
يادکرد

گوشهایازويژگيهايطلبهشهيدحبيبروزیطلب
نمي خواست ذره اي از جسمش بر خاک بماند

ش�هيدحبيبروزیطلبرابايديکیاز
خاصترينشهدایدفاعمقدسدانست.
ش�هيدیکهدررش�تهجامعهشناس�ی
دانش�گاهتهرانقبولش�دولیيکترم
بيش�تردردانش�گاهدرسنخوان�د.ب�ه
خاطرتعطيلیدانشگاههادراولانقالب،
قيددرسوتحصي�لرازدودوبارهراهی
زادگاهش،ش�يرازش�د.اودرش�يرازدر
محضرآيتاهللسّيدعلیمحّمددستغيب
حضورپيداکردوباتماموجودخودرادر
معرضتربيتايشانقرارداد.روايتهای
حضورشهيدروزیطلبدرجبهه،روايتی
عاش�قانهميانخالقومخلوقاس�تکه
نشانیازپاکیروحاينشهيدبزرگدارد.
ش��هید روزی طل��ب حالت ه��ای عارفان��ه 
خاصی داشت. این را بسیاری از همرزمان و 
بزرگان آن روزها اذع��ان می کنند. خاطرات 
و دست نوشته های شهید به روشنی تصویری 
از درونیات و احس��اس پ��اک او را به تصویر 
می کشد. او در زمان پیروزی انقالب اسالمی 
جوان��ی 18 س��اله ب��ود ولی چ��ون مردی 
جهان دیده رفتار می کرد و سخن می گفت. 
خلوص و ویژگی ه��ای رفت��اری اش جاذبه 
زیادی برای دیگر رزمندگان داشت و آنها را 

شیفته خود می کرد.
ش��هید روزی طل��ب از حض��رت آی��ت اهلل 
حاج س��یدعلی محّمد دس��تغیب ب��ا حالت 
خاّصی ی��اد می ک��رد، احترام واف��ری برای 
ایش��ان قائل بود، عالقه و محّبت عجیبی به 
ایشان ابراز می کرد، بسیاری از دستاوردهای 
روحانی و معنوی خوی��ش را از برکت وجود 
ایش��ان می دانس��ت و همواره مالزم منبر و 
س��خنان و مسجد ایش��ان بود و نشست ها و 
جلسات خصوصی و جلس��ات اهل راز و سّر 
داش��ت. ش��هید حبیب روزی طلب به یکی 
از دوستان ش��ان می گوین��د: می خواهم به 
جبهه عزیم��ت کنم. که آن دوس��ت چنین 
می گوید:  چرا شما این پنج، شش ماه گذشته 
به جبهه نرفتید؟ گفتند: آقای دس��تغیب به 
من اجازه نمی دادند و تمام عمرم بدون اجازه 

آقا سید علی محمد دستغیب هیچ کاری انجام 
ندادم و دیروز خدمتشان بودم و به من اجازه 

عزیمت به جبهه را دادند.
آیت  اهلل العظمي  نجابت )ره( تفس��یری زیبا 
از ش��هید روزی طل��ب داش��تند. در یکی از 
کالس های درس ش��ان صحب��ت از حبیب 
روزی طل��ب که هن��وز در قید حی��ات بود، 
می شود و ایش��ان می فرماید: »حبیب  از این  
جهت  به  مقام  آقاي  قاضي  رس��یده  است  اّما 
خودش  نمي فهمد. فقط  فرقي  که  او با آقاي  
قاضي  دارد این  است  که  حبیب  صددرصد از 
خودش  بدش  مي آید و این  اشتباه  است . باید 
حدود 10 درصد انسان  از خودش  بدش  نیاید 
تا بتواند در این  نشئه  زندگي  کند. آقاي  قاضي  
چند درصدي  براي  خودشان  گذاشته  بودند که  
مي توانستند زنده  بمانند. اگر کسي  صددرصد 
از خودش  بدش  بیاید دیگر نمي تواند در این  

عالم  بماند«.
شهید روزی طلب در یکی از خاطراتش چنین 
می نویس��د: »صبح  پنج شنبه  بر س��ر تربت  
ش��هیدان  رفتیم . اّول  بار است  که  با مادرم  به  
زیارت  شهدا مي روم . بر سر قبر تازه  به  خاک  
سپرده  شده  مي رویم . جسمشان  را مي گویم . 
بعضي ها جسمش��ان  هم  به  آسمان  مي رود. 

یعني  که  جسمش��ان  هم  از جنس  روحشان  
مي شود. این  را بارها به  بچه ها گفته ام : »هیچ  
دلم  نمي خواهد از جسمم  هم  ذره اي  بر خاک  
بماند. به  بچه ها مي گفتم  اگر از جسمم  اثري  
ماند بعد از دفن  بر آن  سنگي  نیندازید و اگر 
سنگي  گذاشتید روي  آن  اسمم  را ننویسید.«

حضور شهید در عملیات محرم در آبان 1361 
حال و هوای خاصی به جبهه و دیگر رزمندگان 
می بخشید. چنان زیارت عاشورا می خواند که 
هیچ کس را یارای آن نبود. روضه که می خواند 
رزمندگان ح��س می کردند ک��ه با تک تک 
سلول هایشان آن مصایب را درک می کنند. 
صوت دل انگیز قرآنش چنان بود که اشک از 
چشمان هر شنونده ای جاری می کرد. در شب  
شهادتش در پوس��ت  نمی گنجید. یکپارچه  
شور و شعف  و عشق  ش��ده  بود. همه  از شمع  
وجود او نور می گرفتند و همه  از حرارتش  گرم  
می شدند. برای دیگر نیروها می خواند: »زیر 
شمشیر غمش  رقص کنان  باید رفت/ کان که 

شد کشته او نیک  سرانجام  افتاد«.
شهید روزی طلب پس از چند مرتبه مجروح 
شدن سرانجام در 19 آبان 1361 در عملیات 
محرم در تپه 175 ش��رهاني همان گونه که 
خود می خواس��ت پیکرش مفقود ش��د و به 
گفته تعدادي از فرماندهان که همراه او بودند 
او در این عملیات و در آن منطقه حس��اس 
یک خط شکن به تمام معنا بود و با رشادت 
و ش��جاعت کم نظیري به مقابل��ه با بعثیون 
کافر پرداخ��ت که در همان جا نیز ش��ربت 

شهادت نوشید.
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اشکهایآسمان
غروب آن روز بغض آس��مان ناگه��ان ترکید. 
آس��مان ش��روع به باریدن کرد و اشک هایش 
بر سر مردم ش��هر ریخت. آن شب فضای کرج 
و پایتخت بس��یار دلگیر و غم انگیز بود. 39 نفر 
از بهترین کسانی که سال ها ش��ب و روز برای 
موفقیت و استقالل و اقتدار در عرصه موشکی 
در این پ��ادگان ت��الش می کردند ش��ب عید 
غدیر س��ال 90 آسمانی ش��دند. خبر شهادت 
پاس��داران که در ش��هر پخش ش��د، نزدیکان 
شهدا خودش��ان را به خانه های شان رساندند. 
در بعضی از محله های استان البرز ولوله ای برپا 
شده بود. بعضی از محل ها چندین شهید داده 
بودند و فضای محله را ب��ه طور کل تغییر داده 
بودند. مثل یکی از کوچه های شهرک هفتم تیر 
که دو شهید را تقدیم کرده بود. دو شهید که از 
جوان های دوست داشتنی محل بودند و حاال با 
شهادت شان تمام کوچه و محله را تحت تأثیر 

قرار داده بودند.
کس��ی از اهل محل فکر نمی کرد ک��ه آن روز 
صبح وقتی علی کنگرانی فراهانی و سیدمحمد 
حسینی از خانه به محل کارش��ان در پادگان 
می روند، کسی دیگر آنها را نخواهد دید. حتی 
از پیکرش��ان چیز زی��ادی نمانده ب��ود، این را 
دوستان شان، وقتی که زیر تابوت شان را گرفته 
بودند، متوجه شدند. تابوت ها سبک بود و این 
معنی را می داد که از پیکر های جوان های رشید 

محل تنها یک دست یا یک پا آمده است.
درآرزویسرداری

شهید کنگرانی را بیشتر اهل محل می شناختند. 
جوانی خنده رو، خوش رو و فعال که به واسطه 
فعالیت ه��ای فرهنگ��ی اش در محله  بس��یار 
شناخته شده بود. عاشق فرمانده اش حاج حسن 
طهرانی مقدم، پادگان محل خدمتش و شغلش 
بود. صبح ه��ا از اولین س��اعات روز در پادگان 
کارش را شروع می کرد و بعضی شب ها تا زمان 
زیادی در محل کار می ماند. شهید طهرانی مقدم 
به خوبی شهید کنگرانی را می شناخت و مثل 
دو چش��مانش به او اعتماد داشت. کار سخت 
پادگان، ش��هید کنگران��ی را نه تنها خس��ته 
نمی کرد بلک��ه در دلش چراغ امید را روش��ن 
می کرد. او می دانس��ت به واسطه همین کارها 
ایران یک روز قدرت موش��کی منطقه خواهد 
ش��د و این قدرت نظامی حک��م بازدارندگی را 
برای کشور دارد. وقتی شهید کنگرانی کارهای 
مستمر فرمانده اش را می دید، می دانست این 
شب زنده داری ها و کارهای سنگین حتماً یک 

روز نتیجه خواهد داد و دس��تاوردهای بزرگی 
برای ایران خواهد داش��ت. شهید کنگرانی که 
آرزویش سرداری در س��پاه بود، به آینده ایران 
خوشبین بود و از اینکه در چنین مجموعه ای 

خدمت می کند، احساس رضایت داشت.
شهید کنگراني به ش��هدا عالقه زیادی داشت 
و  هر زمان که فرصت می کرد به مزارش��ان سر 
می زد. اگر به بهشت زهرا)س( مي رفت از صبح 
تا شب با شهیدان بود. وقتي از او مي پرسیدیم 
چقدر زیارت شهیدان طول مي کشد؟ مي گفت: 
من به همه قبور شهیدان سر مي زنم. یک روز 
که با بس��یجیان پایگاه به بهش��ت زهرا رفته 
بودند، دوستانش در کنار مقبره شهید آویني از 
او فیلم مي گرفتند. علي با سیدمحمد حسیني 
راه مي رفت که یکي از دوستانش به او گفت شما 
شهداي آینده اید، شهید کنگراني لحظه ای در 
فکر فرورفت، س��پس خندید و رف��ت. آرزوی 
قلبی اش شهادت بود ولی آن لحظه به این فکر 
کرد که مگر در این زمانه کسی شهید می شود و 
او چقدر با شهادت فاصله دارد. پس از چند سال 
آن جمله داخل فیلم به حقیقت پیوست. شهید 
کنگرانی زودتر از آنچه فکر می کرد سرداری اش 
را گرفت و با افتخار و ش��هادت این دنیای فانی 

را ترک کرد.
سربازگمنامامامزمان)عج(

کمی آن سوتر از منزل شهید کنگرانی، شهید 
حسینی ساکن است و زندگی می کند. جوانی 
مججوب و س��ر به زیر که اهل محل جز خوبی 
چیز دیگری از او ندیدند. ش��هید حسینی در 
رفتارش آرامش و طمأنینه  خاصی داشت و ادب 
و متانت در رفتار و سکناتش سرازیر بود. شهید 
حسینی با هدف خدمت به انقالب و پیشرفت 
کشور در سال 1384 وارد سپاه پاسداران شده 
بود و می گفت ما سربازان گمنام امام زمان)عج( 
هستیم و بسیار به این موضوع افتخار می کرد. 
عقیده اش این بود که بتواند هر جایي که هست 
به دشمنان اس��الم و مخصوصاً اسرائیل ضربه 

وارد کند.
برادر ش��هید حس��ینی درباره ارتباط نزدیک 
شهید طهراني مقدم با شهید چنین می گوید: 
»ش��هید طهرانی مقدم برادرم را خیلي دوست 
داشت. در بیش��تر نمازها و مراس��م ها محمد 
پشت سر ایشان هس��ت. حتي موقع عروسي 
محمد، ش��هید طهراني مقدم به عروس��ي اش 
آمد. ایش��ان به عروسي کس��ي نمي رفت ولي 

به عروس��ي محمد آمد. چون مي گفت س��ید 
است باید در مجلسش حاضر شد. همکارهاي 
محمد مي گفتند شهید طهراني مقدم هر وقت 
مي خواس��ت پروژه اي را افتتاح کند مي گفت 
نخست س��یدها نزدیک بیایند و مي گفت شما 
برکت مجموعه هس��تید و پروژه باید با سیدها 
شروع ش��ود. هر وقت تست شان جواب مي داد 
یک س��فر مش��هد مي رفتند. نیروهاي شهید 
طهراني مقدم تیم جالبي را تشکیل داده بودند و 

خیلي خدایي و روحاني بودند.«
نيرویجسور

ش��هدای بیدگنه یاران باوفایی بودند. آنها در 
دوران حیات، در لحظات تلخ و شیرین زیادی 
کنار هم بودند و در همه حال پشتیبان یکدیگر 
بودن��د. رفاقت را به معن��ای واقعی اش در حق 
همدیگر تمام کرده بودند. همه با وجود اینکه 

گوش به فرمان فرمانده شان شهید طهرانی مقدم 
بودند، رفاقتی صمیمی نیز با او داشتند. در عین 
همکاری جوی دوس��تانه بین شان برقرار بود و 
تقدیر خداوند بر این بود که این جمع همراه با 

هم آسمانی شوند.
شهید مهدی دشتبان زاده، از فرماندهان شهید 
کنگرانی و از دوستان شهید حسینی بود. مردی 
که در نگاه اول جدی و خشک به نظر می رسید 
ولی پس از آشنایی بسیار گرم، خودمانی و اهل 
بگو بخند بود. او ک��ه در دوران دفاع مقدس در 
لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( حضور داشت و 
چندین بار نیز مجروح شده بود،  با پایان یافتن 
جنگ به استخدام وزارت دفاع درآمد تا دوره ای 

تازه در زندگی اش شروع شود.
زندگی شهید دشتبان زاده با جهاد گره خورده 
بود. هرج��ا نیاز ب��ه کار و خدمت بود،  ش��هید 
دش��تبان زاده خس��تگی ناپذیر ظاهر می شد. 
جسارت و مهارت او که با تجربه سال ها جنگ 
تحمیلی آمیخته ش��ده بود، از چشمان دقیق 
سردار جهاد خودکفایی، حسن طهرانی مقدم، 
دور نمانده ب��ود و چیزی نگذش��ت که مهدی 
دش��تبان زاده ب��ه فرماندهی پادگان ش��هید 
مدرس انتخاب شد. وقتی شهید طهرانی مقدم 
از شهید دش��تبان زاده دعوت به کار کرد،  او از 
مسئولیت های س��نگین کار آگاه بود باز با این 
حال با جان و دل پذیرفت. از همان نخس��تین 
روزهای تکمیل پادگان ش��هید م��درس، در 
کنار شهید طهرانی مقدم حضور داشت و پا به 
پایش برای کامل شدن کارهای پادگان تالش 
کرد. زمانی که کارهای پادگان به پایان رسید، 
تمام تالشش را برای انتقال تجربیات و دانشش 

کرد. برای بچه های پ��ادگان فقط یک فرمانده 
نبود. هم معلم بود و هم مثل یک پدر برایشان 

دلسوزی می کرد.
شبی که حادثه انفجار در پادگان رخ داد، مادر 
شهید خواسته بود که پسرش به پادگان نرود 
و هم��راه خانواده به مراس��م عروس��ی یکی از 
خویشاوندان برود، ولی شهید در پاسخ می گوید 
حاج حس��ن پادگان اس��ت، مگر می شود کارم 
را رها کنم و پیش زن و بچه ام باش��م؟ ش��هید 
دشتبان زاده تمام زندگی اش را وقف کار کرده و 

با جان و دل برای هر کاری آماده بود.
رفاقتهایماندگار

شهید مهدی نواب و ش��هید محمد سلگی نیز 
رفاقتی صمیمی با حاج حسن طهرانی مقدم و 
دیگر نیروهای پادگان شهید مدرس داشتند. 
ش��هید نواب، ش��هید سلگی و ش��هید حسن 
طهرانی مقدم سه دوستی بودند که از سال های 
جنگ همکاری خود را ش��روع کردن��د و بعد 
عرصه موش��کی تا ش��هادت همکاری خود را 

ادامه دادند.
حاج حسن، آقای سلگی و نواب را خیلی دوست 
داشت و همیشه می گفت اینها آچار فرانسه های 
کار من هستند و اگر نباشند کارم لنگ است. از 
جرثقیل بگیرید تا موشک. از سمعی بصری تا 
امور دفتر. همه کارها را خود این دو نفر به همراه 
حسن آقا انجام می دادند. کاًل کار آنها سه نفری 

با هم اداره می شد.
در پادگان ش��هید مدرس چند نی��روی دیگر 
نی��ز یک��دل و متعه��د خدم��ت می کردن��د. 
شهید منصوریان، ش��هید مالنوروزی، شهید 
جهانگیری، شهید میرحسینی و شهید حسینی 
فردویی نام دیگر ش��هدای اقتدار است. شهید 
حسن طهرانی مقدم با اتکا به نیروهایش میراث 
گرانبهایی را برای ایران امروز به جا گذاش��ت. 
آنها در مجموعه ای یک��دل و صمیمی با تکیه 
بر توان و تخصص خودشان انجام سخت ترین 
کارها را ممکن می کردند. شهید طهرانی مقدم 
به نیروهایش اعتماد به نف��س داده بود و آنها 
فهمیده بودند با اراده خویش و با توکل بر خدا بر 

هر کاری فائق خواهند آمد.
هشت سال از شنیده شدن صدای انفجار مهیب 
پادگان بیدگن��ه می گذرد و ای��ن حادثه هنوز 
برای خانواده شهدا کهنه و قدیمی نشده است. 
هر سال خانواده شهدا به یاد عزیزشان در بهشت 
زهرا گرد هم جمع می ش��وند تا ی��اد و خاطره 
شهیدش��ان را زنده نگه دارند. شهدای پادگان 
شهید مدرس بسیار مظلومند. از جمع دوستان 
کسی نماند تا روایتگر جهاد رفقایش باشد. همه 
با هم با یک هدف آمدند و همه با هم در یک روز 
آسمانی ش��دند. آنها رفاقت را در حق همدیگر 

تمام کرده بودند.
حاال در میان��ه پاییز 1398، ه��رگاه خبری از 
اقتدار موش��کی ای��ران اس��المی می خوانیم، 
بهتر درک می کنیم برای رسیدن به امروز چه 
روزهای سختی پشت سر گذاشته شده است. 
شهید طهرانی مقدم با جمع نیروهایش، رفاقت 
کردن، کار جه��ادی ک��ردن و خودکفا بودن 
را یادمان دادن��د. امنیت امروز ای��ران مرهون 
خون این شهداس��ت که در گمنامی و سادگی 
وظیفه ش��ان را انجام دادند و بر ت��وان نظامی 
کش��ور افزودند. مس��یری که آنها آغاز کردند 
نتایج درخش��انی برای کشور داش��ته است و 
چشم نامحرم ابرقدرت ها و کشورهای دیگر را از 
کشور دور نگه داشته است. چه تناسب زیبایی 
پیدا کرده نام شهدای اقتدار با اقتداری که امروز 
کشورمان در صحنه جهانی دارد. اقتدار امروز 

ایران ثمره خون شهدای اقتدار است.

شهدایپادگانش�هيدمدرسبسيار
مظلومن�د.ازجمعدوس�تانکس�ی
نماندتاروايتگرجهادرفقايشباشد.
همهباه�مبايکه�دفآمدندوهمه
باهمدريکروزآس�مانیشدند.آنها
رفاقترادرح�قهمديگرتمامکرده
بودن�د.ح�االدرميانهپايي�ز1398،
هرگاهخبریازاقتدارموش�کیايران
اسالمیمیخوانيم،بهتردرکمیکنيم
برایرس�يدنبهامروزچ�هروزهای
سختیپشتسرگذاشتهشدهاست
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