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شهيدفرضعليصمديشجاع
فرماندهايکهمنافقينبرايشهادتشجايزهگذاشتهبودند

قبل از چهلم برادر شهيدش  آسماني شد
 عليعزتي

امام خميني بللا انقاب اسللامي جان هاي 
زيادي را بيدار  و روح تشنه انسان هاي بسياري 
را سيراب كرد. حضرت امام با نفوذي عميق 
در دل هاي آگاه، اثري ژرف در وجود كساني 
گذاشت كه به دنبال مسير رستگاري و سعادت 
مي گشتند. آنها مي دانستند اين مسير سخت 
و دشوار اسللت ولي با دلي عاشقانه نتيجه اي 
شلليرين به دسللت خواهند آورند. فرضعلي 
صمدي  شجاع تمام وجودش لبريز از دريافت 
عشق الهي بود و او با رهبري امام مسير عاقبت 

بخيري را پيدا كرد. 
شللهيد صمدي شللجاع از همللان دوران 
كودكي اش به قرآن و نهج الباغه عاقه پيدا 
كرده بود و همين عشق و عاقه در بزرگسالي 
چراغ راهش شللد. پدرش قاري قرآن، مداح 
اهل بيت، شللاعر و مدرس قرآن بود و همين 
موضوع بستر مناسبي براي فرضعلي و برادر 
ديگرش موسي فراهم  كرد تا غرق در درياي 

بيكران خالق هستي بخش شوند. 
تعليمات و آموزش هاي فرضعلي در جواني و 
در دوران خدمت عاملي براي آگاهي  بخشي به 
ديگران شد. ايشان سرباز وظيفه بود و با توجه 

به اينكه عاقه خاصي به كتب ديني و مذهبي 
داشت در محل خدمتش به سربازهايي كه سواد 
نداشللتند آموزش قرائت قرآن مي داد و چون 
هنوز انقاب نشده بود شهيد از سوي نيروهاي 

ساواكي مورد آزار و اذيت قرار مي گرفت. 
پللس از پيللروزي انقاب اسللامي شللهيد 
صمدي شجاع حضوري پررنگ در كميته هاي 
انقاب اسامي و سپاه پاسداران داشت. هنوز 
نظام جمهوري اسامي به طور كامل مستقر 
نشده بود كه جنگ تحميلي آزمون ديگري را 
پيش روي جوانان انقابي مثل فرضعلي قرار 
 داد. او كه چند سللالي  بود نعمت پدر شدن 
را تجربه كرده بود و تللاب جدايي از فرزندان 
خردسال و همسرش را نداشت، به دليل دفاع 
از كشور همراه دو برادرش راهي مناطق غربي 

كشور شد. 
پس از حضور در منطقه قصرشيرين و سرپل 

ذهاب، شهيد صمدي شجاع به سردشت اعزام 
 شد و بر اثر ُحسللن مديريت و اخاق بسيار 
حسنه و آموزش بسيار سخت نظامي كه مدتي 
قبل از اين دوران ديده بود به عنوان فرمانده 
گروهان از تيپ ويژه شهدا توسط فرماندهان 
عاليرتبه منصوب  شد. شهيد در جريان يك 
عمليات مهم كه هدف آن پاكسللازي جاده 
سردشت به بانه بود شللركت  كرد و به ياري 
رزمندگان موفق  شد اين جاده كه موقعيت 
اسللتراتژيك نظامي داشللت را از لوث وجود 
عوامل اسللتكبار و فريب خوردگان كومله و 
دموكرات پاكسازي كند. در اين عمليات مهم 
شهيد فرضعلي صمدي شجاع از ناحيه ساق پا 
مورد اصابت تير مستقيم دشمن قرار  گرفت و 

مجروح  شد . 
پس از بهبود نسللبي او را به سللپاه سللنقر 
منتقل  كردند و به عنللوان فرمانده عملياتي 
در شهرستان سنقر مشغول  خدمت  شد. بار 
ديگر بر اثر تدبير فرماندهان ايشللان را براي 
خدمت در منطقه بسيار حساس كردستان 
)سردشت( اعزام  كردند، چراكه مانند برادرش 
شهيد موسي صمدي شجاع عزم خود را براي 
مقابله با دشمنان نظام جزم كرده بود. اين دو 

برادر هر كدام به نوبه خود چنان در دل احزاب 
خائن كومله و دموكرات در منطقه رعب ايجاد 
 كردند كه نامشللان لرزه بر قامت ننگين آن 
كوردالن مي انداخللت. فعاليت هاي درخور 
شهيد صمدي شللجاع چنان بر دل دشمنان 
و ضد انقاب ها وحشت انداخته بود كه براي 

سرشان جايزه تعيين كرده بودند. 
پس از مدتي حضور در منطقه،  منافقين شهيد 
موسي صمدي شجاع را به شهادت  رساندند. 
زماني كه موسي شهيد  شد، فرضعلي باالي 
سر برادرش  رفت و  گفت: »موسي جان از خدا 
بخواه كه من چهلمين روز شهادتت را نبينم و 

قبل از چهلم تو من هم شهيد شوم.« 
همسر شللهيد درباره نحوه شللهادت شهيد 
صمدي شجاع مي گويد: »همسرم مسئوليت 
عمليات را در منطقه بان سعيد به عهده داشت. 
او به همراه چهار نفللر ديگر از همرزمانش به 
سمت ضد انقاب ها حمله مي كنند كه يكي 
از منافقين دست شللهيد را مورد هدف قرار 
مي دهد و ايشان را مجروح مي كند. با پارچه 
سفيدي بازوي خود را مي بندد و يك دستي 
به مقابله ادامه مي دهد، در حالي كه به سمت 
دشمن تيراندازي مي كند از تپه اي باال مي رفته 
كه يكي از همين منافقين با پرتاب نارنجكي 

هر پنج نفر را به شهادت مي رساند.« 
شهيد فرضعلي صمدي شجاع در كمتر از يك 
ماه از شهادت برادرش در تاريخ 1362/5/24 
در محور عملياتي كامياران- سللنقر شللهد 
شيرين شهادت را نوشيد و به آرزويش  رسيد. 
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براي پروانه شدن بايد تمرين عاشقي كرد. بايد 
گرد شمع چرخيد و از نورش تغذيه كرد تا پي 
به مفهوم زيباي عاشللقي برد. عاشقي رياضت 
و ممارسللت مي خواهد چون راه سخت است 
و هر انسللاني توان پاي گذاشللتن در اين راه 
سخت را ندارد. محسن از مدت ها پيش تمرين 
پروانه شدن را آغاز كرده بود. او عاشقي بود كه 
سبكبال مي زيست و چون رضايت و خشنودي 

خالق در زندگي هدف ديگري نداشت. 
هنگامي كلله كوله بار سللفرش را مي بسللت، 
مي دانست اين سللفر با تمام سفرهايش فرق 
دارد. به خوبي مي دانسللت  اين سفر بازگشت 
نخواهد داشت. محسن در اوج جواني به درک 
ديگري از زندگي رسلليده بود كه بسللياري از 
پيران پس از سللال ها بندگي به آن نخواهند 
رسيد. براي همين وقت وداع با خانواده، به پاي 

مادر افتاد و دستان پدر را بوسيد. 
 او حتي فكر فرزند خردسالش را نيز كرده بود. 
در فايل صوتي اي كلله صدايش را ضبط كرده 
بود از شرح عاشللقي هايش، از عشق به خدا و 

دلدادگي و بندگي اش گفت. او مي دانست كه 
اين سفر بازگشت ندارد و ديگر روي پسرش را 
نخواهد ديد. به همين دليل هرچه در سللينه 

داشت را به پسرش گفت و راهي شد. 
محسللن آن روز مردادي احسللاس سللبكي 
مي كرد. او فرشللته اي روي زمين بود كه تنها 
دو بال كم داشللت. از همان روزهاي نخستين 
اعزامش خللودش را براي پريللدن آماده كرده 
بود. خدا حججي را به عنوان حجتي براي مردم 
اين دوره و زمانه نگه داشت تا آنها پي به پاكي 
و مظلوميت اين شللهدا ببرند. حججي آمد تا 

حرف نگفته اي را كامل كنللد و برود. اين زبان 
گوياي اين همه شهيد شد و با چشمان خسته ، 
لب هاي خشكيده و گلوي بريده شده اش فرياد 

حقانيت شهداي مدافع حرم را سر داد. 
شهيد محسن حججي با شللهادتش فرهنگ 
جديدي بلله جامعه تزريق كرد. او خط سللرخ 
شهادت از دفاع مقدس تا دفاع از حرم را امتداد 
داد و الگويي مانللدگار براي جامعه سللاخت. 
نسل هاي جواني كه پس از دفاع مقدس به دنيا 
آمدند با مشاهده شللهيد حججي و آنچه  بر او 
گذشت تصوير ملموس تري را از معناي جهاد و 

شهادت درک خواهند كرد. 
ضمن آنكه شهيد حججي، خود يكي از جواناني 
بود كه پس از جنگ متولد شده بود)1370( و 
جوانان بهتر حال و هوا و شرايط زندگي اش را 
درک و بيشتر با سبك زندگي اش ارتباط برقرار 
مي كنند. شهيد هم در همين هوا و فضا زيست 
كرده بود و مهم تريللن اصلي كه در زندگي اش 
وجود داشللت مراقبت از خود و بندگي با تمام 
وجود بود.  حججي از همان سنين نوجواني و 
جواني جذب كارهاي جهادي شد، كار فرهنگي 
كرد و مطالعه كتاب را در برنامه هاي زندگي اش 

قرار داد. شهيد حججي خودسازي را از همان 
سنين نوجواني شروع كرد و در جواني به كمال 
رسلليد. هر قدم او در زندگي براي خشنودي 
خدا بود و مراقب بود در هر قدم از زندگي اش 

راه را كج نرود. 
شناخته شدن شللهيد حججي در ميانه هاي 
دهه 90 بي حكمت نبود. ما اين روزها بيشللتر 
از هر زمان ديگري به نشانه هاي اينچنيني نياز 
داريم. براي ما كه گاه و بيگاه راه را گم مي كنيم 
و ممكن اسللت مسير را اشللتباه برويم، وجود 
حججي ها يك نعمت بزرگ اسللت. در آشفته 
بازار دنياي امروز، تمركز بر زندگي و شخصيت 
شهيد حججي، حاشيه هاي كاذب دنيوي را از 
ما دور خواهد كرد. براي ما كه اين روزها بندگي 
كردن خالصانه را از ياد مي بريم، چشللم هاي 
خسته و صورت خاک آلود محسن حججي به 
بهترين يادآوري براي درسللت زيستن تبديل 
مي شود. حججي حجتي براي فراموش شدگاني 

است كه راه را گم كرده اند. 
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 دانشجوييمتعهدوانقالبي
هنگامي كه در رشته مهندسي شيمي دانشگاه 
صنعتي شللريف پذيرفته شد، آينده اي  روشن 
انتظارش را مي كشيد، اما مهرداد انساني نبود 
كه تنها به يك جنبه از زندگي اش توجه كند. او 
دغدغه و تعهداتي داشت كه نمي توانست نسبت 

به آنها بي تفاوت باشد. 
شللهيد مهرداد با ورود به دانشگاه ارتباطش را 
با دانشجويان مسلللمان برقرار كرد. خيلي زود 
و در اولين سللال تحصيل در يكي از تظاهرات 
دانشجويي دسللتگير و راهي زندان شد كه به 

خاطر نداشتن مدارک كافي دال بر محكوميت، 
او را بعد از مدت كوتاهي آزاد كردند. 

دانشجويان در دوران انقاب حضوري پررنگ 
در مبارزات انقابي داشللتند و شهيد مهرداد 
با شللدت بخشلليدن به فعاليت هاي سياسي و 
اجتماعي خود، براي پيللروزي انقاب از هيچ 
فعاليللت صحيح و اسللامي رويگللردان نبود. 

با پيروزي انقللاب اسللامي فعاليت هاي اين 
دانشجوي متعهد و نخبه نيز چند برابر شد. 

روحيه پرتاش شهيد مهرداد، او را وامي داشت 
تا بيكار نباشد و سعي مي كرد لحظه اي را براي 
خدمت كردن به اسام و رفع محروميت و كسب 

فيض از دسللت ندهد. به دنبال اين روحيه بود 
كه بعد از پيروزي انقاب و در تابستان 1358 
ابتدا در جهاد سازندگي استان لرستان فعاليت 
خود را آغاز كرد و بعد مسئول تداركات جهاد 
شللد. او بعد از اتمام كار و بازگشت به تهران در 
جهاد سازندگي دانشللگاه صنعتي شريف كه 
عمده فعاليتش رفع مشللكات سياسي و فني 

كارخانجات و صنايع بود به كار مشغول شد. 
مسللئوليت اوليه اين دانشجوي انقابي مراجعه 
به كارخانجات به همراهي ديگر برادران جهاد و 
اساتيد متعهد دانشگاه و جمع آوري مشكات فني 
آنان بود تا با طرحشان براي حلشان چاره انديشي 
شللود و در اين رابطه پاره اي از مشكات فني و 

سياسي بعضي كارخانجات را رفع كردند. 
در خرداد 1359 با حركللت انقاب فرهنگي و 
تعطيل شدن دانشللگاه ها با توجه به اينكه در 
آن روزها مسللئله اي به نام تضللاد علم و تعهد 
توسط منحرفان در ايران ايجاد شده بود، شهيد 
امير مهرداد براي اينكلله غلط بودن اين نظريه 
را اثبات كند همراه ديگر دانشللجويان متعهد 
دانشگاهي حركتي را آغاز كردند كه بعداً به نام 
جهاد دانشگاهي ناميده شللد. با توجه به اينكه 
اين شهيد، دانشجوي رشته مهندسي شيمي 
دانشللگاه بود، به همين دليل مسئوليت گروه 

مهندسي شيمي جهاد را به عهده گرفت. 
 فعاليتهايعلميشهيدمهرداد

اولين پروژه گروه كه تحت سرپرستي ايشان و 
با همكاري يكي از اساتيد دانشكده مهندسي 
شيمي و چند تن از ديگر افراد، از جمله شهيد 
عليرضا قزويني انجام گرفت، پروژه »بيوگاز« 
بود. در اين پروژه كه هدف از آن تهيه گاز متان 
)به عنوان سللوخت( از فضللوالت حيواني بود 
سعي شد تا يكي از مشللكات مردم روستايي 
كشورمان در فصل سرما كه رساندن سوخت و 

تهيه چوب براي ايجاد گرما بود رفع شود. تيم 
علمي ايشان حدود سه سللال در رابطه با اين 
پروژه فعاليت كرد كه حاصللل آن ايجاد چند 
واحد اصلي در اسللتان ايام و ارائه و بررسللي 
در سمپوزيوم بين المللي انرژي هاي نو بود كه 
توسط شللهيد عليرضا قزويني در سمپوزيوم 

مطرح شد. 
پروژه دوم طرح »برج تقطير« براي سازمان انتقال 
خون ايران بود كه در اين پروژه يك واحد تقطير 
الكل جهت تصفيه پساب هاي سازمان طراحي، 
ساخت، نصب و راه اندازي شد كه هم اكنون در 
حال بهره برداري است و همچنين چندين پروژه 
ديگر با همكاري ايشان انجام شد. ساخت پماد 
سنگر نيز از ابتكارات شهيد امير مهرداد در دفاع 
مقدس بود. اين پماد براي دفع حشللرات موذي 
در سللنگر رزمنده ها در شللرايط سخت مناطق 
عملياتي بسيار كاربردي بود و محل گزش حاصل 

از نيش پشه ها را التيام مي داد. 
شهيد مهرداد از طريق بسيج راهي جبهه  شد 
و با اينكه مدت خدمت ايشللان پايان يافته بود 
براي رسلليدن به مقصود خود كنار رزمندگان 
ماند و گفت من آمده ام كه در عمليات شركت 
كنم. در پائيز سللال 1362 قرار بللود عمليات 
والفجر4 انجام شود. شهيد امير مهرداد همراه 
ديگللر رزمنللدگان در ايللن عمليات شللركت 
 كرد و در ارتفاعات منطقلله پنجوين در تاريخ

 13/8/ 1362به فيض شهادت نائل آمد. 
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