
روايت
خاطره اي از حضور 2 برادر در عمليات محرم 

از زبان سردار حاج مرتضي شريعتي
اينجاستكهميگويندشهداگلچينشدهاند

 عليرضا محمدي
مت�ن زي�ر خاط�ره اي از س�ردار ح�اج 
مرتضي شريعتي است كه چند روز پيش 
گفت وگويي از ايشان در خصوص عمليات 
محرم منتشر كرديم. اين خاطره مربوط 
به حواش�ي عمليات محرم اس�ت كه از 
زب�ان وي تقدي�م حضورت�ان مي كنيم. 

 2 برادر
خيلي وقت ه��ا پيش مي آمد ك��ه دو برادر 
در يك گردان يا يك لش��كر بودند و هر دو 
همزمان در يك عمليات شركت مي كردند. 
البته فرماندهان سعي مي كردند از حضور 
كساني كه نسبت نزديكي با هم داشتند در 
يك عمليات جلوگي��ري كنند، ولي گاهي 
اصرار رزمنده ها مي چربيد و به اين راحتي ها 
هم نبود كه از حضورش��ان در يك عمليات 

جلوگيري كنيم. 
در عمليات محرم كه آبان ماه 1361 انجام 
گرف��ت، من فرمان��ده گردان ام��ام محمد 
باقر)ع( از تيپ 14 امام حس��ين)ع( بودم. 
گ��ردان ما  باي��د از رودخانه دوئي��رج عبور 
مي كرد و به خط دش��من م��ي زد. دو برادر 
در گردان ما حضور داش��تند. يك��ي از آنها 

18 س��اله و ديگري 17 ساله بود. متأسفانه 
نامش��ان را فراموش كرده ام. يك روز برادر 
بزرگ تر پيش��م آمد و گفت اگر مي ش��ود 
برادرم جزو نيروهاي رزمي به عمليات ورود 
نكند. دليلش را پرسيدم كه گفت مادرمان او 
را خيلي دوست دارد. نمي خواهم با آمدنش 
به عمليات اتفاقي برايش بيفتد و مادرمان 

هم آسيب ببيند. 
قبول كردم و به عنوان فرمانده گردان تصميم 
گرفتم از حضور برادر كوچك تر در عمليات 
جلوگيري كنم. روايت را همين جا نگه داريم 
تا موضوع ديگري را مطرح كنم. پيش از آنكه 
عمليات شروع ش��ود، بنده و بچه هاي كادر 
گردان تصميم گرفته بوديم موقعيت گردان 
را تغيير دهيم و يك ش��ب قبل از ش��روع 
عمليات به نزديكي هاي نقطه رهايي يا آنجا 
كه قرار بود عمليات را آغاز كنيم برويم. علت 
هم اين بود كه مي خواس��تيم بچه ها كمي 

در منطقه عملياتي باش��ند و خودشان را با 
شرايط آب و هوايي منطقه وفق دهند. ضمناً 
هنگام شروع عمليات هم پياده روي كمتري 

داشته باشيم. 
خالصه وقتي قرار ش��د گ��ردان را جابه جا 
كنيم، بايد چند نفري ب��ه عنوان نگهبان يا 
نيروي پش��تيباني كنار چادرها مي ماندند 
و نگهبان��ي مي دادن��د. اينجا س��راغ برادر 
كوچك تر رفت��م و از او خواس��تم جزو اين 
پنج، شش نفر باش��د و پيش چادرها بماند. 
بهانه خوبي هم بود اما او اصرار كرد به عنوان 
ني��روي رزم��ي در عمليات ش��ركت كند. 
گفتم نگهبان��ي از چادرها هم يك وظيفه و 
مسئوليت است و كمتر از خط مقدم نيست. 
ضمن اينكه بچه هاي تداركات و پشتيباني 
هم در مراحل ديگر وارد عمليات مي شوند. 

كمي حرف زديم و قبول كرد كه بماند. 
بعد از اين ماج��را، نيروها را جمع كرديم و 
به محلي نزديك منطق��ه عملياتي رفتيم. 
آنجا پشت تپه اي كه از قبل شناسايي كرده 
بوديم موضع گرفتيم تا عمليات آغاز شود. 
تازه در موقعيت جديد مستقر شده بوديم 
كه خبر دادند يك قبضه كاتيوشاي دشمن 

همه موش��ك هايش را در محل اس��تقرار 
قبلي گردان خالي كرده اس��ت! كاتيوش��ا 
چهل موش��ك داش��ت و اگر منطقه اي را 
مي كوبيد هر كس  آنجا بود محال بود سالم 
بماند. با شنيدن اين خبر سريع خودم را به 
محل چادرها رساندم. ديدم اغلب چادرها 
يا سوخته اند يا با تركش موشك ها سوراخ 
سوراخ شده اند. از بچه هاي نگهبان پرسيدم 
كه گفتند دو، سه نفر مجروح و دو، سه نفر 
هم شهيد شده اند. هويتشان را كه پرسيدم، 
جا خوردم. برادر كوچك تري كه قرار بود در 
عمليات ش��ركت نكند مبادا آسيب ببيند 

يكي از همين شهدا بود. 
روز بعد عمليات محرم را شروع كرديم. برادر 
بزرگ تر در اين عمليات شركت كرد. حتماً 
مي دانيد كه گردان ام��ام محمد باقر)ع( به 
دليل طغيان رودخانه دوئيرج لطمات زيادي 
ديد. تقريباً نيمي از بچه هاي گردان در امواج 
خروش��ان رودخانه غرق ش��دند. 130 الي 
140نفر  با جريان آب رفتند و 140تا 150 
نفر از رودخانه عبور كردند. بعد هم كه حدود 
15 روز عمليات س��خت داشتيم و آنجا هم 
تعداد ديگري به ش��هادت رسيدند اما برادر 
بزرگ تر هيچ آس��يبي نديد و سالم به عقب 
برگش��ت. اين ماجرا هنوز هم برايم عجيب 
است كه چطور برادر كوچك تر در عمليات 
شركت نمي كند و شهيد مي شود، اما برادر 
بزرگ تر از ميان طغيان آب و آتش دشمن به 
سالمت مي گذرد و زنده مي ماند. اينجاست 

كه مي گويند شهدا گلچين شده اند. 
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جدولسودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدولكلماتمتقاطع

 صغري خيل فرهنگ
در خاطرات همرزم شهيد عليرضا صمديان 
آمده است: »با عليرضا قرار گذاشتم صبح 
زود از وزوان به سمت شاهين شهر برويم. 
عليرضا بعد خارج ش�دن از منزل پش�ت 
دِر خانه، چند خطي را به يادگار نوش�ت و 
به من گفت اين را نوش�تم تا اگر برنگشتم 
اين ي�ادگاري از م�ن روي در خانه بماند.« 
يازدهمين روز از ش�هريور م�اه 1365 در 
اسكله االميه و در آب هاي نيلگون خليج 
فارس عليرضا آس�ماني و پيكرش بعد از 
س�اعت  ها مفقوداالثري با تالش نيروهاي 
تفحص شناسايي شد. او از شهداي نبرد در 
خليج فارس است كه كمتر به آنها پرداخته 
ش�ده اس�ت. در گفت وگويي كه ب�ا زهرا 
صمديان خواهر شهيد داشتيم سعي كرديم 
از س�يره و منش اين شهيد بيشتر بدانيم. 

 متولد وزوان 
من و سه برادرم در خانواده اي مذهبي متولد و 
پرورش يافتيم. ما اهل وزوان اصفهان هستيم. 
پدرم ته��ران كار مي ك��رد. ايش��ان نگهبان 
ساختمان هاي البرز بود كه زير نظر سازمان 
حج و اوق��اف فعاليت مي كرد. پدر 35س��ال 
خدمت كرد و هميشه جدا از خانواده بود. من 
و س��ه برادرم دركنار مادرمان در شهر وزوان 

ساكن بوديم. 
از آنجايي كه پدرم دور از ما بود، زحمات زندگي 
و مشكالت خانه و خانواده به عهده مادرم بود. 
برادرانم محمدرضا و عليرضا دركار كشاورزي 
به مادرم كمك مي كردند. محمدرضا هم براي 
ادامه تحصي��ل به تهران رفت و چند س��الي 
پيش پدرم بود، براي همين مسئوليت عليرضا 

سنگين تر شد. 
 معترض انقالبي

در دوران انقالب به لحاظ عش��ق و عالقه اي 
كه عليرضا به اس��الم و كالم حضرت روح اهلل 
داشت، در حركت هاي انقالبي نقش بسزايي 
داشت. همراه با دوستانش در صفوف نخست 
اعتراضات و راهپيمايي ها ش��ركت مي كرد. 
برادرم ف��ردي مهربان، دلس��وز و زرنگ بود. 
هميشه كاركردن را به درس خواندن ترجيح 
مي داد. عالقه زيادي به كار و فعاليت داشت. 
دوران ابتدايي و راهنمايي را در شهر خودمان 

پشت سر گذاشت. هنگام تحصيل هم كارگري 
و كشاورزي مي كرد. با توجه به وضعيت موجود 

هميشه كمك خرج خانواده بود. 
 كشاورزي فعال

بيشتر كار كشاورزي مان با عليرضا بود. يادم 
اس��ت هميش��ه صبح زود قبل از اذان بيدار 
مي شد و براي درو كردن محصوالت و كارهاي 
كش��اورزي به مزرعه مي رفت. وقتي ما بيدار 
مي ش��ديم همه كارهاي زمين را انجام داده 
بود و باعجله صبحانه مختص��ري مي خورد 
و راهي مدرسه مي ش��د. مادرم اصرار داشت 
عليرضا كمتر كار كند و درسش را ادامه دهد، 
اما برادرم عالقه به كارهاي كشاورزي داشت 
البته مجبور بود براي كم��ك به امرار معاش 

خانواده كاركند. 
  بندباز و موتورسوار

عليرضا در امور كش��اورزي به همسايه ها هم 
كمك مي كرد. خوش اخ��الق بود و همه او را 
دوست داشتند. آنقدر مهربان  و خوشرو بود 

كه هميشه ورد زبان همه بود. در خانه خيلي 
آرام رفتار مي كرد و عالق��ه زيادي به خانواده 
داشت. برادرم ورزش��كار خوبي بود. عالوه بر 
كار و كشاورزي به ورزش عالقه زيادي داشت، 
بندبازي، پريدن از حلقه آتش و موتورسواري 

از تفريحات ايشان بود. 
 رزمايش بسيج

برادرم دوره راهنمايي را كه با موفقيت به پايان 
رساند، به دليل همان عالقه اي كه به كشاورزي 
داش��ت، براي ادامه تحصيل به مدرسه فني 
اردس��تان رفت. عليرضا با دو ب��رادر ديگرم 
فرق داش��ت. هميش��ه خودش را وقف خانه 
و خانواده مي كرد و در رزمايش هاي بس��يج 
نيز شركت مي كرد. يادم است در دسته هاي 
عزاداري به عنوان سردسته همه فعاليت هاي 
هيئت را بر عهده داشت. هر كاري از دستش 
بر مي آمد براي برگزاري هر چه بهتر مراسم 
اباعبداهلل الحس��ين)ع( انجام مي داد. ارادت 

زيادي به اهل بيت )ع( داشت. 
 امدادرسان جبهه

ش��هيد هنوز وارد دبيرستان نش��ده بود كه 
به بهانه ه��اي مختل��ف و براي ش��ركت در 
رزمايش هاي بس��يج و فعاليت هاي بسيجي 
و خدمت رس��اني به جبهه ها راهي اهواز شد. 
عليرضا به مادر و پ��درم گفت به عنوان طراح 
كار براي ساخت و ساز و فعاليت هاي حرفه اي 

از طرف بسيج به اهواز مي رود. 
سال اول دبيرس��تان را به دليل حضور فعال 
در بس��يج محل و همچنين كمك رساني به 
مناطق جنگي نيمه كاره رها كرد و همچنان 
به اين مناطق مي رفت تا اينكه خبر بي قراري 
پدر و مادرم را توسط دوستانش شنيد. براي 
همين موقت به مدت چند روز به ش��هرمان 
برگشت. ايشان به بهانه هاي مختلف به مناطق 
جنگي مي رف��ت و به كمك و امدادرس��اني 

مي پرداخت. 
 چشمان پر اشک

آن زمان كالس چهارم ابتدايي بودم و عليرضا 
عالقه خاصي به من داش��ت و هر س��ري كه 
براي ديدار با خان��واده مي آمد برايم هديه اي 
از اهواز م��ي آورد و از خاطرات جبهه و جنگ 
و سنگر سازي و دوس��تان جانباز و شهيدش   
تعريف مي كرد. هميشه وقتي از آن خاطرات 
صحبت مي كرد، چشمانش پر از اشك مي شد، 

برق چش��مانش را هنوز به ياد دارم. عليرضا 
برايمان مي گفت كه بچه ها با چه روحيه اي در 

جنگ شركت مي كردند. 
 واليتمداري

عليرضا فرزند دوم خانواده و متولد سوم آبان 
1346 بود. اما با توجه به سن و سالش، هيكل 
ورزيده ورزشكاري داشت. در سال هاي جنگ 
عليرضا به تأسي از فرمان حضرت امام خميني 
و واليتمداري كه در وجودش شعله ور مي شد، 
تصميم گرفت از اردستان به صورت مخفيانه 
به خط مقدم دفاع از اس��الم و ميهن خويش 
بپيوندد، چراكه پدر و مادرم دوست داشتند 
او تحصيل را تا رس��يدن به درجه عاليه ادامه 

دهد. 
روح بلند عليرضا و شوق شهادت او را بي قرار 
كرده بود. از اين رو همراه عده اي از دوستانش 
به بهانه ادامه تحصيل در اردس��تان از طريق 
شاهين شهر راهي جبهه شد. ايشان اعزامي 
گروهان امام رضا و لش��كر امام حس��ين)ع( 
بود. اما بي قراري مادرم باعث ش��د برادرم به 
طور موقت به عق��ب بازگردد و در قس��مت 
حمل مجروح ش��ود و در حوزه امدادرساني 

فعاليت نمايد. 
 چند خط يادگاري

يكي از دوستانش تعريف مي كرد با عليرضا قرار 
گذاشتم صبح زود از وزوان به سمت شاهين 
شهر برويم. عليرضا بعد از خارج شدن از منزل 
پشت در خانه، چند خطي به يادگار نوشت و 
به من گفت اين را نوشتم تا اگر برنگشتم اين 
يادگاري از من روي در خانه بماند. دوستش 
از شوخي هاي عليرضا در اتوبوس و شادي و 
شوري كه براي اعزام به جبهه داشت برايمان 
گفت. بعد از شهادت عليرضا چند خطي از او به 

ياد گار روي در خانه ماند. 
 تفحص در آب هاي خليج فارس

ب��رادرم عليرضا يك م��اه بع��د از حضورش 
درتاري��خ 11ش��هريور م��اه 65 در عمليات 
كربالي3 در آب هاي خليج فارس و در محل 
اسكله االميه بر اثر اصابت گلوله به قلبش به 
يگانه آرزويش رس��يد و باالترين درجه را نزد 
خداوند كس��ب نمود. پس از يك روز تالش 
نيروهاي تفحص در آب هاي خليج فارس پيكر 
پاک و مطهرش را شناسايي و براي تشييع و 

تدفين به زادگاهش منتقل كردند. 

عليرضا ي�ک ماه بع�د از حضورش 
درتاري�خ 11ش�هريور م�اه 65 در 
عملي�ات كرب�الي3 در آب ه�اي 
خلي�ج ف�ارس و در محل اس�كله 
االميه بر اثر اصابت گلوله به قلبش 
به يگانه آرزويش رسيد و باالترين 
درجه را ن�زد خداوند كس�ب نمود

يادكرد

روايتي از اولين 
فرمانده شهيد لشكر زينبيون 

نوروزعلي
شهيدباقريزينبيونبود

در اين نوش�تار به معرفي اولين فرمانده شهيد 
لش�كر زينبي�ون مي پردازيم؛ فرمان�ده اي كه 
نيرو هاي زيادي را آم�وزش داد و تربيت كرد تا 
در جبهه مقاومت اس�المي خوش بدرخش�ند. 
ش�هيد نوروزعل�ي دروي�ش اولي�ن فرمان�ده 
ش�هيدي بود ك�ه در جبهه مقاوم�ت مخلصانه 
جنگيد و مظلومانه ش�هيد شد و بس�ياري او را 
شهيد باقري لش�كر زينبيون مي دانستند. در 
ادامه خاطراتي را از زبان همرزمش مي خوانيد. 

 خاطره اي از آزاد سازي نبل و الزهرا
در عمليات آزاد س��ازي نبل و الزهرا كه دو شهرک 
شيعه نشين بودند، شهيد درويش همراه با نيروهايش 
حين عمليات در محاصره دشمن قرار گرفتند و اين 
محاصره تقريباً ش��ش، هفت روز به طول انجاميد. 
در اين محاصره مهمات آنها تقريباً تمام ش��ده بود 
و تنها بعضي از بچه ها به اندازه يك خشاب مهمات 
داشتند و برخي ديگر هم چند عدد فشنگ بيشتر 
نداشتند. با بچه ها مشورت كرديم و قرار گذاشتيم 
تا زماني كه در محاصره دش��من هستيم و مهمات 
به دست ما نرسيده است، نبايد دشمن را به رگبار 
ببنديم و وقتي هر نيروي دش��من كه به ما نزديك 
شد، بايد دقت كنيم تنها با يك گلوله كارش را تمام 
كنيم. يعني يك گلوله براي يك دشمن. در چنين 
ش��رايطي وقتي فرمانده منطقه از طريق بيسيم با 
نوروزعلي تماس مي گيرد و مي پرسد چه چيزهايي 
آنجا مورد نياز است؟ شهيد مي گويد ما اينجا مهمات 
نداريم، مهمات ما تقريباً تمام ش��ده است. فرمانده 
دوباره سؤالش را تكرار مي كند و مي گويد عالوه بر 
مهمات به چه چيزي نياز داريد؟ نوروزعلي پاس��خ 
مي دهد بچه هاي ما تقريباً سه روز است كه چيزي 
براي خوردن ندارند و اگر ممكن است براي ما غذا 
هم بفرس��تيد. فرمانده منطقه مي گويد منطقه اي 
كه شما هستيد مشكل غذا نبايد وجود داشته باشد، 
خانه ها پر از امكانات است. گوسفندان مردم هم در 
منطقه فراوان است چرا از آنها استفاده نمي كنيد؟ 
درويش مي گويد ما اينجا آمده ايم كه از جان و مال 
و ناموس مردم دفاع كنيم، نه اينكه اموال مردم را به 
عنوان غنيمت برداريم و از آن استفاده كنيم. ما براي 
رفع گرسنگي از علف و گياهان استفاده كرديم، اما 
به مال مردم نگاه هم نكرديم. فرمانده منطقه به وي 
مي گويد من به عنوان فرمانده شما به شما دستور 
مي دهم از گوسفندان استفاده كنيد. من مسئوليت 
جلب رضايت مردم را به عهده مي گيرم و مبلغ آنها 
را مي پردازم. اين گفت وگو را حاج قاس��م سليماني 
هم از طريق بيسيم ش��نيدند. ايش��ان پرسيدند، 
اين رزمنده ها چه كساني هستند؟ گفته شد اينها 
رزمنده هاي لشكر زينبيون هس��تند و حاج قاسم 
گفت ما اينجا در جبهه مقاومت به نيروهايي مانند 

مجاهدان و رزمندگان زينبيون نياز داريم. 
  دلسوز و مهربان 

در يك��ي از عمليات ها بر اثر تركش مجروح ش��د و 
براي درم��ان به ايران آمد. با اينكه بايد اس��تراحت 
مي كرد، اما با همان حال به دنبال رفع مش��كالت 
رزمندگان بود و به مسئوالن زينبيون خيلي كمك 
مي كرد. هرجا حضور داشت، باري از دوش مسئوالن 
برمي داشت. با همه برخورد دلس��وزانه و مهربانانه 
داشت و هميشه دنبال حل مش��كالت مردم بود. 
فردي پرشور و با جذبه بود. در عملياتي كه مشكل 
كمبود مهمات وجود داش��ت، قبل از آغاز عمليات 
صادقانه ب��ا همه صحبت مي ك��رد و مي گفت بايد 
مهمات به طور مساوي بين همه نيروها توزيع شود. 
هركس مهمات اضافي دارد بده��د تا بتوانيم همه 
را تجهيز كنيم. آنقدر پرش��ور و با صالبت صحبت 
مي كرد كه فرماندهان ايراني مي گفتند سخنراني او 

تداعي كننده صحنه سخنراني شهيد باقري است. 
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