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رفاقت شهيد حسين ميررضي و شهيد یداهلل کلهر
 از تأسيس سپاه در کرج تا شهادت در کربالي5

  آرمان شریف
ش�هيد حس�ين ميررضي از نخس�تين 
روزه�اي پي�روزي انقالب اس�المي در 
ک�رج فعاليت های�ش را ش�روع ک�رد و 
به جرگه بنيانگذاران س�پاه پاس�داران 
ک�رج پيوس�ت. ش�هيد ميررض�ي در 
کن�ار رزمندگان�ي چ�ون ح�اج ی�داهلل 
کلهر و ش�هيد مهدي شرع پس�ند جزو 
بنيانگ�ذاران س�پاه پاس�داران در کرج 
ب�ود. رفاقت ش�هيد ميررضي و ش�هيد 
کله�ر از هم�ان زمان ش�روع و ب�ا آغاز 
دفاع مقدس، محكم تر از قبل نيز ش�د. 

   
 ش��هيد ميررض��ي در آن دوران همزمان در 
دانشسراي تربيت معلم انتخاب شد، اما عشق 
حفاظ��ت از وط��ن و مردمان��ش او را از ادامه 
تدريس منصرف كرد. با شروع جنگ تحميلي 
اين شهيد دالور رهس��پار ميادين جنگ شد 
و در طول دوران حضور ايش��ان در جبهه هاي 
جنگ مسئوليت مختلفي از جمله سرپرست 
فرماندهي لشكر10سيدالشهدا)ع(، مسئول 
طرح و عمليات تيپ دو سلمان، جانشين تيپ 
حبيب ابن مظاهر، عضو ش��وراي فرماندهي 
سپاه، فرماندهي سپاه كرج و فرماندهي سپاه 

شهريار را بر عهده گرفت. 
شهيد ميررضي در كنار دوستي با شهيد يداهلل 
كلهر رفاقت نزديكی با حاج علي فضلي داشت؛ 
حاج علي فضلي از سال 1۳۵۹ با شهيد ميررضي 
آشنا شد و در عمليات  هاي طريق القدس، فتح 
بستان، فتح المبين و تا ش��هادت با وي همراه 
بود. سردار فضلي از شهيد ميررضي اينطور ياد 
مي كند: به معناي واقعي انس��اني وارسته بود. 
ظرفيت و توفيقات فراواني از زواياي مختلف به 
خصوص در مديريت و فرماندهي داشت. ابداع 
روش هاي دفاعي جديد، حضور در ميادين خط 

مقدم و شب هاي حمله از مهم ترين برنامه هاي 
شهيد ميررضي براي ثبت وقايع دفاع از ميهن 
اسالمي بود كه هميشه با آنها مداومت مي كرد. 
انساني شجاع، فهيم، بصير و بسيار دلسوز براي 

دفاع از امام و انقالب بود. 
شهادت حسين در رؤياي صادقه اي به مادرش 
الهام مي ش��ود. مادر شهيد ميررضي خوابي را 
كه قبل از شهادت فرزندش ديده بود، اينچنين 
تعريف مي كند: »قبل از شهادت فرزندم، شهيد 
بهش��تي را در خواب ديدم. گوي��ي خداوند از 
طريق او برايم الهام كرده بود كه حسينم شهيد 
مي شود. هرچند وقت يكبار كه او به جبهه ها 
مي رفت، م��ن دلش��وره مي گرفت��م و خواب 
شهادت ايشان را مي ديدم. يكبار در خواب به 
شهيد بهش��تي گفتم تو را قس��م به جدت در 
قيامت مرا ش��فاعت ك��ن و او در جواب به من 
گفت كه حس��ين اينجاس��ت. يك هفته بعد 
خبر ش��هادت پس��رم را به ما دادند، اما من از 
همان ابتدا مي دانستم كه سيدحسين در راه 
حفاظ��ت از دين اس��الم و در راه آرمان هايش 

شهيد مي شود.«
در وصف ش��هادت حاج يداهلل كلهر و ش��هيد 
حسين ميررضي همرزم او حاج احمد شجاعي 
اين طور می گويد: »صب��ح روز اول بهمن 6۵ 
بود. شب قبل را تا صبح با حاج يداهلل تو كانال 
پرورش ماهي بودم. 10 روزي از شهادت حاج 
حسين گذشته بود و هنوز كسي لبخندي رو 
صورت حاجي نديده ب��ود. بدجوري بي طاقت 
ش��ده بود و مدام تو خودش بود. تازه هوا كمي 
روش��ن ش��ده بود كه يك رزمنده بسيجي به 
طرف حاج يداهلل آمد و گفت برادر من ديشب 
خواب ديدم حاج حس��ين ميررضي سر راهي 
ايس��تاده، جلو رفتم و به او سالم كردم و گفتم 
حاج حسين مگه تو شهيد نشدي؟ اينجا چه 
مي كني؟ گفت چرا من شهيد شدم، اما منتظر 
كسي هستم. پرسيدم منتظر چه كسي؟ گفت 
قرار اس��ت حاج يداهلل بيايد، منتظر او هستم. 
حالت حاج يداهلل دگرگون شد او كه پس از حاج 
حسين لبخندي به لب نياورده بود، خنده اي 
ش��يرين بر لبانش نشست و دس��ت چپش را 
كه سالم بود دور گردن بسيجي حلقه كرد و از 
پيشاني او بوسه اي گرفت. هنوز ظهر نشده بود 
كه خبر شهادت علمدار لشكر 10 سيدالشهدا 

)ع( را آوردند.«
پيكر مطهر اين سردار بزرگوار پس از تشييعي 
باشكوه در گلزار شهداي امامزاده محمد)ع( كرج 
در قطعه سرداران در بستر خاك آرام گرفت و 

سبب افتخار همسر و سه فرزندش شد.
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مروري بر شجاعت و دالوري شهيد یداهلل کلهر در گفت  وگوي »جوان«  با یكي از همرزمانش 
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جدول

  احمد محمدتبریزي
ش�هيد ی�داهلل کله�ر، س�رداري رش�يد با 
ویژگي های�ي همچ�ون صالبت، ش�هامت، 
صبر و توکل بر خ�دا بود که رفت�اري بزرگ 
منش�انه داش�ت و مردانگي و ش�جاعت با 
جانش آميخته بود. شهيد کلهر در عمليات 
فتح المبين، بيت المقدس و رمضان به عنوان 
فرمانده لشكر۲7 مسئول محور و در والفجر 
مقدمات�ي، جانش�ين تيپ نبي اک�رم)ص( 
مش�غول به خدمت ش�د. حاج ی�داهلل کلهر 
در س�ال 1364 همراه با حاج علي فضلي به 
لش�كر10 سيدالش�هدا)ع( رفت و قائم مقام 
لشكر شد. شهيد کلهر در اول بهمن1365 و 
در مرحله سوم عمليات کربالي 5 به شهادت 
رسيد. سردار محمدعلي فلكي از همرزمان 
ش�هيد کله�ر در لش�كر سيدالش�هدا)ع( 
در گفت وگ�و با »ج�وان« دالوري ه�اي این 
فرمانده ش�جاع را ش�رح مي دهد و از تأثير 
این س�ردار رش�يد در جبهه ه�ا مي گوید.

   
آشنایي شما با شهيد کلهر در چه مقطعي 

از دفاع مقدس اتفاق افتاد؟
من قبل از جنگ فقط نام شهيد كلهر را شنيده بودم 
و ارتباط زيادي با ايش��ان نداشتم، چون شهيد در 
مجموعه ما حضور نداشت. اوايل جنگ بود كه من 
با شهيد كلهر آشنا شدم و از شجاعت شان شنيدم. 
آن زمان به شهيد كلهر، حاج يداهلل كرج مي گفتند و 
به خاطر فعاليت هاي شان در شهر كرج، رزمندگان 
ايشان را با اين شهر مي شناختند. قبل از پيوستن 
شهيد كلهر به لشكر سيدالشهدا)ع( من ايشان را 
مي شناختم، ولي اين شناخت در حدي نبود كه با 
همديگر كار خاصي را انجام دهيم يا ارتباط نزديكي 
داشته باشيم. وقتي در سال 1۳64 حاج علي فضلي 
به لشكر سيدالشهدا)ع( آمد، شهيد كلهر را هم با 
خودش به عنوان قائم مقام لشكر آورد و از آن زمان 

به بعد ارتباط ما با ايشان شكل گرفت. 
نام ایش�ان از همان ابت�داي جنگ نامي 

پرطمطراق و بزرگ بود؟
بله. شهيد كلهر از همان اوايل جنگ شهرت زيادي 
بين رزمندگان داشت و بعد كنار آن شهرت، يك 
ابهت و بزرگي خاصي از ايشان مي ديديم. هم هيبت 
و جثه بزرگي داشت و هم در عمليات هاي بزرگي 
شركت كرده بود و ش��جاعت و مجاهدت هايش را 
نيروها با چشمان ش��ان ديده بودند. رزمندگان از 
دوستي با ايشان افتخار مي كردند و كساني كه به 
لشكر مي آمدند، دوست داشتند بروند حاج يداهلل 
را ببينند و با ايشان همكالم شوند. حاج يدااهلل نام 
پرطمطراقي در جبهه ها داشت و حضورش در هر 
جايي باعث روحيه رزمندگان مي شد. معموالً درباره 
ويژگي هاي پهلوانان يك هيكل ستبر، لب خندان 
و روحيه ايثار و فداكاري را ش��نيده ايم و تمام اين 
ويژگي ها را در وجود شهيد كلهر مي ديديم. حاج 
يداهلل ويژگي هاي كامل يك پهلوان را داشت و يك 

سرباز فداكار براي امامش بود. 
مي توان گفت وجودشان یك وزنه  بزرگ 
براي لشكر سيدالش�هدا)ع( و جبهه ها 

بود؟
حاج ي��داهلل كله��ر قب��ل از اينك��ه وارد لش��كر 
سيدالشهدا)ع( شود، شهرت زيادي داشت و بسياري 
از فرماندهان و رزمندگان ايشان را مي شناختند. 
منتها اين شهرت فقط اين نبود كه اسمي از ايشان 
شنيده باشند، بلكه اين ش��هرت از منش و دليري  
ش��هيد كلهر مي آمد. پشت ش��هرت شهيد كلهر 
ويژگي هاي زيادي بود كه نيروها از او مي دانستند. 
ش��جاعت، درايت، ق��درت فرماندهي ايش��ان در 
تيپ المه��دي و نبي اكرم و منطق��ه ذوالفقاريه را 
نيروها ديده بودند و قبل از اينكه ايشان وارد لشكر 
سيدالشهدا)ع( شوند، همه حاج يداهلل را به خاطر 

ويژگي هاي اخالقي اش مي ش��ناختند. زماني كه 
حاج يداهلل به لشكر سيدالشهدا)ع( آمد، اطمينان 
خاطري را با خودش آورد كه باعث باال رفتن روحيه 

نيروها شد. 
در  هم�واره  فضل�ي  عل�ي  ح�اج 
صحبت هاي شان ارادت شان به شهيد 
کلهر را نشان داده اند و ایشان را علمدار 
لشكر سيدالش�هدا)ع(  ناميده اند. به 
نظر ای�ن ارتباط ميان فرمان�ده و قائم 
مقام لشكر ناگسستني بود و روي بقيه 

نيروها هم تأثير مي گذاشت؟
حاج علي فضلي و ش��هيد كلهر از همان روزهاي 
اول جنگ با همديگر آش��نا ش��دند و كار  كردند. 
آقاي فضلي ويژگي هاي شهيد كلهر از قبيل منش، 
اخالق، رفتار، ش��جاعت، تدبير و فرماندهي اش را 
مي دانست و درك كرده بود. ش��هيد كلهر انسان 
فرهيخته و  اخالق مداري بود و به هيچ عنوان كسي 
را پيدا نمي كنيد كه بگويد شهيد كلهر به او از باال 
به پايين نگاه كرده است، همه را برابر مي ديد. وقتي 
وارد اتاق و چادرش مي  شديد، احساس نمي كرديد 
كه ايشان قائم  مقام لشكر است يا به لحاظ جايگاهي، 
موقعيت باالتري دارد. آنقدر صميمي، گرم، راحت 
و روان با نيروها برخ��ورد مي كرد و كالمش نفوذ و 

اثرگذار بود كه همه را مجذوب خودش مي كرد. 
در جبهه ها قوي  ب��ودن و پهلواني مت��رادف با اين 

نيست كه بقيه نيروها از آن فرمانده بترسند. مثاًل 
شما شهيد خرازي، باكري و همت را ببينيد، كساني 
بودند كه اسم شان لرزه به اندام دشمن مي انداخت، 
ولي نيروهاي خودي در كنار اين فرماندهان احساس 
امنيت مي كردند. طوري نبود كه رزمندگان از وجود 
اين فرماندهان بترس��ند و واهمه داش��ته باشند. 
رزمندگان وقت��ي مي فهميدن��د در يك مجموعه  
شخصي به نام حاج يداهلل كلهر حضور دارند احساس 
امنيت، خوشحالي و غرور مي كردند. در كنار بزرگي 
حاج يداهلل، بچه هاي لشكر در كنار ايشان احساس 
صميميت مي كردند. ش��هيد كلهر خيلي مهربان، 
عاطفي، خوش خن��ده، خوش برخ��ورد و متواضع 
بود، معموال ما وقتي به يك فرمانده نگاه مي كنيم 
نگاهمان پايين به باالست، ولي وقتي مي ديديم آن 
فرمانده نگاه باال به پايين ندارد، به ما نشاط، شادابي 
و دلگرمي مي داد. اين روحيه در وجود شهيد كلهر 
خيلي پررنگ ب��ود و مي توانس��تيم آن را در تمام 

لحظات حضورشان در جبهه ببينيم. 
هماهنگ و رفاقت شان با حاج علي فضلي 

در چه سطحي قرار داشت؟ 
مس��ئوليت آقاي فضلي باالتر از ش��هيد كلهر بود 
و حاج علي فضلي فقط از ب��اب جايگاه خودش را 
باالتر از ش��هيد كلهر مي ديد و از ساير موضوعات 
خودش را باالتر از كلهر نمي ديد. به همين خاطر 
در سخت ترين ش��رايط كه آقاي فضلي تصميمي 
مي گرفت و شهيد كلهر مي گفت اينجا اينگونه عمل 
شود، بهتر است، حاج علي فضلي بدون مكث و تأمل 
و با اطمينان تصميم حاج يداهلل كلهر را اجرا مي كرد. 
چنين هماهنگي بين شان وجود داشت. شهيد كلهر 
هم به همين شكل عمل مي كرد و مثل برادر پشت 
همديگر بودند. ش��هيد كلهر كاماًل به آقاي فضلي 

اطمينان، ارادت و دوستش داشت و مثل دو برادر 
صميمي، همراه و همدل بودند. 

این ب�رادري و اطمين�ان از نكات مهم 
فرهنگ دف�اع مق�دس اس�ت که به 
وف�ور و در موقعيت هاي مختلف دیده 

مي شود. 
شهيد كلهر خارج از جايگاهي كه داشت، وقتي ما 
فرمانده گردان ها پيش ايشان مي رفتيم، هميشه 
كارش��ان روحيه  و اميد دادن بود. جنگ مترادف 
بود با كمبودها و توأم با نداشتن ها. ما كه فرمانده 
گردان بوديم هميشه دوس��ت داشتيم كمبودها، 
نواق��ض و نيازمندي هاي مان را به ش��كلي تأمين 
كنيم. شهيد كلهر جايگاه بااليي داشت، ولي براي 
تمام رزمندگان دس��ت  يافتني ب��ود. ويژگي هاي 
اخالقي حاج يداهلل طوري بود كه همه مي توانستند 
با ايش��ان راحت صحبت كنند. وقتي مي رفتيم و 
با ايش��ان صحيت مي كرديم به ما دل��داري، اميد 
و روحيه مي داد و اينه��ا ويژگي هاي خيلي خوبي 
بود كه رزمندگان دوس��ت داش��تند. شهيد كلهر 
رفتار برادرگونه اي با تمام نيروها داش��تند. اين از 
درايت ش��هيد كلهر بود كه به همه اميد و روحيه 
مي داد. نمي گذاشت كسي نااميد از كنارش برگردد. 
بچه هاي كرج حاج يداهلل را خيلي دوست داشتند و 
ايشان را روي سرشان مي گذاشتند. حاج يداهلل آدم 
دانا و باسوادي بود و درباره فلسفه جهاد و شهادت با 

رزمندگان صحبت مي كرد. 
شهادت شان در کربالي5 براي رزمندگان 
لش�كر سيدالش�هدا)ع( خيلي ناگوار و 

سخت بود؟
ايشان در عمليات والفجر8 مجروحيت شديدي 
پيدا كردند. مدتي در بيمارستان حضور داشتند و 

نيروها به مالقات شان مي رفتند. با وجود مجروحيت 
سنگين شان، شهيد كلهر خودش را براي حضور در 
عمليات كربالي۵ رساند. براي اين عمليات كمربند 
و گردنبند بسته و دستش هم در گردنش انداخته 
بود. اواخر عمليات كربالي۵ كار به سختي خورده 
بود و به همين خاطر ايشان بلند شد و به خط رفت. 
حاج يداهلل برای اين به خط زد كه حاج علي فضلي 
به خط نزند. نيروهاي گردان علي اكبر در منطقه اي 
گير كرده بودند و ايش��ان براي بررس��ي وضعيت 
نيروها به خط رفتند كه همانجا هم به ش��هادت 
رسيدند. ما در عمليات والفجر8 رئيس ستاد لشكر 
به نام شهيد احساني و جعفر جنگروي را از دست 
داديم، ولي تألم و ناراحتي كه بعد از شهادت حاج 
يداهلل كلهر داشتيم، برايمان خيلي سنگين تر  بود. 
خاطره اي از شهيد كلهر بگويم كه براي يكي، دو 
روز قبل از شهادت شان است. يكي از كساني كه در 
جمع نيروها با شهيد كلهر خيلي مأنوس بود، شهيد 
سيدحسين ميررضي، مسئول اطالعات عمليات 
بود. سيدحس��ين در همان نخس��تين روزهاي 
عمليات كربالي۵ شهيد شد و اين شهادت براي 
حاج يداهلل خيلي س��نگين بود. خيلي درهم و در 
خودش بود. من احساس كردم آقاي فضلي با بقيه 
تماس مي گيرد و مي گويد كه با حاج يداهلل حرف 
بزنيد و آرامش كنيد. شهيد شوشتري آمد و با حاج 
يداهلل ش��روع به صحبت كرد و شهادت ميررضي 
را تس��ليت گفت. قبل از آن هم شهيد ميثمي با 
شهيد كلهر صحبتي كرده بود. بعد از اينكه شهيد 
شوش��تري رفت من و آقاي فضلي و صفرزاده به 
عنوان مسئول مخابرات و شهيد كلهر مانديم. حاج 
يداهلل همين كه سرش پايين بود، با حالتي محزون 
گفت آنها رفته اند و من نرفته ام. چند روز بعد از اين 
صحبت ها به قافله شهدا پيوستند و شهادت شان 
براي همه خيلي سخت بود. اگر بخواهيم به واقعه 
عاش��ورا نگاه كنيم، حضرت قمر بني هاشم، فقط 
علمدار لشكرش نبود، بلكه پشتوانه خيمه هايش 
هم بود. شهيد كلهر به مثابه همان علمداري بود 
كه هم براي حاج علي فضلي پشتوانه بود و هم براي 
فرمانده گردان ها و تمام نيروها. شهادت شهيد كلهر 
ضربه سنگيني به روحيه لش��كر زد و جاي خالي 

ايشان ديگر پر نشد. 
چرا شهيد کلهر با چنين سابقه و روحيه اي 
همچنان در بين مردم گمنام مانده  است؟

در حق شهيد كلهر اجحاف زيادي شده است و 
متوليان امر به شهدا قبيله اي نگاه مي كنند. آن 
زماني كه شهيد كلهر در كرج فعاليت مي كرد، 
كرج در استان تهران قرار داشت، پس نبايد بين 

ايشان با بقيه شهدا تفاوت قائل شد. 
تا االن چقدر درباره ش��هيد كلهر فعاليت صورت 
گرفته است؟ مثل شهيد حاج كاظم رستگاري كه 
فرمانده لش��كري از تهران بود، ولي خيلي نامي از 
ايشان برده نمي شود، اگر كسي از كرج به شهرداري 
تهران مي رس��يد يا استاندار مي ش��د، اسم كلهر 
را بيش��تر مي شنيديم و در ش��هر كرج هم از خود 
كرجي ها ش��هردار، فرماندار و اس��تاندار نداريم و 
همه اينها سبب ش��ده تا ش��هيد كلهر همچنان 

غريب بماند. 

ش�هيد کله�ر انس�ان فرهيخت�ه و  
اخالق م�داري ب�ود و به هي�چ عنوان 
کس�ي را پي�دا نمي کنيد ک�ه بگوید 
ش�هيد کلهر به او از باال به پایين نگاه 
کرده اس�ت، هم�ه را براب�ر مي دید. 
وقتي وارد اتاق و چادرش مي  ش�دید، 
احس�اس نمي کردی�د ک�ه ایش�ان 
قائم  مق�ام لش�كر اس�ت یا ب�ه لحاظ 
جایگاه�ي، موقعي�ت باالت�ري دارد

شهيد کلهر رفتار برادرگونه اي با تمام 
نيروها داش�تند. این از درایت شهيد 
کلهر ب�ود که به هم�ه امي�د و روحيه 
مي داد. نمي گذاش�ت کس�ي نااميد از 
کنارش برگ�ردد. بچه ه�اي کرج حاج 
ی�داهلل را خيل�ي دوس�ت داش�تند و 
ایشان را روي سرش�ان مي گذاشتند

حسين پس از شهادت
 انتظار حاج يداهلل را مي كشيد

اب�داع روش ه�اي دفاع�ي جدید، 
حض�ور در ميادی�ن خ�ط مق�دم 
و ش�ب هاي حمل�ه از مهم تری�ن 
برنامه ه�اي ش�هيد ميررضي براي 
ثبت وقایع دفاع از ميهن اسالمي بود 
که هميشه با آنها مداومت مي کرد. 
انساني شجاع، فهيم، بصير و بسيار 
دلسوز براي دفاع از امام و انقالب بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.
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