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خاطره

گفتوگوي «جوان» با خانواده شهيد لشكر فاطميون رضا سلطاني كه نهم مرداد  1395آسماني شد

نور چشمهايم از دوري و هجران برادر از دست رفت
محمد سلطاني پدر شهيد
فصل جدايي از رضا
من اهل افغانستان هستم و همانجا هم ازدواج
كردم و بعد به ايران مهاجرت كرديم .پنج پسر
و دو دختر داش��تم كه از ميان پسرها رضا به
شهادت رسيد .همه بچهها ايران متولد شدند.
بعد از  25سال زندگي در ايران من و چند تا
از بچهها به افغانستان برگشتيم و رضا همراه
يك��ي از برادرها و خواهرهاي��ش اينجا ماند.
امروز كه با شما صحبت ميكنم 70سال دارم
و پدر شهيد مدافع حرم رضا سلطاني هستم.
وقتي رضا  14سال داشت ما از او جدا شديم و
به افغانستان رفتيم و بعد از شهادتش دوباره
به ايران برگش��تيم و االن در كرمان زندگي
ميكنيم.
سربازي حضرت زينب(س)
در افغانستان مشغول كار و زندگيمان بوديم
كه رضا با من تماس گرف��ت و از اوضاع عراق
و س��وريه گفت .از وضعيت مردم مسلمان و
ش��رارتهاي تكفيريها و داعش��يها برايم
صحبت كرد .من هم ب��دون هيچ تأملي به او
اجازه دادم كه برود .رضا در تماس تلفني كه با
من داشت ،از اعزام رفقايش به منطقه صحبت
كرد و گفت پدر جان چيزي نمانده داعشيها
حرم بيبي زين��ب(س) را بگيرند .بايد بروم.
رفت و سربازي حضرت زينب(س) نصيبش
شد .رضا چهار دوره اعزام ش��د و در آخرين
اعزام در حالي ك��ه  20روز به اتمام دورهاش
مانده بود به شهادت رسيد.
به وقت شهادت!
قب��ل از ش��هادت و در آخرين اع��زام رضا به
منطقه به م��ن الهام ش��د كه اي��ن رفتن را
بازگشتي نيست .ديگر وقت شهادت رضا فرا
رسيده اس��ت كه همين طور هم شد .همان
وقت كه رضا ش��هيد ش��د؛ م��رداد  95ما در
افغانستان بوديم .همراه پسرم در خانه نشسته
بوديم كه ناگهان رضا را در خانه ديدم .خيلي
تعجب كردم .او در خانه چرخي زد و رفت .با
خودم گفتم حتماً رضا شهيد شده كه روح او تا
اينجا آمده است .برادرش مرتب با شماره رضا
تماس ميگرفت ،اما كس��ي جواب نميداد.
فرداي آن روز برادرم به خان��ه ما آمد و خبر
شهادت رضا را به ما داد.
اهتزاز پرچم فاطميون
وقتي خبر شهادت رضا را ش��نيدم ،گفتم يا
حضرت زينب(س) اين هدي��ه من به تو و به
فرزندان توست .خودت قبول كن و در فرداي
قيامت ش��فيع ما باش .بعدها همرزمانش از
چگونگي شهادت رضا اينگونه روايت كردند:
«رضا زمان ش��هادت فرمانده يك گروهان از
تيپ حضرت ابوالفضل(ع) بود كه در تاريخ 9
مرداد  1395در تدمر ،حين عمليات در حالي
كه پرچم داع��ش را پايين كش��يده و پرچم
فاطميون را نصب ميكرد بر اثر اصابت گلوله
قناسه به سر و چشمش به شهادت رسيد».
سالها دوري از پسرم
رضا خيلي خ��وب و مهربان ب��ود .در همان
14سال زندگي مش��تركمان با هم در ايران
خاط��رات خوبي از او در ذهنمم��ان رقم زده
اس��ت .هر بار كه او را ياد ميكنم جز نيكي و
خوبي هيچ چيز ديگري يادم نميآيد .پسرم
مرد شده و غيرت داشت كه مسير حق طلبي
و مبارزه با ظلم را انتخاب كرد .االن پنج سال
از نبودنش ميگذرد .شايد جسم او در ميان

آخرينروزيكهازهمجداشديمتامن
همراه خانواده به افغانستان بروم ،من
را بوسيد و اش�كهايش روي صورتم
ريخت .م�را خيلي دوس�ت داش�ت.
اين جدايي برايم س�خت ب�ود .خيلي
گريه كردم .سالها بعد با شنيدن خبر
شهادت رضا برگشتيم اما ديگر داداش
رضايي نب�ود كه به اس�تقبال ما بيايد

صغري خيل فرهنگ
ماجراي رزمندگان لشكر فاطميون عجب حكايتي دارد .بسياري از آنها در حالي به جبهه دفاع از حرم ميرفتند كه سالها از خانواده
خود دور بودند و با شهادتش�ان ديدار خانواده و رزمنده به قيامت موكول ميشد .شهيد رضا سلطاني نيز در 14سالگي از خانواده خود
دور افتاد .پدر و مادرش به اتفاق چند نفر از فرزندانشان به افغانستان برگشتند و هشت سال بعد ،وقتي رضا در نهم مرداد  1395در سن
 22سالگي به شهادت رسيد ،سالها از آخرين دوري او با والدينش ميگذش�ت .رضا در حالي كه پرچم فاطميون را بعد از فتح بر باالي
بلنديهاي تدمر برافراشته ميكرد ،مورد اصابت گلوله قناسه تك تيرانداز داعشي قرار گرفت و شهيد شد ،در اين زمان خانواده پس
از سالها دوري ،در سردخانه با پيكرش مالقات كردند .همكالميمان با خانواده ش�هيد بوي غربت و دلتنگي ميداد .از همه سختتر
گفتوگو با خواهر كوچك ش�هيد بود كه بعد از شهادت برادر از فرط گريه سوي چشمهايش را از دس�ت داده بود .آنچه در پي ميآيد
ماحصل همكالمي ما با خانواده شهيد رضا س�لطاني ،فرمانده يكي از گروهانهاي تيپ حضرت ابوالفضل(ع) از لشكر فاطميون است.
ما نباش��د اما روح و حضور معن��وياش را به
خوبي حس ميكني��م .هر بار ك��ه دلم براي
رضا تنگ ميش��ود خودم را س��ر مزارش در
گلزار شهداي رفس��نجان ميرسانم .هميشه
ميگويم شايد اين دوري هفت،هشت ساله از
رضا تمريني بود براي اين روزهايمان .تمريني
كه به خواست خدا كمكمان كند تا روزهاي
بدون او را راحتتر تاب بياوريم.
فاطمه نظري مادر شهيد
برادرهاي مدافع حرم
من  55سال سن دارم .همسرم راست ميگويد
شايد اين صبوري و تحمل ما ماحصل سالها
دوري از رضا بود .ممارس��تي كه به خواست
خدا بهانهاي شد تا امروز نبودش را بهتر تاب
بياوريم .زمان جنگ تحميل��ي ايران و رژيم
بعث م��ا در ايران بوديم .ب��راي همين معنا و
مفهوم ايثار و ش��هادت را خوب ميدانستيم.
ميدانس��تيم بايد براي دفاع از اس�لام همه
زندگيمان را بدهيم .آن سالها فرصتي نشد تا
در كنار خانوادههاي ايراني و ديگر رزمندگان
افغانس��تاني در ميدان جنگ تحميلي باشيم
اما رضا مدافع حرم و باعث افتخار ما شد .برادر
بزرگش هم مدافع حرم بود و به سوريه اعزام
شد اما رضا از او خواست برگردد و به زندگي
و زن و بچهاش برس��د .رضا گفت برادر جان
من مجردم اما تو متأهلي و مس��ئوليتهاي
بيش��تري به دوش داري .بيا و اجازه بده من
راه تو را ادامه بدهم .برادرش برگشت و رضا در
جبهه ماندگار شد.
اذن جهاد
بعد از مهاجرت و بازگش��ت ما به افغانستان،

رضا ترك تحصيل كرد و ب��راي اداره زندگي
و كمك به مخارج خانه به كار مش��غول شد.
كش��اورزي ،دامداري ،بنايي و ه��ر كاري كه
از دس��تش بر ميآمد انجام م��يداد تا رزق

رضازمانشهادت،فرماندهيكگروهان
از تيپ حض�رت ابوالفض�ل(ع) بود9 .
مرداد  1395در منطقه تدمر س�وريه،
حينعمليات،درحاليكهپرچمداعش
را پايين كش�يده و پرچم فاطميون را
نصبميكردبراثراصابتگلولهقناسه
به سر و چش�مش به ش�هادت رسيد

حالل كس��ب كند .اين آم��وزهاي بود كه هم
در تربي��ت خانوادگياش ديده ب��ود و هم به
آن اعتقاد داشت .وقتي رضا با پدرش تماس
گرفت و براي سوريه رفتن از او اجازه خواست
پدرش گفت لباس رزم��ت را محكم بپوش و
راهي ش��و .وقتي با من تماس گرفت و از من
خواس��ت تا رضايت بدهم كه به سوريه برود
به ش��هادت ،جانبازي يا اسارتش فكر نكردم.
رضا اهل دين و مطيع دستورات اسالمي بود.
قرآن ميخواند و به اهل بي��ت عالقه زيادي
داش��ت .ارادت زيادي به امام رضا(ع) داشت.
به من گفت مادر جان من راهم را پيدا كردم و
ميروم .مادر من راه شهادت را انتخاب كردم
از من نخواه كه ازدواج و سرم را به كار و زندگي
دنيايي مش��غول كنم .من هيچ ك��دام از اين
وابستگيهاي دنيايي را نميخواهم .من هم
گفتم تصميم درستي گرفتي و اگر ميخواهي
در اين راه قدم برداري من مانع تو نميشوم.
آخرين تماس
رضا وقتي ميخواست براي بار چهارم اعزام
شود گفتم رضا جان تو س��ه بار اعزام شدي،
ديني كه ب��ر گردن داش��تي ادا كردي ،بمان
و اجازه بده داماديات را ببين��م .گفت مادر
نه من اين مس��ير را تا راه رسيدن به شهادت
انتخاب ك��رد ه و ادامه خواه��م داد .من گريه
ميكردم و از پشت تلفن ميگفتم مادر جان
نرو .گفت مادر براي خواهره��ا و برادرها دعا
ميكنم .نهايتاً رضايت دادم .رفت و اينبار به
شهادت رسيد.
رضا وقتي 14سال داشت ما از او جدا شديم و
به افغانستان رفتيم .بزرگي رضا و قد كشيدنها

خاطراتي از شرايط پس از انجام عمليات مرصاد
در گفتوگو با يك رزمنده دفاع مقدس

گرما و سيانور
روزها پس از مرصاد
از منافقين تلفات ميگرفت

و مرد شدنش را از صحبتها و حرفهايي كه
از پشت خطوط تلفن ميزد حس ميكرديم.
اما تماس آخرش از س��وريه را به خوبي به ياد
ميآورم .با من تماس گرفت و گفت مادر من
دارم ميروم منطقه .مرا ببخش و ش��يرت را
حاللم كن .گفتم ش��يرم حاللت پسرم .وقتي
خبر شهادت رضا را به ما دادند تا زمان رسيدن
ما پيكرش را در س��ردخانه نگه داشتند .بعد
ما به كرم��ان آمديم .من و رضا بعد از هش��ت
س��ال دوري با هم ديدار كرديم .نوجوان 14
سالهام  22ساله و شهيد ش��ده بود .ديدن قد
و باالي رعنايش در آن وضعيت دلم را لرزاند
اما هديهاي بود كه تقديم اهل بيت(ع) كرديم.
مدتها بعد از ش��هادت رضا دلتنگي امانم را
بريده بود .اشك چش��مم بند نميآمد .خيلي
برايم س��خت بود تا اينكه خواب رضا را ديدم.
رضا به خوابم آمد و گفت مادر ناراحت نباش
جاي من خوب اس��ت .تا اين را گفت از خواب
بيدار شدم و از آن روز به بعد آرامتر هستم.
ليال سلطاني خواهر شهيد
از گريه نابينا شدم
داداش رضا  12فروردين 1369در مهمانشهر
بردس��ير كرمان متولد ش��د .برادرم سالها
مادر و پدر را نديد اما خودش را س��اخت و در
مس��يري قرار گرفت كه الحمدهلل به عاقبت
بخيري رس��يد .من از رضا كوچكتر هستم.
آخرين روزي كه از هم جدا شديم تا من همراه
خانواده به افغانس��تان بروم ،من را بوس��يد و
اش��كهايش روي صورتم ريخت .مرا خيلي
دوست داش��ت .اين جدايي برايم سخت بود.
خيلي گريه كردم .سالها بعد با شنيدن خبر
شهادت رضا برگشتيم اما ديگر داداش رضايي
نبود كه به استقبال ما بيايد .بعد از هشت سال
اين اشكهاي من بود كه روي پيكر بيجان
رضا جاري شد.
در غ��م جداي��ي او بس��يار بيتاب��ي ك��ردم
و افس��ردگي گرفتم .آنقدر گري��ه كردم كه
ديگر چش��مهايم نميبيند و كور شدهام .اگر
بخواهم از خانه بيرون بروم بايد دس��تهاي
مادرم را بگيرم و راه بروم .پلكهايم افتادگي
پيدا كرده اس��ت .ميدانم جاي برادرم خوب
است و ش��هادت مقام بااليي اس��ت .او سرباز
حضرت زينب(س) ش��ده اما دلتنگي كه اين
چيزها سرش نميشود .برادرم بسيار به فقرا و
نيازمندان توجه ميكرد و هوايشان را داشت.
كار خير انجام ميداد .البته ما بعد از شهادتش
متوجه ش��ديم كه او از هم��ان روزهايي كه
توانست روي پاي خود بايس��تد و با كارگري
نان حاللي در بياورد ،دس��ت خير داشته و به
نيازمندان كمك ميكرده است .دوست داشت
مشكل همه آنها حل شود.

عليرضا محمدي
عمليات رمضان در چهارم و پنجم مرداد  1367با كشته و زخمي شدن تعداد قابل
توجهي از منافقين به انجام رسيد ،اما با فرار باقيمانده گروهك نفاق از صحنه نبرد،
تا چند روز بعد ،كوهها و دش�تهاي منتهي به تنگه چهارزبر ،شاهد تعقيب و گريز
رزمندگان با فراريهاي منافقين بود .همين طور يافتن پيكر منافقيني كه يا از گرما
تلف شده يا با سيانور خودكش�ي كرده بودند ،از جمله كارهايي بود كه رزمندگان
روزها پس از اتم�ام عمليات انج�ام ميدادند .چن�د روز پيش ك�ه گفتوگويي با
اس�داهلل نصري از رزمندگان لشكر  71روح اهلل اس�تان مركزي داشتيم ،خاطراتي
نيز از روزهاي بعد از عمليات بيان كرد كه در اين مجال تقديم حضورتان ميكنيم.
آنهايي كه از فرط گرما و تشنگي مرده بودند يا
با خوردن قرص سيانور خودكشي كرده بودند
را بيابيم و به منطق��ه عملياتي برگردانيم .بعد
بچههاي جهاد با بيل مكانيك��ي چالههايي را
اطراف جاده كندند و جنازه منافقين را به صورت
دستهجمعي كنار جاده دفن كردند .بسياري از
منافقين ،اسم و مش��خصات خودشان را روي
لباسهايشان نوش��ته بودند .خوب يادم است
يك خانم از كشتههاي منافقين نامش را روي
لباسش نوش��ته و ذكر كرده بود از شهر بوكان
است .يا ديگري نوشته بود از همدان و به همين
ترتيب هر كدام شهري را كه در آن متولد شده
بود را نوشته بودند .اينها براي ما تأسف آور بود،
چراكه اين جوانها فريب امثال مسعود رجوي را
خورده و اينطور در خيانتي آشكار به كشورشان
كشته شده بودند.
نكته ديگري كه در بحث مرصاد حائز اهميت
است ،احساس ما به عنوان رزمندههاي ايراني
از جنگيدن مقابل نفاق بود .م��ا در طول دفاع
مقدس ،بارها و باره��ا از خيانتهاي منافقين
لطمه خورده بوديم .من در سال  1360وقتي
 10سال داشتم به چشم شاهد بودم كه چطور
منافقين مهدي سلطاني همسايه ديوار به ديوار
ما را به شهادت رساندند .شهيد سلطاني رئيس
كميته و دادستان انقالب اراك بود .مجموع اين
خاطرات باعث ميشد تا در جنگ با منافقين،
انگيزه مضاعفي داش��ته باش��يم .در عمليات
مرصاد اتفاقهاي عجيبي به چشم ميديديم.
يكي از بچههاي قديمي لشكر ما كه االن از هر
دو چشم جانباز است ،برادرش فرمانده يكي از
تيپهاي منافقين بود.
در مرصاد برادر اين بنده خدا را اسير ميكنند و
ايشان هم در بازداشتگاه به ديدارش ميرود و او
را نفرين ميكند كه چرا با پيوستن به منافقين،
آبروي خانوادهش��ان را برده است .برادر ايشان
بعدها به جرم خيانت به كشورش اعدام شد .يا
خواهر يكي از شهداي بنام اراك ،جزو منافقين
بود و در عمليات مرصاد نيز حضور داشت .از اين
دست موارد بسيار ديده ميشد.

غروب روز چهارم مرداد  1367من در درگيري
با منافقين در حوالي سه راهي اسالم آباد مجروح
شدم .تا آن لحظه توانس��ته بوديم تلفات قابل
توجهي به منافقي��ن وارد و راه فرار و عقبه آنها
را س��د كنيم .فرداي آن روز يعني پنجم مرداد
بالگردهاي هواني��روز و جنگندهه��اي ارتش
آمدند و ستون متوقف شده را بمباران كردند.
منافقين تا آن لحظه در خودروها مانده بودند
به اين اميد كه جاده باز شود و بتوانند از مهلكه
فرار كنند .چون به خوبي ميدانستند در گرماي
ش��ديد مرداد نميتوانند  50كيلومتر راه را تا
مرز پياده طي كنند .پنجم مرداد كه س��تون
نفاق بمباران شد ،آن عده از منافقين كه زنده
مانده بودند به كوه و دشت فرار كردند .من آن
موقع در بيمارستان ش��هداي عشاير خرم آباد
بس��تري بودم .چند روزي كه گذشت ،با يكي
دو نفر از بچههاي بسيجي گردان از بيمارستان
فرار كرديم و به منطقه برگشتيم .صحنهاي كه
به چش��م ديديم اين بود :از چهارزبر تا اس�لام
آباد كنار ج��اده تماماً پوش��يده از خودروهاي
منهدم شده منافقين و جنازههاي متعفنشان
بود .بعدها تخمين زده ش��د كه حدود سه الي
چهار هزار منافق كشته شده بودند .چون ما با
بچههاي اطالعات لشكر  71روح اهلل همكاري
ميكرديم ،تا مدتها كارم��ان اين بود كه بين
كوهها و درهها ب��ه دنبال منافقي��ن بگرديم و

يك�ي از بچههاي قديمي لش�كر ما
كه االن از هر دو چشم جانباز است،
برادرش فرمانده يك�ي از تيپهاي
منافقين ب�ود .در مرصاد ب�رادر اين
بنده خدا را اس�ير ميكنند و ايشان
ه�م در بازداش�تگاه ب�ه دي�دارش
م�يرود و او را نفري�ن ميكن�د
كه چرا ب�ا پيوس�تن ب�ه منافقين،
آبروي خانوادهش�ان را برده اس�ت
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