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يادکرد

شهيد محسن حججي؛حجتي براي عاشقان مسير بندگي

فرياد مظلوميت مدافعان حرم را با گلويي بريده سرداد

شهيد فرضعلي صمديشجاع
فرماندهاي که منافقين براي شهادتش جايزه گذاشته بودند  

قبل از چهلم برادر شهيدش آسماني شد

احمد محمدتبريزي

شهيد محسن حججي به ناگاه از نجفآباد
اصفه�ان آمد ت�ا قلبه�ا را تس�خير كند.
داس�تان پرواز و عروج عاش�قانه محس�ن
ج�وان در گرم�اي م�رداد دو س�ال پيش
دل خيليها را ب�رد و او را عزي�ز قلبهاي
ميليونها آدم ك�رد .تصوير حججي در آن
تابس�تان داغ اس�ير و دربند داعشيها به
تصويري ماندگار از جبه�ه مقاومت تبديل
ش�د .حاال هر ك�س ميخواهد از ش�هداي
مدافع حرم سخن به زبان آورد ،چهره آرام
حججي در ذهنش نقش خواهد بست .شهيد
حججي با شهادت مظلومانهاش قهرمان يك 
ملت و نماد تمام ش�هداي مدافع حرم شد.
  

ش�ناخته ش�دن ش�هيد حججي در
ميانههاي ده�ه  90بيحكم�ت نبود.
م�ا اي�ن روزه�ا بيش�تر از ه�ر زمان
ديگري به نش�انههاي اينچنيني نياز
داري�م .براي ما ك�ه گاه و بي�گاه راه را
گم ميكنيم و ممكن اس�ت مس�ير را
اش�تباه برويم ،وجود حججيها يك 
نعم�ت بزرگ اس�ت .در آش�فته بازار
دني�اي ام�روز ،تمرك�ز ب�ر زندگي و
شخصيت شهيد حججي ،حاشيههاي
كاذب دنيوي را از م�ا دور خواهد كرد

دلدادگي و بندگياش گفت .او ميدانست كه
اين سفر بازگشت ندارد و ديگر روي پسرش را
نخواهد ديد .به همين دليل هرچه در س��ينه
داشت را به پسرش گفت و راهي شد.
محس��ن آن روز مردادي احس��اس س��بكي
ميكرد .او فرش��تهاي روي زمين بود كه تنها
دو بال كم داش��ت .از همان روزهاي نخستين
اعزامش خ��ودش را براي پري��دن 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 ش��هدا ببرند .حججي آمد تا

نگاه

حرف نگفتهاي را كامل كن��د و برود .اين زبان
گوياي اين همه شهيد شد و با چشمان خسته ،
لبهاي خشكيده و گلوي بريده شدهاش فرياد
حقانيت شهداي مدافع حرم را سر داد.
شهيد محسن حججي با ش��هادتش فرهنگ
جديدي ب��ه جامعه تزريق كرد .او خط س��رخ
شهادت از دفاع مقدس تا دفاع از حرم را امتداد
داد و الگويي مان��دگار براي جامعه س��اخت.
نسلهاي جواني كه پس از دفاع مقدس به دنيا
آمدند با مشاهده ش��هيد حججي و آنچه بر او
گذشت تصوير ملموستري را از معناي جهاد و

شهادت درك خواهند كرد.
ضمن آنكه شهيد حججي ،خود يكي از جواناني
بود كه پس از جنگ متولد شده بود( )1370و
جوانان بهتر حال و هوا و شرايط زندگياش را
درك و بيشتر با سبك زندگياش ارتباط برقرار
ميكنند .شهيد هم در همين هوا و فضا زيست
كرده بود و مهمتري��ن اصلي كه در زندگياش
وجود داش��ت 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 برنامههاي زندگياش

قرار داد .شهيد حججي خودسازي را از همان
سنين نوجواني شروع كرد و در جواني به كمال
رس��يد .هر قدم او در زندگي براي خشنودي
خدا بود و مراقب بود در هر قدم از زندگياش
راه را كج نرود.
شناخته شدن ش��هيد حججي در ميانههاي
دهه  90بيحكمت نبود .ما اين روزها بيش��تر
از هر زمان ديگري به نشانههاي اينچنيني نياز
داريم .براي ما كه گاه و بيگاه راه را گم ميكنيم
و ممكن اس��ت مسير را اش��تباه برويم ،وجود
حججيها يك نعمت بزرگ اس��ت .در آشفته
بازار دنياي امروز ،تمركز بر زندگي و شخصيت
شهيد حججي ،حاشيههاي كاذب دنيوي را از
ما دور خواهد كرد .براي ما كه اين روزها بندگي
كردن خالصانه را از ياد ميبريم ،چش��مهاي
خسته و صورت خاكآلود محسن حججي به
بهترين يادآوري براي درس��ت زيستن تبديل
ميشود .حججي حجتي براي فراموششدگاني
است كه راه را گم كردهاند.

شهيد فرضعلي صمديشجاع (سمت چپ)

براي پروانه شدن بايد تمرين عاشقي كرد .بايد
گرد شمع چرخيد و از نورش تغذيه كرد تا پي
به مفهوم زيباي عاش��قي برد .عاشقي رياضت
و ممارس��ت ميخواهد چون راه سخت است
و هر انس��اني توان پاي گذاش��تن در اين راه
سخت را ندارد .محسن از مدتها پيش تمرين
پروانه شدن را آغاز كرده بود .او عاشقي بود كه
سبكبال ميزيست و چون رضايت و خشنودي
خالق در زندگي هدف ديگري نداشت.
هنگامي ك��ه كولهبار س��فرش را ميبس��ت،
ميدانست اين س��فر با تمام سفرهايش فرق
دارد .به خوبي ميدانس��ت اين سفر بازگشت
نخواهد داشت .محسن در اوج جواني به درك
ديگري از زندگي رس��يده بود كه بس��ياري از
پيران پس از س��الها 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 صوتياي ك��ه صدايش را ضبط كرده
بود از شرح عاش��قيهايش ،از عشق به خدا و

علي عزتي
امام خميني ب��ا انقالب اس�لامي جانهاي
زيادي را بيدار و روح تشنه انسانهاي بسياري
را سيراب كرد .حضرت امام با نفوذي عميق
در دلهاي آگاه ،اثري ژرف در وجود كساني
گذاشت كه به دنبال مسير رستگاري و سعادت
ميگشتند .آنها ميدانستند اين مسير سخت
و دشوار اس��ت ولي با دلي عاشقانه نتيجهاي
ش��يرين به دس��ت خواهند آورند .فرضعلي
صمديشجاع تمام وجودش لبريز از دريافت
عشق الهي بود و او با رهبري امام مسير عاقبت
بخيري را پيدا كرد.
ش��هيد صمد يش��جاع از هم��ان دوران
كودكياش به قرآن و نهجالبالغه عالقه پيدا
كرده بود و همين عشق و عالقه در بزرگسالي
چراغ راهش ش��د .پدرش قاري قرآن ،مداح
اهل بيت ،ش��اعر و مدرس قرآن بود و همين
موضوع بستر مناسبي براي فرضعلي و برادر
ديگرش موسي فراهمكرد تا غرق در درياي
بيكران خالق هستيبخش شوند.
تعليمات و آموزشهاي فرضعلي در جواني و
در دوران خدمت عاملي براي آگاهيبخشي به
ديگران شد .ايشان سرباز وظيفه بود و با توجه

ذهاب ،شهيد صمديشجاع به سردشت اعزام
شد و بر اثر ُحس��ن مديريت و اخالق 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 منصوبشد .شهيد در جريان يك
عمليات مهم كه هدف آن پاكس��ازي جاده
سردشت به بانه بود ش��ركتكرد و به ياري
رزمندگان موفقشد اين جاده كه موقعيت
اس��تراتژيك نظامي داش��ت را از لوث وجود
عوامل اس��تكبار و فريب خوردگان كومله و
دموكرات پاكسازي كند .در اين عمليات مهم
شهيد فرضعلي صمديشجاع از ناحيه ساق پا
مورد اصابت تير مستقيم دشمن قرارگرفت و
مجروحشد .
پس از بهبود نس��بي او را به س��پاه س��نقر
منتقلكردند و به عن��وان فرمانده عملياتي
در شهرستان سنقر مشغول خدمتشد .بار
ديگر بر اثر تدبير فرماندهان ايش��ان را براي
خدمت در منطقه بسيار حساس كردستان
(سردشت) اعزامكردند ،چراكه مانند برادرش
شهيد موسي صمديشجاع عزم خود را براي
مقابله با دشمنان نظام جزم كرده بود .اين دو

نگاهي به فعاليتهاي علمي و جهادي شهيد امير مهرداد از شهداي شاخص راهيان نور در سال 1398

نخبهاي كه جبهه دانش و دفاع را لحظهاي ترك نكرد

آرمان شريف

از نق�اط قوت دفاع مقدس حض�ور پرتعداد
نخبگان علمي و چهرههاي دانش�گاهي در
صحنه نبرد بود .اين نخبگان به هيچ عنوان
خودش�ان را از صف م�ردم و ديگر اقش�ار
جامعه جدا نكردند و حضورشان به عنصري
روحيهبخش براي س�اير رزمندگان تبديل
شد .در آن روزها دفاع از ميهن براي نخبگان
علم�ي در اولويت ه�ر كاري قرار داش�ت و
آنها ب�ه فرصتهايي كه پيشرويش�ان بود
پش�ت پا زدند تا ايران براي هميش�ه ايران
بماند .شهيد مهندس امير مهرداد نيز يكي
از نخبگان�ي بود ك�ه حض�ورش در مناطق
عملياتي بسيار تأثيرگذار بود .شهيد مهرداد
امس�ال به عنوان يكي از ش�هداي شاخص
راهيان نور انتخاب شد تا عموم مردم جامعه
بيش�تر با جنبههاي مختلف زندگي ايشان
آشنا شوند .در ادامه نگاهي به فعاليتهاي
علمي و جهادي ش�هيد مه�رداد در دوران
دفاع مقدس داريم كه در ادامه ميخوانيد.

دانشجويي متعهد و انقالبي
هنگامي كه در رشته مهندسي شيمي دانشگاه
صنعتي ش��ريف پذيرفته شد ،آيندهاي روشن
انتظارش را ميكشيد ،اما مهرداد انساني نبود
كه تنها به يك جنبه از زندگياش توجه كند .او
دغدغه و تعهداتي داشت كه نميتوانست نسبت

به آنها بيتفاوت باشد.
ش��هيد مهرداد با ورود به دانشگاه ارتباطش را
با دانشجويان مس��لمان برقرار كرد .خيلي زود
و در اولين س��ال تحصيل در يكي از تظاهرات
دانشجويي دس��تگير و راهي زندان شد كه به

با پيروزي انق�لاب اس�لامي فعاليتهاي اين
دانشجوي متعهد و نخبه نيز چند برابر شد.
روحيه پرتالش شهيد مهرداد ،او را واميداشت
تا بيكار نباشد و سعي ميكرد لحظهاي را براي
خدمت كردن به اسالم و رفع محروميت و كسب

خاطر نداشتن مدارك كافي دال بر محكوميت،
او را بعد از مدت كوتاهي آزاد كردند.
دانشجويان در دوران انقالب حضوري پررنگ
در مبارزات انقالبي داش��تند و شهيد مهرداد
با ش��دت بخش��يدن به فعاليتهاي سياسي و
اجتماعي خود ،براي پي��روزي انقالب از هيچ
فعالي��ت صحيح و اس�لامي رويگ��ردان نبود.

فيض از دس��ت ندهد .به دنبال اين روحيه بود
كه بعد از پيروزي انقالب و در تابستان ۱۳۵۸
ابتدا در جهاد سازندگي استان لرستان فعاليت
خود را آغاز كرد و بعد مسئول تداركات جهاد
ش��د .او بعد از اتمام كار و بازگشت به تهران در
جهاد سازندگي دانش��گاه صنعتي شريف كه
عمده فعاليتش رفع مش��كالت سياسي و فني

كارخانجات و صنايع بود به كار مشغول شد.
مس��ئوليت اوليه اين دانشجوي انقالبي مراجعه
به كارخانجات به همراهي ديگر برادران جهاد و
اساتيد متعهد دانشگاه و جمعآوري مشكالت فني
آنان بود تا با طرحشان براي حلشان چارهانديشي
ش��ود و در اين رابطه پارهاي از مشكالت فني و
سياسي بعضي كارخانجات را رفع كردند.
در خرداد  1359با حرك��ت انقالب فرهنگي و
تعطيل شدن دانش��گاهها با توجه به اينكه در
آن روزها مس��ئلهاي به نام تض��اد علم و تعهد
توسط منحرفان در ايران ايجاد شده بود ،شهيد
امير مهرداد براي اينك��ه غلط بودن اين نظريه
را اثبات كند همراه ديگر دانش��جويان متعهد
دانشگاهي حركتي را آغاز كردند كه بعدا ً به نام
جهاد دانشگاهي ناميده ش��د .با توجه به اينكه
اين شهيد ،دانشجوي رشته مهندسي شيمي
دانش��گاه بود ،به همين دليل مسئوليت گروه
مهندسي شيمي جهاد را به عهده گرفت.
فعاليتهاي علمي شهيد مهرداد
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 س��وخت) از فض��والت حيواني بود
سعي شد تا يكي از مش��كالت مردم روستايي
كشورمان در فصل سرما كه رساندن سوخت و

برادر هر كدام به نوبه خود چنان در دل احزاب
خائن كومله و دموكرات در منطقه رعب ايجاد
كردند كه نامش��ان لرزه بر قامت ننگين آن
كوردالن ميانداخ��ت .فعاليتهاي درخور
شهيد صمديش��جاع چنان بر دل دشمنان
و ضد انقالبها وحشت انداخته بود كه براي
سرشان جايزه تعيين كرده بودند.
پس از مدتي حضور در منطقه،منافقين شهيد
موسي صمديشجاع را به شهادترساندند.
زماني كه موسي شهيدشد ،فرضعلي باالي
سر برادرشرفت وگفت« :موسي جان از خدا
بخواه كه من چهلمين روز شهادتت را نبينم و
قبل از چهلم تو من هم شهيد شوم».
همسر ش��هيد درباره نحوه ش��هادت شهيد
صمديشجاع ميگويد« :همسرم مسئوليت
عمليات را در منطقه بانسعيد به عهده داشت.
او به همراه چهار نف��ر ديگر از همرزمانش به
سمت ضد انقالبها حمله ميكنند كه يكي
از منافقين دست ش��هيد را مورد هدف قرار
ميدهد و ايشان را مجروح ميكند .با پارچه
سفيدي بازوي خود را ميبندد و يك دستي
به مقابله ادامه ميدهد ،در حالي كه به سمت
دشمن تيراندازي ميكند از تپهاي باال ميرفته
كه يكي از همين منافقين با پرتاب نارنجكي
هر پنج نفر را به شهادت ميرساند».
شهيد فرضعلي صمديشجاع در كمتر از يك
ماه از شهادت برادرش در تاريخ 1362/5/24
در محور عملياتي كامياران -س��نقر ش��هد
شيرين شهادت را نوشيد و به آرزويشرسيد.

پ�س از مدت�ي حض�ور در منطقه،
منافقينشهيدموسيصمديشجاع
را به ش�هادترس�اندند .زماني كه
موسي شهيدش�د ،فرضعلي باالي
س�ر برادرشرفت وگفت« :موسي
جان از خدا بخ�واه كه من چهلمين
روز ش�هادتت را نبين�م و قب�ل
از چهلم تو من هم ش�هيد ش�وم»

تهيه چوب براي ايجاد گرما بود رفع شود .تيم
علمي ايشان حدود سه س��ال در رابطه با اين
پروژه فعاليت كرد كه حاص��ل آن ايجاد چند
واحد اصلي در اس��تان ايالم و ارائه و بررس��ي
در سمپوزيوم بينالمللي انرژيهاي نو بود كه
توسط ش��هيد 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 پسابهاي سازمان طراحي،
ساخت ،نصب و راهاندازي شد كه هم اكنون در
حال بهرهبرداري 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 حش��رات موذي
در س��نگر رزمندهها در ش��رايط سخت مناطق
عملياتي بسيار كاربردي بود و محل گزش حاصل
از نيش پشهها را التيام ميداد.
شهيد مهرداد از طريق بسيج راهي جبههشد
و با اينكه مدت خدمت ايش��ان پايان يافته بود
براي رس��يدن به مقصود خود كنار رزمندگان
ماند و گفت من آمدهام كه در عمليات شركت
كنم .در پائيز س��ال  1362قرار ب��ود عمليات
والفجر 4انجام شود .شهيد امير مهرداد همراه
ديگ��ر رزمن��دگان در اي��ن عمليات ش��ركت
كرد و در ارتفاعات منطق��ه پنجوين در تاريخ
۱۳۶۲ /۱۳/۸به فيض شهادت نائل آمد.

به اينكه عالقه خاصي به كتب ديني و مذهبي
داشت در محل خدمتش به سربازهايي كه سواد
نداش��تند آموزش قرائت قرآن ميداد و چون
هنوز انقالب نشده بود شهيد از سوي نيروهاي
ساواكي مورد آزار و اذيت قرار ميگرفت.
پ��س از پي��روزي انقالب اس�لامي ش��هيد
صمديشجاع حضوري پررنگ در كميتههاي
انقالب اسالمي و سپاه پاسداران داشت .هنوز
نظام جمهوري اسالمي به طور كامل مستقر
نشده بود كه جنگ تحميلي آزمون ديگري را
پيشروي جوانان انقالبي مثل فرضعلي قرار
داد .او كه چند س��الي بود نعمت پدر شدن
را تجربه كرده بود و ت��اب 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
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