و یادداشت های خاصی مي نوشته است. آن 
موقع خانه های روستایی حالت ویالیی داشت 
چون مثل حاال که کولر و پنکه پیدا نمي شد. 
از اتاقکی در وس��ط حیاط برای خنک شدن 
و استراحت اس��تفاده مي کردند. مادرم دیده 
بود میرنبی به آن اتاقک مي رود و برای خود 
یادداش��ت هایی مي نویس��د و سعی مي کند 
آنها را از دید دیگران مخفی نگ��ه دارد. بعداً 
مادرم متوجه مي شود که میرنبی وصیتنامه 
و یادداشت های معنوی مي نوشته است. گویا 
برادرم در یکی از این یادداشت ها عنوان کرده 
بود: »یک دوچرخه دارم و آن را وقف بچه هایی 
روس��تای مان مي کنم که دوچرخ��ه ندارند. 

دوست دارم از آن استفاده کنند.«

نگاه

آرامش جبهه ها
 در مرداد 67

غالمحسینبهبودي
پذیرشرس�ميآتشب�سچن�دروزبعداز
پذی�رشقطعنام�ه598ص�ورتگرفت.با
ه�منگاهیب�هتح�والتجبههه�ایدفاع
مقدسدرمردادم�اهگ�رم67مياندازیم.

15 م��رداد 1367 عراق بعثی ت��ن به آتش بس 
فوری ذکر ش��ده در قطعنامه 598 داد و جنگ 
رس��ماً و عماًل به پایان رس��ید. در بند اول این 
قعطنامه که تیرماه 1366 تصویب ش��ده بود، 
آمده است: »آمرانه می خواهد که ایران و عراق 
به عنوان نخستین گام در حل اختالف از طریق 
مذاکره، آتش بس ف��وری را رعایت کنند، کلیه 
عملیات نظامي  را در زمین، دریا و هوا قطع کنند 
و نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده 

بین المللی بازگردانند.«
عراق در زمان صدور قطعنامه 598 آن را پذیرفت 
و ایران به دلیل آنکه خواسته بود تعیین متجاوز 
پیش از آتش بس صورت بگی��رد، پذیرش آن را 
به تعویق انداخت. س��ال بعد یعن��ی در 27 تیر 
1367، ایران قطعنامه را پذیرفت و عراق از قبول 
آن سرپیچی کرد اما روز بعد با فشار قدرت های 
بزرگ آن را پذیرفت و در عمل اجرا نکرد. سه روز 
بعد بعثی ها دوباره به کش��ورمان حمله کردند و 
تانک های شان روی جاده اهواز- خرمشهر حضور 
یافتند. با پس زدن عراقی ها در عملیات سرنوشت، 
سوم مرداد منافقین با پشتیبانی هوایی بعثی ها از 

مرزهای غربی وارد کشور شدند.
پنج��م م��رداد ک��ه کم��ر نف��اق در مرص��اد 
شکس��ت، بقایای آنها تا چند روز بعد همچنان 
مزاحمت هایی برای رزمنده ها و مردم مرزنشین 
ایجاد مي کردند. منافقان آواره با گش��تی های 
ایرانی درگیر مي شدند و تلفات محدودی وارد 
مي ش��د. در جبهه جنوب نیز پاتک های عراق 
بع��د از آنکه نیروی اصلی ش��ان از م��رز بیرون 
رانده ش��د، همچنان ادامه داشت. گاه پیشروی 
محدودی مي کردند و گاه برای شکس��تن خط 
ایرانی ها، ضربه ای وارد مي کردند. تعقیب و گریز 
در مرزها تا حدود اواس��ط مرداد ادامه داشت. 
ارتش عراق که قوی تر از هر زمان دیگری شده 
بود، بدش نمي آمد منطق��ه ای ولو محدود را در 
جبهه حساس جنوبی تصرف کند. ایرانی ها هم 
جوابش را مي دادند اما به دلیل پذیرش قطعنامه 
و پیام امام مبنی بر عدم ورود به خاک عراق، از 
مرزها عبور نمي کردند و تنها به صورت مقطعی 

به تعقیب متجاوز مي پرداختند.
به رغم آنکه در بند اول قطعنامه ذکر ش��ده بود 
طرفین به مرزه��ای بین المللی برگردند، عراق 
از مناطقی چون نفت ش��هر و بخش��ی از سومار 
و نوار مرزی مهران و قس��مت هایی از ش��لمچه 
عقب نشینی نکرد. ایران هم مناطق محدودی را 

در بلندی های حاجیان نگه داشته بود.
سی و یک س��ال پیش در چنین روزهایی، 
درگیری های پراکنده رو به خاموش��ی نهاد 
و جبهه ها آرامشی نسبی یافت. 14 روز بعد 
از پذیرش رسمي  آتش بس توسط عراقی ها، 
دبیر کل وق��ت س��ازمان ملل اع��الم کرد 
آتش بس واقع��ی از روز 29 مرداد 1367 به 

اجرا درآمده است.

گفتوگوی»جوان«بابرادرشهیدسیدمیرنبیغفاریازشهدایدرگیرباضدانقالب

همه دارایی  او  دوچرخه ای بود که  وقف کرد

میرنب�یاولی�نکس�یب�ودک�ه
عکسه�ایام�ام)ره(راهم�راه
خ�ودشب�هروس�تاآوردهب�ود.
بهاتف�اقدوس�تانشرویی�ک
چهارپایهرفتن�دوعک�سامامرا
جلویچش�مهمهمردمب�هدیوار
مسجدچس�باندند.مردمبادیدن
عکسامام)ره(صلواتفرس�تادند

  تصوير ديدار ظريف با صدام را نشان مي دهد


