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پیشگفتار

هشتسالدفاعمقدسدربرابردشمنمتجاوزباعثشدتاهزارانهزارجوانو
نوجوانازجایجایایرانانقالبیبهسمتجبهههایجنگسراریزشوند.جوانانی
کهبهعشقمقتداوامامشانبرایحفظوحراستازانقالبومیهناسالمیراهی

جنگشدند.
جنگ،سربازمیخواستواینانجوانانیبودندکهنهبرایجنگ،کهبرایادای
تکلیف،عاشقانهبهسمتدروازههایبهشترهسپارشدند.شکوفاییاستعدادهای
نهفتهواوجوعروجعارفانه،هریکبخشیازگلستانآنروزدفاعبودوکمالآن،

شهادتشاهداندشتخونینجبههها.
امروزکهدرختانقالباستواروتنومندشدهاستوزمانینهچندانطوالنیاز
بود،نگذشتهاست، انقالب،کههماناهشتسالرزمعاشقانه آزمون بزرگترین
احساسنیازبهاستفادهازاینگنجینۀعظیمبهشدتعیانشدهوچهراهیبرای

استفادهازاینگنجینهعظیم،بهترازمعرفینقشآفریناناینروایت؟
روایتجوانانونوجوانانیکهبادستخالیوباتکیهبرعشقانقالبیونیرویفکر

واندیشۀخود،دراینمصافنابرابرپیروزوسربلندبیرونآمدند.
چگونهروایتشودهنرمردانخداوفرزندانخمینی؟
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اغلب میبینیم مینشینیم، شهدا قافلۀ بازماندگان پایصحبت که زمان هر
ناراحتودلنگراناینموضوعهستندکهشخصیتوروایتزندگیشهدامطلوِب
نظرنیست.گاهیاغراقوگاهیتحریفوگاهیتعدیلباعثمیشودکهخوانندگان

آنچهراکهروایتشده،نپذیرندواینآفتیاستدرروایتگریوقایع.
بهنظرمیرسدراهکاراینمسئلهاستفادهازعزیزانرزمنده،بهعنواِنمرشدو
راهنماستتادستاندرکاراناینعرصهراباتطابقوقایعورویدادهاراهنماییکنند.
برهمینمبناعزیزانیازیادگارانهشتسالدفاعمقدسشهرستانلنجانو
رزمندگانلشکر۴۴قمربنیهاشم)ع(اینضرورترااحساسکردهاندوباتشکیل
وتأسیسمؤسسۀراویانفتحشهرستانلنجان،هدفخودراجمعآوریوبازنشر
خاطراتووقایعآندوراندرقالبکتابودیگرمحصوالتفرهنگیقراردادهاندو
عالوهبرآن،بهمستندسازیونشرآثارشهداوخاطراتشهیدانزندۀدفاعمقدس

همتگماردهاندکهبازماندگاناینرویدادعظیماند.
پردازد. می شاهمرادی محمدعلی شهید سردار زندگی روایت به حاضر کتاب
فرماندهایشجاعکهترسازمقابلشمیگریختوبهسنگرهایسیاهدشمنپناه
میبرد.سرداریکهچشمامیدبسیجیانبودوحضورشدرخطمقدمجبههنویدفتح

وپیروزیبود.مردیبهنامشاهمراد.
جاداردازهمهعزیزانیکهدرجهتتولیدونشراینآثارارزشمندمیکوشندتقدیر

وتشکربهعملآید.

مؤسسۀفرهنگیهنریراویانفتحشهرستانلنجان
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زندگینامهسردارشهیدمحمدعلیشاهمرادی

سخنازشهیدمحمدعلیشاهمرادیاست.اوکهاززمانتولدشدرسال۱۳۳8 
درورنامخواستزرینشهرتازمانشهادتشدرعملیاتکربالی5،بیشاز۳0 
بهارراتجربهنکرد،ولیآنچنانبهمرادخویشرسیدکهمعتکفانچهلسالهزهدو

ریاضتکشیده،بهگردتوسنرهواراونمیرسند.
که او درمسیر را وخود راشناخت امامخویش دبستان، دوران از محمدعلی
نزدیکترینراهبهسعادتوسربلندیوکوتاهترینمسیربهمنزلجانانهبود،قرارداد

وتاآخرعمر،یكسرسوزنازآنمسیرمنحرفنشد.
اوهمراهدوستانوهمکالسیهایشاعالمیههایحضرتامام)ره(راتوزیع
میکردوبردیوارهایزرینشهرشعارمینوشت.دورانجوانیاوباورودبهسپاهآغاز
وفوالدوجودش،درکورهکردستانآبدیدهشد.باشروعجنگتحمیلیبهجبههها
شتافتوبینبسیجیهاقرارگرفت.رابطهاوبابسیجیهارابطهمریدومرادبود.
چونمحوروقطبیبودکهآنهاگردوجوشپروانهوارمیچرخیدندوبدونبسیجیها
بهخاطر را گناهانش ازخدامیخواستکه و آوربود اومالل ،برای آنها از دور و

بسیجیهاببخشاید.
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اخالقورفتاروکرداراوبسیجیبود.هرجاضعفوفتوریمشاهدهمیکرد
بسیجیواردستبهکارشدهوخالءراپرمینمود.بهعنوانمثال:یکبارکهضعفو
سستیرادربعدفرهنگیمیدیدهمانندیكهنرپیشهباتجربه،بازیگریمیکرد.به
نحویکهدرخششاودرفیلمهایسینماییجانبرکف،غروبخونینونمایشتیر
غیب،باعثروشنگریاذهانمردمبهخصوصاهالیاستاناصفهاندربارهجنایات
نیزدالوریهای و وابستهمحاربدرکردستان عمالرژیمگذشته،گروهكهای

جانبرکفانبسیجدرجبهههاینبردشد.
باردیگردربحبوحهعملیاتوحینپیشرویرزمندگاناسالمتیرباردشمناز
درونسنگرهایپاکسازینشده،ازپشتسرنیروهایخودیراهدفقرارمیدهدو
باعثسستیدرپیشروینیروهامیشدکهخوداوبااینکهمعاونلشکر۴۴قمربنی
هاشم)ع(بود،آرپیجیبهدست،سراغسنگرتیربارمیرودوآنرامنهدممیسازد.
یکیازویژگیهایشخصیتیاو،اهمیتدادنبهصلهارحامبود.هرزمانبه
مرخصیمیآمدبهدوستانوآشنایانحتیدراستانچهارمحالوبختیاریسرکشی

میکردوبهاحوالوامورآنهارسیدگیمینمود.
برایحلمشکالتمردم،سعهصدرعجیبیداشت.گوییفضایسینهاشبرای
درددلمردمبهوسعتبیابانهابود.چهبساافرادیکهپسازشهادتشاهمرادی،
متوجهشدندآندستغیبیکهگرهمشکالتشانرابازمیکرد،دستچهکسیبوده

است.
عالقهخاصاوبهحضرتسیدالشهداء)علیهالسالم(وفرزندوخلفصالحشامام

خمینی)ره(زبانزدهمهبود.
لباسسیاه با پانمیشناخت.عاشقانه از ایامسوگواریساالرشهیدان،سر در
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وچشمانیاشكباردردستههایسینهزنیوزنجیرزنیآنامامشهید،بهصورت
بادقتوموشکافی را امام ازدیگرسو،رهنمودهای دائمیشرکتفعالداشت.

شگرفیپیگیریمیکردوبهاجرامیگذاشت.
پیروزمندانه درعملیات )ره( خمینی امام فداکار سرباز این بلند روح نهایت در
همنشین آنان، همراه و خورد گره کربال ارواحشهدای با شلمچه در 5 کربالی

محرمانخلوتانسحقشد.





مصاحبه وسخنرانی





سردار شهید محمدعلی شاهمرادی / 17

گزارشیازعملیاتهایافتخارآمیز2سالاولجنگ1

زرینشهر اسالمی انقالب پاسداران سپاه عضو شاهمرادی، محمدعلی من،
هستم،همگامباپیروزیانقالبوتشکیلسپاه،بهعضویتآندرآمدمواندکی
بعد،جهتطیدورههایآموزشیالزم،راهیتهرانشدم.پسازمدتیکهآموزش
بهاتمامرسیدوبهزرینشهربازمیگشتم،خبردرگیریهایپاوهراشنیدم.بالفاصله
جهتکمكدرخاموشیآتشدرگیری،رهسپارآنمنطقهشدم.باآرامشدننسبی
منطقه،دوبارهبهزرینشهربازگشتموپسازچندروزراهیسنندجشدم.درپاکسازی

شهرسنندجشرکتداشتم.کهجنگتحمیلیشروعشدهبود.
ازآنجاکهازهمانآغازجنگ،عالقمندشدمکهبهدفاعمقدسبپردازم،.به
زرینشهرمراجعتنمودهوباتعدادیازبرادرانآنجاکهحدودپنجاهنفربودند،راهی
جبههجنوبمحوردارخوئینشدیم.دراینماموریت،مسئولیتاینگروهرابهعهده
داشتم.جبهه،حرکتدیگریرادردرونمنایجادنمود،یافتن»خود«ودرنتیجه،

صمیمانهشتافتنبهیاریآنهاکهدرعملیاتبودند.
پسازعملیات»فرماندهکلقوا«کهدرحقیقت،آزمایشیبراثباتتواناییسپاه
بود،برایاطمینانازاینکهبارفتن»بنیصدر«میتوانندحرکتینووسرنوشتساز
راآغازکنند،حدودسیصدنفرازبرادرانسپاهدرمقابلآنهمهتیپولشکرمجهز

1 - - این متن؛ پیاده شده مصاحبه ای است كه سواالت آن حذف شده است. 
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دشمنبهایجادیكخطدفاعیپرداختند.دراینحالهمبچههاوهممسئولین
بهفکرطرحیكعملیاتبودند،تاطیآندشمنراازاینسویآببهسویدیگر
بریزند.امامسئولیندرایناندیشهبودندکهشایدنتوانندآنطورکهالزماست،یك
عملیاتمنسجم،متناسبومطلوبراداشتهباشند،ولیناامیدنبودندوشبانهروزبر

رویطرحآنکارمیکردندوبچههادرانتظارلحظهشروعآنبسرمیبردند.
دراینهنگام،امامفرمودند:»حصرآبادانبایدشکستهشود.«برادرانباتوجه
بهفرمایشامام،بیشترپافشاریمیکردندوسرمایهگذاریایثارگرانهایکهسپاهو
ارتشنمودهبودندبهبهرهبردارینزدیكمیشد.سرانجام،زمانعملیاتفرارسیدو
ازدومحورآغازگردید.اولازطرفآبادانازبهمنشیر-بهطرفدارخوین.دوم،از
محمدیهوسلمانیه،کهقراربوددوبازویعملیاتدر»پلمارد«و»پلقصبه«بههم

ملحقشوندودشمنرابهآنسویکارونبریزند.
درزمان»بنیصدر«سالحماژ-۳بودکهارتشمیبایستماراتداركمیکردو
بهجرأتمیتوانگفت،اغلباوقات،بچههادرمضیقهبودند.درزمینهموادغذایی
هموضعبهترازسالحنبود،دراینحال،مردمومسئولینهمبدلیلاینکهتاآن
زمانپیروزیندیدهبودند،ازاینحرکت،دچاریكدلهرهونگرانیبودند.اماخدارا
شکر،دیدیمکهاینعملیاتاگرچهدروسعتیکمانجامشد،ولیمانندموتوری
کهروشنشود،محرکیبرایدیگرعملیاتهابود،چهازنظرنیروسازیچهازنظر

آموزشوتدارکات.
البتهدرمقابلما،دراینعملیات،دوتیپوچندینگردانمستقلوچندگردان
توپخانهعراقیهامستقربود،ازجملهگردان»صالحالدینایوبی«کهدشمنخیلی
رویآنحسابکردهبود،کهالبتهدرستازآبدرنیامد.سراسرمنطقهرانیروی
دشمنپوشاندهبود.اماپهلودادندشمنازدوسوبهما،بیانگرضعفبینشوعدم
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تفکرصحیحآنانبود.آنهاازیكپهلو،ازسمتمحمدیهوازپهلویدیگر،ازطرف
آبادانمقابلمابودند.هردوجناحرانیروهایمازیرنظرداشتند.حملهکهشروعشد،
ازطرفحمیدیه،مابودیمکهبهپل»مارد«رسیدیموبچههاییکهازمحورآبادانآغاز
کردهبودند،بهپل»قصبه«رسیدند.درگیریشدیدیتاعصرادامهداشت.بهعلت
اینکهنیروهایخودیبنابهدالیلزیادینتوانستهبودندپل»قصبه«رامنهدمکنند،
فردایآنروزستونیازنیروهایزرهیدشمنبهاینسمتآمدو»پاتك«نمود.با

پایمردیوایثاربچهها،اینستونبهعقبراندهشدواینبار،پلمنهدمگشت.
نتیجهعملیات،غنایمزیاد،ازجمله:حدود۹0تانك،انبارهایگرفتهشدهمهمات.
حدود20الی۳0هزارگلوله۱20میلیمتریاسرائیلیازدشمنبدستماافتاد.اینجا
بودکهضرورتآموزشزرهیبچههامشخصترمیگشت،اینکار،بسیارسریعآغاز
شدوگردانهایزرهیشکلگرفت.توضیحًااینکهقبلازعملیات،ماتنهایكتانك
داشتیمکهآنراهمازعملیات»فرماندهیکلقوا«بهغنیمتگرفتهبودیموهر2۴ 
ساعتهم،۳گلولهبرایهرقبضهخمپارهبهمامیدادند.تازهتانكنامبردهلولهاش
همسوراخبود،امابچههاباآنکارمیکردندوآنقدرهمپرچمبهآنزدهبودندکهانگار

یكزیارتگاهشدهبودودرعملیات،نقشدکوریكتانكراایفامیکرد.
آنچهمهماستذکرایننکتهاست،کهاینعملیاتدونتیجهمهمدرپیداشت:.
اول،امیدیکهدردلبچههاومسئولینکاشتودوم،درسیکهبهدشمنداد

کهفهمیدنمیتوانددرمقابلمازیادایستادگیکند.
باشیم، متحد همه اگر یعنی بخواهند اگر که: بودند دریافته بچهها اکنون
میتوانیمدشمنراذلیلکنیم،یکیازابتکاراتیکهبچههانشاندادندوبدنیست
اینجایادیازآنبشود،ایناستکه،بچههایما،لولههاینفتراکهازآبادان
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میآمدبریدهبودندونفترارویکارونپخشکردهبودندوآنراآتشزدهبودنددر
نتیجه،سراسرکارونبهآتشتبدیلشدوضربهمهلکیبهدشمنزد.گرچهفردایآن
روزوفرداهایبعد»بنیصدر«بعدازفرارگفتهبودکهاواینابتکاررانشاندادهاست،
بهرحالدرهرعملیات،بچههاابتکاراتیقابلتحسین،ازخودنشانمیدادند.از
نکاتقابلذکر،یکیاینکه،دشمندراوایلجنگچندینخطمقدمباخاکریزهای
محکم،باطراحیمهندسیرزمیخودایجادکردهبودوماضمنحمالت،وقتی
آنهاراواداربهعقبنشینیمیکردیمخاکریزراتصرفنمودهوازآنهابااندكتغییر
استفادهمیکردیم،بههمیندلیلنیازمبرمیبهمهندسیرزمینمییافتیم.امابعداز
مدتیکهازجنگگذشت،وجودمهندسیرزمیاحساسشد؛لذابهتدریجواحدهای

مهندسیراتشکیلدادیم.
مدتیازحضورماندرخطپدافندیمیگذشتکهقرارشدیكعملیاتدرمنطقه
نابودشوندواسیر افراددشمنکاًل اینعمیات بناشدکهدر انجامدهیم. شوش
نگیریمولیپسازاجرایعملیاتکهباپیروزیماهمراهبود؛دیدیمحدود۱200 
نفرازآنهااسیرشدهاند.دراینعملیات،چونآرپیجی7کمداشتیم)سهالیچهار
قبضه(،ازآرپیجیهایموجوددرخطدارخوینکهقرضگرفتهبودیم،استفاده

نمودیم.
ثامن تا»عملیات قوا ازعملیاتفرماندهیکل آوردیم، بعمل بررسیکه طبق
االئمه)ع(«مامجموعًاحدود۹0شهیدوزخمیدادهبودیم.نکتهایکهبهعنوان
یكتجربهدریافتیماینبودکه:بایدباعملیاتهایمکرروبههرنحویکههست،
دشمنرابهعقببرانیموهیچگاهبهماندندرخطپدافندیمتکینباشیم.منپس
ازمسئولیتنیروهایاعزامیاززرینشهر،عهدهدارمسئولیتقسمتیازخطکه
تعیینشدهبودگشتم.درعملیاتثامناالئمه)ع(فرماندهییكگروهانرابهعهده
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گرفتمکهمیبایستازآبعبورمیکردودرآنسویآب،عملیاتیراانجاممیداد.
معطلکردنوسرگرداننمودندشمنیکیازوظایفاینگروهانبودتاسایرنیروها،
درآنسویآببتوانندخوببهاجرایعملیاتبپردازند،اماپسازاینکهمسئولینبه
اینفکرافتادندکهامکانعدمبازگشتگروهانوجودداردوکاًل۳گروهانحمله
کنندههمدرمحوردارخوینبیشتروجودنداشت،بنابراینتصمیمآنهابراینشدکه
مابااینکهشناساییکاملیازآنسویآببهکمك5نفرازبرادرانبهعملآورده
نرویم. بهآنسویآب بودیم، بازکرده و راهمشناساییکرده ومیدانمین بودیم
بدنبالرودخانه،حرکتکردیم.دودوآتشکارون اینسویکارونو بنابراین،در
حفاظیبودکهماراازدیددشمنمیپوشاند.دراینزمانبودکهحصرآبادانشکسته
شدواثراتمثبتبیشماریبجاگذاشتوبدنبالآن؛جوانهاخواستاراعزامهرچه

بیشتروسریعتربهجبهههاشدند.
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حضوردرعملیاتفتحالمبین

پسازاتمامعملیاتثامناالئمهبهزرینشهرآمدموچندماهیدراینشهربودم.
اکنوننوبتبهعملیاتفتحالمبینبود.دوبارهبهجبههبازگشتم.تجربیاتحاصلاز
عملیاتهای»بستان«و»حصرآبادان«وازدیادعالقهمردمبهشرکتدرجنگو
جبهه،بهمسئولیناینامیدراالقاءکردکهاینبارقدمرابلندتربردارند،لذاعملیات
فتحالمبینازبسیاریجهاتازاهمیتویژهایبرخورداربود.دراینعملیاتازسه

قرارگاهقدس،نصروفتح،برایهدایتعملیاتاستفادهشد.
باهماهنگیوهمکارینیروهایسپاهوارتش،پیشرفتاموربهترشد.قرارگاه
قدس،محورهایعینخوشودشتعباسراهدایتمیکرد.قرارگاهنصر،منطقه
شوش،سایتهاورادارهاراوقرارگاهفتحتنگهرقابیه،تپههایرقابیهوتنگهزلیجانرا
ادارهمینمود.آنزماندرتیپامامحسین)ع(بودمودردوکوههآموزشهایمتعددی
دیدمکهبسیارمفیدبود،مدتیمسئولیتگروهانبهعهدهامبودوپسازآن،معاونت
گردانامامصادق)ع(بهمنواگذارگردیدکهمیباید،خودرابرایشرکتدرعملیات

آمادهمیکردیم.
شهیدحسینباالیی،فرماندهاینعملیاتبود.تیپامامحسین)ع(،کاًلبایدحدود
ساعت8بهکوههای«دالپری«رفتهوازآنسمتبهپشتدشمنزده،راههای
تدارکاتیدشمنراباتسخیرارتفاعاتعینخوشببنددوراههاییکهازدهلرانبه
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شوشمیآمد،بایدبستهمیشد.قبلازعملیات،بوسیلهدوربین،ارتفاعاتدالپری
راشناسایینمودهومسئولینتیپازفرماندهیگرفتهتاردههایپائینتر،تصمیم
گرفتیم،همهباهمبهشناساییبرویم.کارخطرناکیبود،زیراتنگهایکهمابایست
ازآنبرایشناساییعبورمیکردیم،فقطیكراهداشتوسایردیوارهایآنمانند
عینخوشختم رودخانه به که بود آسمانسرکشیده به قلعه یك بلند دیوارهای
میشد.عراقیهادردوطرفاینتنگهمستقربودند،امابهامیدخداشناساییتمام
شدوسالمبرگشتیموبرایحملهآمادهشدیم.چونمسئلهرفتنبهتنگهفاششده
بود،بناشدماازراهدیگریبرویموچندینپلمهمرامنهدمکنیم،تادشمننتوانددر

ادامهحملهما،ازآنهااستفادهکند.
یكگردانطبققرارازتنگهعبورمیکردویكگرداندیگر،ازرویتنگه،که
ضمنهدایتگرداناولی،پشتیبانیراهمبهعهدهداشت.شبعیدحرکتکردیمو
بهپشتخطدشمنرسیدیم.گردانمانصفمیدانمینرابازکردهبودوفقطمنتظر
دستورنهاییبودیمکهبهخطدشمنبزنیم.ازقرارگاهخبررسیدکهامشبعملیات
انجامنشودوبههرطریقیشدهنیروهابهعقببرگردند،مشکلبودکهبچههارا
باتوجهبهشروعتیراندازیدشمن،بهعقببرگردانیم،زیرادرهمانموقع،برادران
گروهتخریبگردان،بهخنثیسازیمینهامشغولبودند.حتییکیازبچههاخود
رابهروییکیازمینهایمنورانداختتاازروشنشدنمنطقهجلوگیریکندودر
نتیجهبهشهادترسیدوچندنفرهمزخمیشدند.پسمشکلبودبهعقببرگردیم،
بااینحالبرگشتیم،ولینتوانستیمآنهاییراکهشهیدوزخمیبودند،بهعقببیاوریم.
زخمیهابههرشکلخودشانراتا500متریبهعقبکشیدهواستتارکردهبودند.

شببعدمشخصشدکهچهشهامتینشاندادهاند.
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ساعت2بعدازظهر،بهمقریکهشبقبل،ازآنجاحرکتکردهبودیم،رسیدیم،
بسیارخستهبودیم.نمازراخواندهمختصرناهارینیزخوردیموتاحدودساعت۴ 
استراحتکردیم،کهدوبارهاعالمشد؛برایحرکتوعملیاتآمادهشویم.خستگیو
بیخوابیدرچهرهبچههادیدهمیشدوبهنظرمیرسیدکهشادابیشبقبلراندارند،
بااینکهگروهشناسایی زیرا2۴ساعتراهرفتهبودند.بههرشکلحرکتنمودیم.
نداشتیم،باتوکلبهنیرویالیزالخداوندبزرگحرکتکردیم.بهنزدیکیهایدشمن
نزدیك بیشتر چه هر میکرد. روشن را آسمان آنها، منور گلولههای رسیدیم، که
میشدیم،بیشتراحساسخطرمیکردیم؛چراکهباتوجهبهحساسیتدشمن،ما
اکنونمیبایستبهیكمیدانوسیعمینبرخوردمیکردیموتامیخواستیمازآن

عبورنماییم،سازمانگردانازهممیپاشید؛لذامیخواستیمکهچنیننشود.
مامیبایستازخطدشمنعبورکرده،بهپشتدشمنرفته،ازپل»چیخواب«به
پل»چشمسری«کهبعدًادرعملیاتمحرمبهدستبچههافتحشد،میرسیدیم،ولی
ماهرچهپیشمیرفتیم،بههدفاصلینمیرسیدیم.همهمحورهامنتظربودندکهما
بهپلهابرسیموبعدعملیاتراشروعکنند.دربینراه،چراغهاییرامشاهدهنمودیم
کهفکرکردیم،چراغهایپادگانعینخوشاست.حدود۱0کیلومترکهاشتباه
رفتیمساعت۳صبحبودکهبهچراغهایمذکوررسیدیم.مشاهدهکردیمکهیك
ستوننظامیبزرگیاستکهبهطرفباغشماره7میرفتتابهکمكنیروهایشان،
دستبهپاتكبزنند،زیرابهعملیاتپیبردهبودند.مابالفاصلهدرتاریکیشب،یك
خطآتشکنارجادهتشکیلدادیم.اینستون،یكستونزرهیبودودوگرداننیرو

همبدنبالداشت.جادهازسطحزمین2مترارتفاعداشتومادیدهنمیشدیم.
وقتیدشمنبهوسطخطروبرویمارسید؛شروعکردیم،تانكهایدشمنراپی
درپیوبیوقفهزدن،ازطرفی،بهعلتارتفاعجاده،وقتیهممیخواستنددوربزنند،
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چپمیشدند.حالتسردرگمیعجیبیداشتندونمیفهمیدند،کهحدود۳0کیلومتر
پشتخطمقدمشانچهکسیبهآنهاضربهمیزند.

خالصهاینستونازهممتالشیشدوازورودآنبهمنطقهجلوگیرینمودیم.
خاطرهایکهازایندرگیریدارم،اینکه:ازپشتیكتانكکهدرحالسوختنبود،
یكعراقیبلندشدوتصورمیکنممیخواستبهطرفنیروهایماآمدهودربین
بچههابطورناشناستاصبحبماندوصبحاسیرشودوکشتهنشود.در50متریمنبه
طرفبچههامیدوید؛دوتیربهسمتاوشلیککردم،تابهطرفبچههانرود،)چون
بچههابادیدناو،ازهرطرفبهاوشلیكمیکردندوممکنبودتیرهابهخودبچهها
اصابتکندوخواستمازاینکارجلوگیریکردهباشم(.یکیازتیرهابهپایاوخورد،
ولیبازبهطرفبچههامیدوید.بلندشدموبدنبالاورفتم.بایكضربه،اورانقش

زمینکردم.اوهمبایكلگدمرازمینزد.
منمسلحبودمواواسلحهنداشت؛هردوبلندشدیموبهصورتهمنگاهکردیم؛
اوهیکلخیلیبزرگیداشت،بطوریکهاگردستشبهمنمیرسید،ممکنبودمرا
زخمیکند.بهمنحملهکردومیخواستاسلحهامرابگیرد،مندوتیربهاوشلیك
کردموبههالکترسید.بههرصورتادامهدادیم.درطولمسیر،چندینتانكدیگر

وتوپخانهدشمنکهبیصاحبماندهبودندرامنهدمکردیموادامهدادیم.
برگردید،برگشتیمو باید و ازفرماندهیتیپتماسگرفتندکهاشتباهرفتهاید
چندشهیدوزخمیهمکهداشتیم،بچههاباخودآوردند.ساعت8صبح،بهپلی
کهبایدساعت۱2شبآنرامیگرفتیم،رسیدیم.عراقیهادرصددبرآمدندازعبورما
آنهادرگیرشدیموازپلعبورکردیم.آنسویپل باقدرت جلوگیریکنندولیما
برخوردیمبهآندستهازنیروهایعراقیکهازپادگانعینخوشفرارکردهبودند
وقصدداشتندازاینپلعبورکنند،ولیراهفرارنداشتند،لذاهمگیتسلیمشدند.
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مابهارتفاعاتعینخوشرفتیم.بچههاحدود50کیلومترراهرفتهبودند؛خسته،
گرسنهوتشنهبودندوازتشنگیرمقنداشتند.درهمینزمان،دیدیمکهیكتانکر
ازسویدشمنمیآیدکهازرویهمانپلچیخوابهمعبورکرد.چندتیربهطرفش
شلیكشد،متوجهنشدوبهطرفماآمد،دیگربهطرفشتیراندازینکردیم،وقتی
خوبنزدیكسنگرعراقیهاشد،دیدکههمهکشتهشدهاند.خواستکهفرارکند،
امابچههااوراگرفتند.یکیازبرادرانرویتانکرپریدودادزدبرادرانآب،آب.اول
فکرکردیمکهنکندآبسمیباشدوخواستهباشندنیروهایمارامسمومکنند.ازآن
عراقیخواستیمکهمقداریازآنآببنوشدوبعدهمازخودشخواستیمتاتانکررا

بهپشتتپهمنتقلکند.
بچههاشیرآبرابازکردندوبالباسبهزیرآبمیرفتند،)بازهمخدابهماکمك
کردهوآببهمارسید.(تجهیزاتیکهدراینعملیاتازعراقیهامنهدمشد،زیاد
بود،ازجملهدوگردانزرهیباتانكوادواتکهآتشآنهابهآسمانبلندشدهبودو
منطقهراروشنکردهبود،تاآنجاکهوقتیبابیسیممیپرسیدند:شماکجارفتهاید؟
درپاسخمیگفتیم:اینجاکهستونآتشباالرفتهاست.عصرهمانروز،دشمن
نیروهایمتالشیشدهخودشرابازحمتجمعکردهبودوپاتكراشروعکرد.بچهها
سنگرنداشتندوعدهایشهیدشدند.راهتدارکاتیماکهازدالپریبود،خیلیدوربود
وقرارشدهبودوقتیکهجادهآسفالتهآزادشد،راهتدارکاتیماازاینراهباشد.مهمات
همنمیرسیدوبچههاشدیدًامقاومتمیکردند.ازطرفدیگردشمنفشارمیآورد

کهدوبارهارتفاعاتعینخوشراتصرفکند.
بهاینترتیب،تیپامامحسین)ع( ۳الی۴روزدریكحالتمحاصرهقرارگرفته
بودکهازقرارگاهگفتهشد:اگرمیتوانیدعقبنشینیکنید،ولیبچههاگفتند:به
هیچوجه،وگفتند:مابهامیدخدامقاومتمیکنیم.دراینحالمنزخمیشدمو
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بهپشتخطانتقالیافتم.پسازبهبودینسبی،بهخطبرگشتموپسازآنبرای
عملیاتبیتالمقدسآمادهشدیم.

درمدتیکهمنزخمیبودم،خبریافتمکهپسازمن،برادرباالییکهفرماندهای
شجاعومخلصبود،گردانراهدایتودرپاتكعراقیها،شهیدشدهبود.باشهادت
اوچندروزهمگردانبدونمسئولماندهبودوبعدبرادردیگریمسئولیتگردانرا

بهعهدهگرفتهبود.
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عملیاتبیتالمقدسوآزادسازیخرمشهر

درعرضکمتراز۴0روز،نیروهاییکهدر»فتحالمبین«عملیاتکردهبودند،به
همراهنیروهایتازهنفسیکهازشهرهااعزامشدهبودند،تشکیلتیپهاولشکرهارا
دادندواعالمآمادگینمودند.عملیاتبیتالمقدسبسیاروسیعبود.ازبقلکارون
شروعوجادهاهواز-خونینشهربایدآزادمیشدوبهطرفمرزپیشرویمیکردیم.
لشکرهای5و۶عراقکهدرپاسگاههایحاتمیوشهابیمنطقهطالییهمستقر
بودند،وقتیدیدند،نیروهایاسالمازطرف»پاسگاهحمید«حرکتکردهاندوبه
نزدیکیهایدژایرانوعراقرسیدهاندومیتوانندارتباطآنهاراقطعکنندوخودشان
بیفتند،بالفاصله بهدام برسانند،احساسخطرکردندکهممکناست بههور را
گریختندوآمادهپاتكشدند.یکیازهدفهایعمدهاینعملیاتبهخطرانداختن
بصرهبود،زیرابااینکارخونینشهرآزادمیشد.ازطرفی،بهخاطرموانعدفاعی
کهعراقیهاایجادکردهبودند،مستقیمنمیتوانستیمبهخونینشهرحملهکنیم.
عراقهممیخواستهرطورشدهخودشرابهکارونبچسباند،بههمیندلیل،
خمپارههای۱20میلیمتریخودرانزدیكآوردهبودویكروز،موقعیکهبچههابرای
نهارآمادهمیشدند،محلاستقرارآنهارابهگلولهبستکهچندنفرازبچههاشهید

ومجروحشدند.
که اسرایی و ما بچههای اطالعات و شناسایی دشمن، حرکات به توجه با
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پناهندهمیشدندوگزارشوخبرهاییکهبدستمیآمد،معلومشدکهبایدعملیات
کنیم.زیرااگردشمن،خودرابهکارونمیچسباند،حرکتبرایمامشکلمیشد،

زیرانیروهایدشمنرویجادهاهواز-خونینشهرزیادبودند.
باپنج،ششگردانازتیپامامحسین)ع(،ازروبهرویدارخوینحرکتکردیم.
بعدمتوجهشدیمکهفقطمهندسیدشمنروبهرویمااست.بنابراینچندگردان
ازجملهگردانمابرگشتندودرنخلستانهایکنارکارون،دوروزمستقربودیمو
گروههایعملکنندهبهراحتیبههدفهایخودرسیدند.درهمینزمان،نیروی
هواییدشمن،حمالتشراشروعکردوماکهکنارپلمستقربودیم،موردهجوم

هواپیماهاقرارگرفتیم.لذاچندتنازبچههاشهیدوزخمیشدند.
سهروزبعد،برایجابجاییگردانماباگردانیکهدرخطبود،حرکتکردیم،که

هنگامتعویضگردان،مسألهایاتفاقافتادکهبرایمنخاطرهبودوآناینکه:
شباول،وقتیگردانماپشتجادهرسید،بچههاخستهشدهبودندوباخستگی
درخطمستقرشدند،کهاعالمشد؛دشمنقصدپاتكدارد.اینخبررابهفرمانده
گروهانهااطالعدادیموگفتیم:کهآمادهباشند.عصرآنروزبارانشروعبهباریدن
کردوبچههابرایفرارازبارانبهسنگرهارفتند.ماهمبهاتفاقفرماندهگروهانها
درکناربیسیمچیهانشستهبودیمکهازفرطخستگیهمهبهخوابرفتیم.پساز
مدتیمتوجهشدیم،یکیماراصدامیزند:»برادرهابلندشوندبراینماز«فکرکردیم
نمازمغربوعشاءاست.وقتیبیرونآمدیم،دیدیمنزدیكطلوعآفتاباست؛جا
خوردیم،امابعددیدمکهخداونددشمنگیجرا،کورهمکردهواالممکنبودضربات

جبرانناپذیریبهمابزنند.
روز،گردانراحرکتدادیم.همهآمادهبودیم،جلویهرحرکتدشمنرابگیریم.
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خبردادندکهیكعراقیداردپیشمیآیدومیخواهداسیرشود.فکرکردیمشوخی
میکنند،ولیبعددیدیمکهدرجهدارعراقیاستکهسینهخیزبهطرفمامیآید.
یکیازبچههایخونینشهرکهبازبانعربیآشنابود،بااوصحبتکرد،مشخص
شداوواقعًافرارکردهاست.آنعراقیبعدازتسلیمشدنگفت:نیروهایعراقی
قصددارندپاتكبزنند.بدینصورتکهاولبانیرویزرهیسرگرمتانکنند،وبعدبا

نیروهایپیادهعملکنند.
اورابایكزخمیتوسطآمبوالنسبهپشتجبههانتقالدادیم.بعدازمدتی،از
فرماندهیاطالعدادندکه،دشمنقصدپاتكدارد.میزانمهماترابررسیکردیم؛
امابرایمقابلهبایكپاتكکافینبود.درخواستمهماتکردیمکهبالفاصلهتدارك
کاماًل ما کرد. زرهیشروع با را اسیرعراقی،دشمنحمله آن گفته شدیم.طبق
آن پشت ما که جاده متری تا۱50 شدید آتش با آنها بودیم. خوانده را دستشان
مستقربودیم،میآمدندوسریعًابرمیگشتند.اینحرکتتاساعت۱۱شبتکرار
شد.بچههایماهمچندینتانكآنهاراشکارکردند،اماناگهانگروهانسمتچپ
تماسگرفتندکهنیروهایپیادهدشمنرویخاکریزهایماآمدندوبابچههابهنبرد

تنبهتنمشغولند.
داد. را خبر راستهمهمین گروهانسمت که برویم آنها کمك به خواستیم
صدایاللهاکبربچههابلندشدوچندینعراقیبههالکتوچندتنازبچههای
فداکارماهمبهشهادترسیدند.یکیازبچههابعدًاتعریفکردکه:وقتیبرادران

اطرافمشهیدشدنددریكگودالیپناهگرفتم.
درهمینحالدونفرازعراقیهارادیدمکهیکیازبچههایمارادستبسته
میبردند،وقتی50متریدورشدندوبهآنطرفجادهرفتند،یكگلولهمنورفضارا
روشنکرد،آهستهبلندشدم،ببینمچهمیکنند،درهمینحالدیدمکهیكقبضه
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آرپیجیباموشكدرچندقدمیمنافتادهاست.فکرکردماگرعراقیهاآنبرادررابا
خودببرند،ممکناست،عملیاتلوبرودوکارمشکلشود.باتوکلبهخدا،آرپیجی
رابرداشتموبهطرفآنهاشلیكکردم.خدایا!چهمیبینم!دوعراقیزخمیافتادهاند
وبرادرمابادستبسته،سالمبهطرفمابرگشت،اماکمیترسیدهبودفریادمیزد:

مرابردند،مراکشتند.«
البتهبعدًا،اینبرادرراپیشمنآوردند،بهاودلداریدادموگفتم:"خونسردباش،
تونزدخودمایی"کهآرامشخودرابازیافت.درایندرگیری،عراقیهاکشتهزیادی
دادند.فرماندهآنهاباتیریکیازبچههاکهبهچشمشزدهبود،ازپایدرآمدوچون
باسوتكافرادشراهدایتمیکرد،سوتكبهدهان،مردهبود.نیرویزرهیهمکه
ازموقعیتنبردتنبهتنسوءاستفادهوباحمایت››پیامپی‹‹هاپیشآمدهبودند،

توسطنارنجكبچههامنهدمشدهبودند.
صبحآمارگرفتیم،حدود70نفرزخمیوشهیددادهبودیم.بهقرارگاهخبردادیم
بهخط ما بهجای را آنهاگردانی و نیازمندیم نیرو نفر به70 نبرد ادامه برای که
فرستادند،درحالیکهیکیازگروهانهارابهپشتخطفرستادهبودیموداشتیم
گروهانباقیماندهرانیزانتقالمیدادیم؛بیسیمزدندکهبهپشتخطنیاییدوآماده
حملهباشید.بادریافتاینخبر،بهچهرهبچههانگاهکردم،کاماَلخستهبودند،راهی
زیادرفته،نبردیتنبهتنوهولناكرابهانجامرساندهوتمامشبراتاصبحبدون
یكلحظهوقفهجنگیدهبودند؛لذادیگررمقیبرایجنگیدننداشتند.اینبودکهبا
فرماندهیتماسگرفتموگفتم:کهاینبچههاخستههستندوآمادگیجنگیدنرا

ندارند.گفتند:ازخودبچههانظرخواهیکنید.
بچههاراجمعکردمومسئلهراباآنهادرمیانگذاشتم،گفتند:ماراهشهیدانمان
راادامهمیدهیموحاضریمبجایآنها)70نفرشهیدومجروح(نیزبجنگیم.،بهاین
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ترتیبآنهاراهمکهبهپشتخطفرستادهبودیم،فراخواندیمواعالمآمادگیکردیم.
آفتاب،غروبکردهبودکهبچههاراسازماندهیکردیم.پشتخط،نمازمغرب
وعشاءراباپوتینولباسرزمخواندیم.باخدایخودرازونیازنمودیم،سپسآذوقه
کردیم، آمادگی اعالم تیپ فرماندهی به بالفاصله، شدیم. نبرد آماده و برداشته
گفتند:حرکتکنیدوبهخطدشمنبزنیدوحتیمنتظردیگرگردانهاوتیپها
نباشید.بچههاراجمعکردم،گفتم:»برادراندیشبپاتكآنهابهمابودوامشبپاتك
مابهآنهاخواهدبود،بایدبهدشمنثابتکردکهنیرویایمانمیتواندبرتانكهاو
توپهایآنهاغلبهکند.میخواهیمثابتکنیمکهدر۱0دقیقهاول،نیروهایاسالم

میتوانندخطدشمنرابشکنند.«
آنهاقولدادندکهاینکاررابایادخداوندآغازخواهندکرد.نوحهایوروضهای
خواندهشد.بهیادخداوناممتبركاو،حملهراآغازکردیم.۳00متربادشمنفاصله
داشتیم،بچههارابه۳گروهتقسیمکردیم.چپ-راست–وسطگفتم:وقتیمنورهای
دشمنخاموششدباسرعتهرچهبیشتربهطرفآنهابرویدوهرجادشمنشروع
بهتیراندازینمودبااودرگیرشوید.وقتیبه50متریدشمنرسیدیم،ناگهاندشمن
متوجهشدوبادستپاچگیوفشاربیامانشروعبهآتشریختنبرسربچههانمود.
فریاداللهاکبربرادرانسینهتاریكشبراشکافتولرزهبراندامدشمنانداخت.
برادرانباقدرتایمانوآتش،برسردشمنانریختندوتمامسنگرهاوتانكهایآنها

رامنهدمکردندوعدهزیادیازآنهارابههالکترساندند.
شکستهشدناینخط،۱0دقیقهبهطولانجامید،تازهگردانهایدیگرمتوجه

شدندوبهمابیسیمزدندکهطرفشماچهخبرشدهاست؟
فکرمیکردندکهماهنوزدرخطماندهایم،درپاسخگفتیم:ماخطدشمنرا

شکستیموتانكهاونفراتآنهارامنهدمنمودیم.
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باهدایتفرماندهیتیپ۱،بهحرکتادامهدادیموبهسویقلبدشمنمیرفتیم.
حدودیكساعتیازحرکتمانمیگذشتکهعملیاتدرطرفچپوراستمادر
خطیکهماازآنگذشتهبودیم،شروعشد.درجلویماکسینبودوماازوسطبه
جلومیرفتیموآنبدینعلتبودکهخطیكودودشمنشکستهشدهبودوهیچ

توپوتانکیجلویمانبود.
بعدازطیمسافتی،بهتعدادیتانكبرخوردیموباآنهادرگیرشدیم،جنگوگریز
ادامهیافت.ساعتحدود2صبحبودکهبهنزدیكمرزایرانرسیدیم،تماسگرفتیم،
برسید. بهدژعراق تا بروید بایدحدود5کیلومتر آنجامرزخودماناست، گفتند:
تانكهایموجوددرمسیریکیپسازدیگریتوسطبچههامنهدممیشد)آرپیچی

زنهایماتیرشانبهخطانمیرفت.(
کمیجلوتر،عراقیهایكقبضهتوپچهارلولروییكایفاکارگذشتهبودندو
آهستهآهستهمیرفتندوبچههاراباآنمیزدند.مسیرراعوضکردیموچندنفر
ازبرادرانبههرشکلخودشانرابهایفارساندندوآنرامنهدمکردند.بهحرکت
پاسگاه آنجا،چراغهاییك از دژرسیدیم. به و ازمرزگذشتیم تا دادیم ادامه خود
عراقیکهدرروبرویماقرارداشت،نمایانبود.بچههاخستهبودندوهواهمتاریك
رادر آنها ومنورهای تیراندازی وفقط بودند شدهبود.گردانهایدیگرهمعقب
درگیریمیدیدیم.حدودنیمساعتیاستراحتکردیم،بعدبهطرفپاسگاهعراقی

حرکتنمودیم.
دراطرافمانکسیراندیدیم.حدود۴00متریکهبهجلورفتیم،ناگهانازهر
طرفآتشتوپوتانك،مستقیمبرسرمانباریدنگرفت.متوجهشدیمکهدشمنما

1 - سردار شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشکر14امام حسین )ع(، كه در عملیات كربالی 5 به 
شهادت رسید. 
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رادیدهومنتظراست،تاآنقدرجلوبرویم،تاراحتماراقیچیکند.
آسمانازشدتگلوله،قرمزشدهبود.مهماتماکاهشیافتهبودوهرتانکیکه

زدهمیشد،سهتانكدیگرجایآنرامیگرفت.
بچههابهشهادتمیرسیدندوماهمدستوردادهبودیمکهبانهایتجدیتو
تالشبهطرفدشمنآتشکنند.مهماتماتمامشد.بهبچههادستوردادیمکهدوتا

دوتاوچهارتاچهارتابهطرفدژ،عقبنشینیکنند.
آنشببارانآمدهبودوسینهخیزرفتنبچههاباعثشدهبودتاگلوالیهابه
لباسبچههابچسبدوباعثسنگینیآنشود،درنتیجهعقببرگشتنمشکلبود.
مجروحیننیزنمیتوانستنددرگلوالیسینهخیزبیایندوماندهبودند،یكحالت

عجیبیپیشآمدهبود.
درحینیکهبدنبالبچههامیرفتم،دوتیربههردوپایماصابتکرد،بهبچهها
گفتمبهعقببرگردندوخودمآنجاماندم.بهعلتخستگیبیشازحد،بیسیمرا
کهبهدستخودم،بودبهیکیدیگرازبچههادادم.آنهاکهمیتوانستند،بهپشتدژ
رفتندومنوبقیهمجروحین،درآنجاماندیم.تانكهایعراقیبهطرفمامیآمدند،

تاماراباخودببرند.
دونفرازبچههاکهپشتیكتلخاكجلوتر،نشستهوسالمهمبودند،وقتی
متوجهتانكهاشدند،شروعکردندباسینهخیزبهپشتدژبروند.دربینراهمرادیدند
کهمجروحشدهامودرگلوالیافتادهام،درحالیکهخوابیدهبودند،دستهایمرا
میگرفتندومیکشیدندوتاحدود50متر،مرابهاینشکلعقبکشیدند.باالخرهبا
هرتالشوزحمتیکهبود،مرابهبغلدژرساندند،درحالیکهفقطهمینارتفاعدژ
رابابچههافاصلهداشتموآندوبرادر،مشغولبهعقبکشیدنمنبودند،ناگهان
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دشمنیكگلولهتانكبهطرفماشلیكکردوهردوبرادرفوق)کشاورزونصر(۱ 
زخمیشدند.یكترکشبهپشتگردنمنخوردوماکههرسهباهمزخمیشده

بودیم،ازاینکارمیخندیدیموخودرابهعقبمیکشیدیم.
دشمنمسلسلهارارویسردژنشانهرفتهبودوباآرپیجیوگلولهتانك،آنرا
هدفقرارمیداد،تاهیچکسنتواندازدژباالرودتاهمهآنهاییراکهآنسویدژ
ماندهاند،بهاسارتببردوجلویماراهمکهدرپشتتلیازخاكدرازکشیدهبودیم
باگلولهمستقیمتانكسدکردهبود.وضعیتعجیبیپیشآمدهبود.یکیازبچهها
کهخیلیفداکارویكدستشهمقطعشدهبود،رویدژمیآمدکهمراباخودببردو
صدامیزد:بیااینطرفتابهشکلیبهآنطرفانتقالتبدهیم،ولیسریعًاآنجارابه

گلولهمیبستندواوفوریخودشرابهپشتدژمیکشاند.
بچههایآنطرفدژهم،عدهایمجروحبودندوعدهایهمازخستگیرمقی
و آنهاهمشهید معاونین و گروهان فرمانده دو بود، تمامشده نداشتند،مهمات
مجروحشدهبودند،بیسیمچیهانیزشهیدویامجروحشدهبودندوبیسیمهاهم

ازکارافتاده،تنهایكبیسیمگردانکهباتیپتماسداشت،ماندهبود.
باتوجهبهاینمسائل،بچههاامکاندفاعازدژوجلوگیریازپیشروینیروهای
دشمنکهبهطرفدژمیآمدندرانداشتند.یكحالتیأسبهمادستدادهبودوتا
کمكبرسدکسیهمنبودبهبچههاروحیهبدهد.دراینحال،دشمنسهگلولهتانك
دریكنقطهونزدیكمنزد.گردوخاكزیادیبلندشد.انگارکسیبهمنگفت،تا
گردوخاکهاهست،خودترابهباالیدژبرسان.شروعبهسینهخیزکردمودربین
گردوخاکها،خودرابهسردژرساندم،دیگررمقیبرایمباقینماندهبودکههمان
بیسیمچیمجروح،متوجهشدومرابهپاییندژانداخت.منکهازشدتخونریزی

1 - -این دو برادر در عملیات بعدی شهید شدند
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بیهوششدهبودم،درپشتدژبههوشآمدم.درآنهنگام،تعدادیازبچههاراکه
دورمنجمعشدهبودند،مشاهدهکردم.ناامیدیوخستگیرادرچهرهآنهامیدیدم.
میاندیشیدندکهاینهمهزحمتکشیدند،خوندلخوردندتابههدفشانرسیدند؛
حاالداردنتایجزحماتشانبههدرمیرود.شببارانآمدهبودوزمینپرازگلوالی
شدهبودوچونبچههاسینهخیزآمدهبودند،قیافههایبهشتیپیداکرده:صورتها

گلی،پیشانیبندهاگلیودرکلکسی،کسیرانمیشناخت.
بافرماندهیتماسمیگرفتم،یکیازبچههافریادزد:یكماشین درحالیکه
سفیدرنگبهنزدیكمامیآید.ماشینبه500متریماکهرسید،پشتمقداریخاك
ایستاد.بچههاسینهخیزنزدیكرفتند،آمبوالنسخودیبودکهبرایگردانهای
دیگرمهماتآوردهبود،وآنهاراگمکردهبودوبهنزدیکیمارسیدهبود.چونممکن
بودباالتربیایدودردیددشمنقراربگیرد،لذابچههاباسینهخیزمیرفتندومهمات
ماهنوزمهمات تادشمنخیالکند، اندازیمیکردند، تیر به وشروع میآوردند

داریم.بچههابازامیدیپیداکردندوخداکمکیرساند.
بافرماندهیتیپتماسگرفتیم،آنهامیگفتند:مقاومتکنید.االنمیرسیم.،در
همینحالدیدم،صدایتانكهاشدیدوشدیدترشد،تصورکردیمدشمنبهطرفما
میآیدولیدرعینناباوری،دیدیمکهتانكهایخودیبودندکهباپرچمهایسبزو

سرخوسفید،درحالپیشرویبودند.
بچههابهچهرههمنگاهمیکردند،اشكشوقازچشمانشانجاریشدهبود.
منظرهایپدیدآمدهبودکهتوصیفآنغیرممکناست.زرهیخودیبهطرفما

پیشمیآمد.
دوپیامپیازهمهجلوترتربودندکهیکیازآنهازودتربهمارسیدکهفرماندهتیپ
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»حاجحسینخرازی«درآنبودوزودترنزدبچههاآمدوازهمهبخاطررشادتو
شجاعتیکهنشاندادهبودند،تقدیروتشکرکرد،وبچههادرمقابل،حرفینمیزدند

وفقطاشكشوقازگونههایشانآراممیچکید.
تانكهارسیدندوچونمادرخواستآمبوالنسکردهبودیم،حدود20الی۳0 
آمبوالنسسررسیدندوکلنفراتگردانماراکهحدود70نفربودند،بهپشتخط
منتقلکردند.حرکتگردانمااینبودکهدژراتصرفکنیمتاسایرنیروهابهمابرسند
وازآنجابهطرفشلمچهرفتهوآنراآزادکنند.لذانیروهایکمکیخواستندکهبه
بنابراین طرفبصرهبروند،ولیبدلیلعدمتناسبموقعیتادامهآنممکننشد.
بازگشتندوچندباربهخونینشهرحملهکردندتاسرانجامموفقبهفتحآنشدند.
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مظلومیتبسیجیها/سخنرانیدرمسجداعظمزرینشهر

بسماللهالرحمنالرحیم.
گردهماییحاضرواینسمیناربهاسمجنگاست.پسبایدصحبتازجنگ
باشد.جنگیکهبخاطرادارهصحیحآندراینمکانمقدسجمعشدهایم.جنگی
کههمهکارهآنمردماند.نیرووامکاناتشرامردمفراهمکردهومیکنندواکنونما
همکهبخشیازمردممستضعفهستیم،گردآمدیمتاحرکتقاطعدیگریرابررسی
کنیم.حرکتیکهبارهاانجامدادهایموهربارهمموفقبودهایم.جمعشدهایمتامانند
همیشهحرفدلمانرابزنیمکههمانسخنجنگاست.جنگیکهبسیجیآن،
آموزشمیبیندوبهجبههاعزاممیشودوبدنبالاودیگرانیکهتواناعزامشدن

ندارند،کمکهایبیدریغشانرابهجبههمیفرستند.
پسشکیدرآننیست،چونمردمراپشتوانهداردوماهمبالطبعجزئیازهمین
مردمهستیموهیچکدامنمیتوانیمونبایداظهارعجزکنیم.بایددستبدستهم
دادهوبهحولوقوهالهیویاریامامزمان)عج(حرکتمانراادامهدهیم.مقایسه
کنیدامروزراباابتدایجنگ،زمانیکهجنگبهماتحمیلشد.اولینگروهیکه
ازاستاناصفهانبهخوزستاناعزامشدند،حدود۶0الی70نفربودندکهباچند
ماشینسیمرغبهخوزستانرفتند،کهیکیازاینسیمرغهاراهمشهیدباغبانیاز

ذوبآهنآوردهبودوهنوزهمذوبآهننامهمیفرستدکهپولشرابدهید.
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اینسیمرغآنقدرترکشخوردهبودکهسوراخسوراخشدهبودومسئولینذوب
آهنهممرتبفشارمیآوردندکهسیمرغرابیاورید،بدهید.درآنزمان،جنگبا
اینگونهمظلومیتهاادامهمییافت،ولیامروزه،هرفردمتدینبازاری،یاهرخانواده
شهیدمیتواندخودروتهیهکندکاروانهابهجبههاعزامکندوکاًلخودمردممستقیمًا
درجنگوادارهکردنآنشریكهستندوهرکسخودراعضویازنیروهایرزمنده

میداند.
را آنهاییکهپشتجبهه و بهخطمقدمجبههمیروند نیروهاییکه بین اگر 
ادارهمیکنند،وحدتباشد،اینجنگخواهناخواهپیروزاستواگرمانتوانیمازاین
تدارکاتیکهاینمردمشریفبانیتپاكفراهممیکنندومیفرستند،درستوبجا
استفادهکنیم،خیلیمسائلپیشمیآید.بخاطردارمکهدرعملیاتوالفجر8،دشمن

تمامیآمبوالنسهایمارازدهبود)بهعلتحساسبودنجایعملیات(.
آمبوالنسسریعًا الی۳0 نیازداریم،20 آمبوالنس به وقتیگزارشکردیمکه
تدارك را جنگ مردم میگوئیم وقتی بودند. فرستاده مردم را اینها شد. فرستاده
میکنند،منظورایننمونههااست.امامیگویم،یكسریازافرادهماالنآمده
اند.کهراهخوزستانوجنوبرانمیدانند؟،کدامطرفاستونهجبههرفتهاند،نه
کمکیکردهاندوفقطحرفزدهاند.بسیجیوپاسدارراتضعیفمیکنند.بسیجیکه

بهجبههمیرود،بایدخانهاشوخانوادهاشتأمینداشتهباشد.
وقتیبرمیگرددومیبیند،خانوادهاشامنیتندارد،چهکسیرابایدببیند؟من
ازطرفبرادرانبسیجیکهدرجبههبودند،اینسخنرانقلمیکنم:اگرخانواده
بسیجیدرامانباشد،بیشتروبهترمیجنگد،ولیبسیجیکهازجبههمیآیدواورا
دستبستهازدادسرابهشهربانیمیبرند،بسیجیکهحرفحقمیزند.بسیجیکه
درمیدانجنگآنچنانفداکاریمیکندوشهیدمیشود،اینجابااواینگونهبرخورد



40 / شیر شب های شلمچه  

کننددیگرکجامیتوانددوبارهحرکتکندوبهجبههبرود؟آنزمانکهدرکردستان
چشمپاسدارانراازحدقهدرمیآوردندوآنهاراسرمیبریدند،ایناشخاصکهاالن
رویکارآمدهاندوفقطحرفمیزنند،کجابودند؟امابهآنهاکهفقطحرفمیزنند
بلدنیستندوخودشانراهممسئولوهمهکارهمردم وحتیراهخوزستانراهم

میدانندمیگوئیم:شماغلطمیکنیدحرفبزنید،
خداشاهداست،دراینخطتازهایکهرفتهبودیم،یكگلولهتوپ،چهاربسیجی
راشهیدکرد.نفرپنجمرفتسراغآنها،یكگلولهبهطرفاوشلیكشدکهاوکاًل
مفقوداالثرشد،آنوقتماچطوربهاینافرادبگوئیمخانوادهاتدراماننیست؟!
اگربخواهیمبسیجراهبیندازیم،بایدشهرماندرامانباشد،بایدخانوادهبسیجیما
درامانباشد،آنشخصیکهبهجبههکمكمیکنددرامانباشد،وقتیبسیجیاز
جنگبرمیگرددومیبینددراینجامسائلومشکالتیهستکهنبایدباشد،مجبور
استدادبزند،کهایسپاه،ایبسیج،ایفرمانداری،اینماینده،ایمسئولینکه

اینجائید.
اینمسئلههستویکیهمدمنمیزند.مااینراتاکینگوئیم؟درآنجابسیجی
ماشهیدشودودراینجاازاینکارهاانجامشود،مجبوراستبادلشکستهبرگردد
ودرآنجاشهیدشود،آنهماینگونهمظلوم.بخداقسم،اگراینجنگبهامیدخدا
وبهلطفامامزمان)عج(باپیروزیتمامشودواینهابرگشتند،اینافرادیراکه
اینجادارندکارشکنیمیکنند،گوششانرامیگیرندوپرتشانمیکنندبیرون»تکبیر
حاضران«مامیبینیم،بسیجیهادرجبههکههستند،آنقدربههماعتقاددارندکه
هنگامنمازهرکدامدیگریرابرایبهعهدهگرفتنامامتجماعتمعرفیمیکند.
ولیوقتیمیرسندبهپشتجبهه،معلومنیستچهدرگوششانمیخوانندکهانگار

ازهمفاصلهگرفتهاند.
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مثلاینکهدراینجاهاهمبایدسنگرسازیکنند.برادرانبسیجیقولدادهاند
کهوقتیازعملیاتبرگشتند.بیاینددرشهروبااینهاکارشانرایکسرهوحسابشان
راتسویهکنندواینکارراخواهندکرد.بسیجیهاجانشانرابرایجنگمیدهند
ودیگرمردممالشانرا،آنوقتبعضیهاهممیآیندوحرفمیزنند.موقعحرف
تازهمیخواستیمراهبیفتیمو نیست،هنگامعملاست.حرفمالزمانیبودکه

بدانیمجنگچیست؟
اکنونجنگراشناختهایموراهراتشیخصدادهایمودیگربهحرفزدناحتیاج
نیست.بیائیددرجبهههاببینیدبرادرانچگونهفداکاریمیکنندوسپسازآنهاتشکر

کنید،نهازدور.آنمسئولادارهچکارکرده،ایکهدرجنگشریکی؟
اینکاروانتدارکاتیکهبهجبههفرستادید،شایدوحدتبرادرانراصدبرابرکرد،
چوندیدندکهمردمدوبارهبااتحاد،کاروانشانرابهحرکتدرآوردند.جنگراازپشت
میزنمیتوانادارهکرد.اینکهمیگویندمسئولینبایددرجنگشریكباشند،یعنیکه

یكبسیجیکاملباشند،آیابودهاند؟
برادرتواگرمیخواهیبسیجیازاینمنطقهحرکتبدهی،بایدکمکهاییراهمکه
جمعمیشوند،برایشبفرستی،بگوئیمنتوانستماینمثاًلصدتومانراتهیهکنمو
برایتبفرستم.آنموقعاستکهوقتیازجبههبهشهربازگشت،باتویمسئولهماهنگ

است،ولیاگرطوردیگریبرخوردکنی،اوهمهیچگاهباتوهماهنگنمیشود.
دعویمکنکهبـرترمازدیگرانبهعلم
چونکبرکردی،ازهمهدونان،فروتری
بـاردرختعلمنـدانمبـهجــزعمل
بــاعلماگرعملنکنیشـاخبیبری
والسالمعلیکمورحمهاللهوبرکاته





خاطرات
)گزیده ای ازخاطرات بیان شده توسط همرزمان شهید(
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شجاعترینفرمانده

شجاعت،یکیازویژگیهایشاهمرادبود.بهجرأتمیتوانگفت:شجاعترین
فرماندهجنگبود.مستقیمروبرویتیروتانکدشمنحرکتمیکرد،بدوناینکه
پلکبزندواینیکچیزعجیبوبیسابقهبود.آنچنانشجاعتداشتکهدرمقابل

انبوهآتشهاخمبهابرونمیآورد.
فرماندهانمادوگروهبودند:افرادیکههمهآنهارامیشناختندوکسانیکه
گمنامبودند،ولیداراییکبرجستگیهایفوقالعادهبودند.یکیازاینفرماندهان

کهدارایبرجستگیهایخاصخودشبود،شاهمرادیبود.

◄به نقل از سردار سر لشکر پاسدار دکتر محسن رضایی 
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یكحقیقت

شیر، درخط دارخوین، منطقه در اوایلجنگ، همان از را شاهمرادی شهید
شناختم.

وقتی بود؛ سقوط حال در خطی اگر میگفتند: بسیجیها که بود کسی او
شاهمرادیمیآمد،مطمئنبودیمآنخطدیگهسقوطنخواهدکرد،واینیکحقیقت
باآنلهجهشیرینعشایری تانقشهعملیاتراتوجیهکند، بود.وقتیکهمیآمد
خودش،سادهحرفمیزد،ولیبسیاردقیقطرحهایعملیاتیراتوجیهمیکرد.

عبورمیکرد،خمپاره بغلگوشش از گلوله که دیدم بعضیعملیاتها در من
کنارشبهزمینمیخورد،ولیایشانانگارهیچاتفاقیرخندادهوترسیبهخودش

راهنمیداد.

◄به نقل از سردار سر لشکر پاسدار دکترسید یحیی صفوی
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مواظبمردمباشید

بافرماناماممبنیبرعزیمتبهکردستان،اززرینشهربهسویاصفهانحرکت
کردیم.درجمعما،شهیدانباغبان،قجهای،شاهمرادی،محمدیوشهسواری
بودند.دراصفهانسازماندهیشدیم.فرماندهیماباشهیدحاجحسینخرازیبود.
درکردستان،مأموریتماشهرپاوهبود.شهیدشاهمرادیمرتبسفارشمیکرد:
پاوهبیتقصیرند.مواظبباشیدگلولهایبهسویمردم مواظبمردمباشید.مردم

شلیكنشود.
بچههای اکثر پاوه، پاکسازیشهر از توصیهیشهیدشاهمرادی،پس این با
زرینشهربامردمپاوهبهراحتیارتباطبرقرارونقشههایتفرقهافکنانهگروهكهارا

نقشبرآبکردند.

 ◄بهنقلازکریمعابدی
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درمیانبسیجیها

شاهمرادیعالقهخاصیبهبسیجیهاداشتواکثراوقاتفراغتخودرا،با
آنهاومیانآنهاسپریمیکرد.دربرخوردهانیزفرقیبینفرماندهگردان،گروهان

ویكبسیجینمیگذاشت.
جالبترازهمهاینکهدررزمشبانه،خودشخصًاشرکتمیکرد.بعدازاینکهطرح
رزمرامیریخت،موقععمل،بهجایاینکهمثلسایرمسئوالنوفرماندهان،جزء

نیروهایآموزشدهندهباشد،جزءبسیجیهامیرفت.
اینکاراوچندینُحسنداشت،اول:باالبردنروحیهبسیجیها.دوم:نظارت
نزدیكبرتواندریافتوعکسالعملنیروهایبسیجیدرشبعملیات،سوماینکه
وقتیاومیانبسیجیهابودمانیزنمیتوانستیمزیادبرآنهاسختگیریکنیمو

باعثتعدیلشدترزمشبانهمیشد.

◄ به نقل ازحاج آیت رجاییان
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دردولبخند

شهیدشاهمرادیفردیشوخطبعبود.یکیازبزرگترینجاذبههایاوهمین
اخالقوتبسمدائمیویبود.آنقدرخوشاخالقبودکهحاضرنبودلبخندشرابا

هیچچیزعوضکند.
یکباردرمنطقهعملیاتیبیمارشد.ولیازآنجاکهبهوجوداونیازبود،مدتچهل
روزبیماریودردراتحملکردوحاضرنشدبرایمعالجهبهعقببرود.درحالیکه
دردرادراندرونخودتحملمیکرد،یكلحظهتبسمولبخندازلبانشدورنمیشد.

◄ به نقل از رمضان الله وکیل
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میهمانیشبانه

درخطپدافندیپاسگاهزید،عراقدایمًا،مقرهایاسنگرهایکمیندرجلوایجاد
میکرد.شهیدشاهمرادیاعتقادداشتکهاینمقرهاوکمینهابایدمرتبمورد
یا تیربار اوهرشبیك ازدشمنسلبآسایششود. و انهدامقرارگیرند و حمله
آرپیجیبرمیداشتوبههمراهچندنفربهجلومیرفتندوموقعحرکتبهشوخی

میگفت:"میخواهیمبرویممهمانیشبانهویكسریبههمسایههابزنیم."
بقیهحرکت از اوهمیشهجلوتر قولخودشمهمانیها، به یا اینحمالت در

میکردوخودشراسپربالیافدائیبقیهمینمود.

◄بهنقلازابراهیمکرمی
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بچههاعراقی!

یكشب،ازشدتگرما،پشهوسروصدایبچهها،شاهمرادیبهآنطرفخاکریز
کهسمتعراقیهابود،رفتهوخوابیدهبود.صبحزود،نگهبانمتوجهشدهبودیك

نفرآنجاخوابیدهاست.
عربی که نیز شاهمرادی بود. داده ایست او به و کرده بیدار را او سروصدا با
میدانستبهعربیچیزهاییگفتهبود.ناگهانآنبسیجیفریادزد:"بچههاعراقی!
عراقی!"همهسرخاکریزجمعشدیم،دیدیم،شاهمرادیاستکهباخندهازاین
شوخیجالبازجابرخاستوبدوناینکهازگلولههایدشمنبرسد،بهاینسوی

خاکریزآمد.

◄به نقل از کریم عابدی
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مسجدجبهه

دراوایلجنگکهشهیدمحمدعلیشاهمرادیبهجبههآمدودرخطدارخوین
مستقرشد،دستبهیكاقدامفرهنگیبیسابقهایزدکهبهعنوانیكسنتحسنه

بعدهادرتمامیمحورهایعملیاتیباقیماند.
علیرغمنبودنوسایلمهندسیوامکانات،اوباکمكدوستانش،اولینمسجد
جبههراتحتعنوان:"مسجدعاشقانحضرتمهدی)عج("درمحوردارخوین

تأسیسکردودرخطمقدم،نمازجماعترابرپایداشت.

◄بهنقلازامیرکوهکن
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بایدباعراقیهاکشتیبگیریم

با و آمد بیتالمقدس،شبهنگام،شهیدشاهمرادی دومعملیات مرحله در
شوخیگفت:"بچههاامشببایدباعراقیهاکشتیبگیریم."ماهمهخندیدیم،ولی

منظوراونبردتنبهتنیابهتربگویمتنبهتانكبود.
دراینعملیاتفرماندهمحور،شاهمرادیوفرماندهگردانزالیوسفپوربود.
آنشببهخوبیگذشتوصبحساعت۱0پشتخاکریزجدیدمستقرشدیم.اسرارا
تخلیهکرده،خوشحالازاینهمهپیروزی،مشغولخوردنغذاشدیم.بعضیازفرط
خستگیدرازکشغذامیخوردند،بعضینشستهواکثرًاتکیهبهخاکریززدهبودند.

ناگهانسروصدابلندشدوخاکریزمثلاینکهتکهتکهشودوبههوابرودشروع
بهلرزیدننمود.خطدریكلحظهبههمریخت،تانكهاونفربرهایزرهیعراق
غافلگیرانههجومآوردندوتاپشتخاکریزخودیآمدند.جنگتنباتانكونفربانفربر

شروعشد.اززمینوآسمانآتشمیباریدوجنگسختیدرگرفت.
درحالیکهمشغولزدنتانكهابودیمیكنفرفریادزد:"عراقیهاواردخاکریز
شدند."دیدمنیروهایپیادهدشمنسررسیدند.هیچکسنمیدانستچهکاربکند.
عراقیهاانتظارنداشتندبهاینسرعتتاپشتخاکریزمابیایند،دستوپایشانراگم

کردهبودند،ماهمکهکاًلغافلگیرشدهبودیم.
امدادغیبیرسیدوشاهمرادیپیدایششد.سریعًاباکمكبرادرانارتش،یك
نفربرآوردودرحالیکهفریادمیزد:"منشاهمرادم"یكتانكرازد.باانفجارتانك،
تاحدودیورقبهناممابرگشت.نفربرهایارتش،شروعبهشلیكموشكکردندو
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چندیندستگاهتانكدشمنمنهدمشد.
صحنهخیلیزیباییبود.شاهمرادیراهمهبچههانمیشناختندواومجبوربود

خودشرامعرفیکند.
البتهبههمهنیروهایارتش،سپاهوبسیجگفتهبودند:فرماندهمحورشاهمرادی
استولیبهقیافه،خیلیهااورانمیشناختند.بههمیندلیلبرایاینکهبهحرفش
گوشدهندوسالحونفربردراختیارشبگذارند،مرتبفریادمیزد:"منشاهمرادم.
"درآنمعرکه،فریادهایاووشلیكهایمداومشبانفربروکاتیوشادقیقًامثلرجز

خوانیپهلوانانقدیمدرمیدانهایجنگوکشتیبود.
یكتانكمیزدومیگفت:"منشاهمرادم."یكفرمانصادرمیکرد،یكرگبار

میگرفتومیگفت:"منشاهمرادم"
فریادهایاو،روحیهرادردلماوترسرادردلدشمنکهحاالدیگرباهممخلوط
شدهبودیم،زیادمیکرد.حدودساعت۳بعدازظهر،پاتكباپیروزیماوشکست
دشمنداشتبهپایانمیرسید،تازهبهحرفشاهمرادیرسیدمکهمیگفت:"بایدبا

عراقیهاکشتیبگیریم"

◄بهنقلازقربانعلیقربانی
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اویكلشكراست

اینمطلبراکهشهیدشاهمرادیازگلولهنمیترسد،همهمیدانستند.منهم
بودمکهدرعملیات باورنکردم.شانزدهساله ندیدم، باچشم تا بودم،ولی شنیده
خیبرشرکتکردم.روزبعدازعملیاتازسهطرف،یابهتربگویم،ازچهارطرفدر
محاصرهقرارگرفتیم.سهطرف،دشمنباتمامتوانوپشتسرنیزباتالقوآبهای
هورالعظیم.شدتآتشدشمنبهقدریبودکهسعیمیکردیمتمامبدنرابهزمین
بچسبانیمتاتیریاترکشبهمااصابتنکند.تعدادماناندكبودوهرشهیدیامجروحی
کهمیدادیم،روحیهمانضعیفترمیشد.ناگهانشاهمرادیآمدباقدبرافراشته،با
شجاعتتمام،بدونواهمهازآنهمهآتش،ابراهیموارقدممیگذاشت.بادیدناو،
روحیهبچههاچندبرابرشدوبایكیورش،توانستیمپاتكرادفعودشمنرابهعقب

برانیم.اینجاباخودگفتماوبهتنهایییكلشکراست.

◄ به نقل از سید کاظم مرتضوی
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گریهدرگودال

حدودساعت۱0شب،شهیدشاهمرادیپیشنهادکرد:"دوستانبیاییدامشب
دعایتوسلبخوانیم."بعضیازدوستانگفتند:"ماخستههستیمومیخواهیم

بخوابیم."
ولیشاهمرادیباسهتندیگر،رویدژعراقکهخطدوممامحسوبمیشد
رفتهوشروعبهخواندندعاکردند.باشروعدعا،صدایگریهوزمزمهشاهمرادی

بلندشد.
شبتاریك،منطقهعملیاتی،جمعدوستانهوخلوت،موقعیتمناسبیرابرایرازو
نیازبامحبوبفراهمکردهبود.اواسطدعا،ازگوشهوکنارخاکریز،صدایگریهبسیار

سوزناکیتوجهمرابهخودجلبکرد.
احتمالمیدادممحمدعلیباشد،ولییقیننداشتم.ازطرفیخجالتمیکشیدم
سرمرابرگردانمببینمکدامیكازبچههادرجمعمانیست.دراواخردعاکهناممبارك
امامزمان)عج(وتوسلبهآنحضرتبهمیانآمد،دیدمشهیدشاهمرادیاستکه

اینچنینمیگرید.
اودرآنتاریکی،گودالیراکهازانفجارگلولهتوپدرستشدهبود،یافتهوهمانند
جسدیکهدرگورنهادهباشند،درآنخوابیدهواینطورضجهوشیونمینمود.

◄بهنقلازعلیصادقی
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تجدیدقوا

کسانیکهدرروزکارهایطاقتفرساانجاممیدهند،شبفرصتمناسبیدارند
تاباخدابهرازونیازپرداخته،نمازشبیبجاآورده،تجدیدقوانمایند.محمدعلینیزبا
توجهبهمسئولیتهایسنگینیکهدرتیپداشت،باوجوداینکههیچگاهازکاراظهار
خستگینمیکردولیپسازچندشبانهروزکارمداوموطاقتفرسا،آثارخستگیدر

چهرهاشهویدابود.
یكشبخستهازکارمداومروزانه،درچادرخوابیدهبودمودرحالیکهازشدت
خستگیخوابمنمیبرد،ناگهانزمزمهدلنشینیتوجهمرابهگوشهیچادرجلبکرد.
صداییکهازژرفایجان،معشوقرامیخواندوآرامآراماوراطلبمیکرد.بدونسر
وصدا،نیمخیزشدم،دیدممحمدعلیاست.اوکهخستهترازمنبودوبایدزودتر
ازمنمیخوابیدودیرتربیدارمیشد،ولیعشقبهمحبوب،شاهمرادیخستهرا
ازرختخوابجداکردهبود،تابارازونیازتجدیدقوانمودهوصبحباروحیهایتازه،

مشغولخدمتبهاسالمشود.

◄بهنقلازمحمدکرمی
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جنگکهشوخیندارد

از یکی از را زید پاسگاه خط هاشم)ع( بنی قمر ۴۴ تیپ بود، قرار که زمانی
یگانهایمستقرتحویلبگیرد،شهیدشاهمرادیهمراهچندنفردیگرجهتبازدید
خطوبرآوردتعدادنیرووامکاناتوتجهیزاتبهمنطقهرفتند.وقتیبهخطرسیدند،
دیدندنیروهایخودیکنارخاکریزمشغولشناکردنهستند.ازخاکریزباالرفت،با
تعجبدید،نیروهایعراقینیزجلویخاکریزخودشان،آبتنیمیکنند.!نگاهیبه

اطرافکرد،یكتیربارگرینفبانوارکاملتوجهشراجلبنمود.
آرامپشتتیربارقرارگرفتوناگهاننیروهایغافلدشمنراکهبهجستوخیز
شنامشغولبودند،بهگلولهبست.چندنفریکهسالمماندند،خطمارابهگلولهو
خمپارهبستند.نیروهایخودینیزوحشتزدهبهاینطرفخاکریزگریختندوچون
شاهمرادیرانمیشناختندبهاوپرخاشکردند،"توکیهستی؟چراخطراناامن

کردی؟"
شهیدشاهمرادیدرحالیکهباخونسردیازپشتتیرباربلندمیشد.بادست،جلو
رانشاندادهگفت:"آنجامیاندوخاکریزیكمیداندرستکردهوصبحگاهمشترك
راباعراقیهابرپاکنید!جنگکهشوخیواهمالندارد.همینبیتوجهیهاستکه
تابهحالدشمنچندمرتبهبهمواضعشمانفوذکردهوازشماشهیدواسیرگرفته

است."

◄بهنقلازنعمتاللهصالحی
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ماعشایر

انداممناسب،قدرتبدنیوقدوقامتبلندشاهمرادیازیكطرف،آزادمنشی،
آزاداندیشی،پاکیوصفایاوازطرفدیگر،حاکیاززندگیعشایریپدرومادرشو

نتیجةسرکردنسالهایدرازاودربیابانبود.
یکیازمواردیکهشاهمرادیدرشوخیهایشبهکارمیبردوهمهرامیخنداند،
استفادهازفرهنگواصطالحاتعشایریوبیابانیبود.درخطپدافندیشلمچه
بودیموشاهمرادینیزفرماندهخطبود.ازسرشبتانزدیكصبح،چندینبارضمن
بادوربین رابررسیمیکرد،نزدهرکداممینشستو سرکشی،وضعیتنگهبانها
مادونقرمز،دقیقًاآنسویخطرادیدهبانیمیکرد.یكشببهاوگفتیم:"شاهمراد،
بادوربینمشغولدیدهبانیمواضعدشمنبود، پسکیمیخوابی؟همانطورکه
گفت:"ماعشایرمیگوییم،اگرچوپانبخوابد،صبحکهبلندشودازگلهاشخبری
نیست."واومقصودخودرابااینجملهزیبا،سادهوهمراهباطنزیملیح،بیانکرد.

◄بهنقلازقربانعلیامینی
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طغیانآب

انجام میآمد بر دستش از کاری هر شاهمرادی بحرانی، و شرایطسخت در
میداد.نمیگفت:منفرماندهام،میتوانمدستوربدهم،بقیهبایدانجامبدهندو…
یكروزدرپاسگاهزیدبهعلتبارندگی،آبطغیانکردوقسمتیازخاکریزخودی
بهخطرافتاد.خبربهمهندسیدادندتاتجهیزاتبیاورندوخاکریزراازمحاصرهسیل

نجاتدهند.
دراینحینمحمدعلیمنتظررسیدننیروهایمهندسینشد،چونممکنبود

کارازکاربگذردوبهقولشاعر:
چوپرشدنشایدگذشتنبهپیل  سرچشمهبایدگرفتنبهبیل

اوباخلوصتمام،خودرامیانشکافیکهآبدرخاکریزایجادکردهبود،انداخت
وبهنیروهایحاضرگفت:"بادست،خاك،کلوخوگونیبریزید."

واودرحالیکهتانیمتنه،میانآبوگلغوطهمیزد،کلوخهاوگونیهاییرا
کهنیروهامیریختند،بادستدرشکافقرارمیدادتاجلوینفوذآبگرفتهشود.

◄بهنقلازباقرصباغی
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زنجیرزن

درماهمحرم،شاهمرادیبهطورمحسوسیعوضمیشد.غمگین،گرفته،کم
حرف.دیگرآنشاهمرادینبودکهاگردهساعتهمپشتسرهمصحبتمیکرد
اتفاقشهیدان به یكلحظهاحساسخستگینکند.ماهمحرمدرجبههبودیمو
باباجانیومحسنعارف،سعیمیکردیمدرگردانحضرترسول)ص(مراسمسینه

زنیوزنجیرزنیبهپاکنیم،چونباعثتقویتروحیهنیروهایخودیمیشد.
کند بود.خدارحمت کار این در ما ازمشوقین کهخودشاهمرادی بود جالب
باباجانیرامیگفت:"هروقتواردمجلسمیشدمومیدیدمشاهمرادیدرصف
اولعزاداریباآنهمهعشق،برایامامحسین)ع(محکمزنجیرمیزند،بیاختیار
بهیادسرداریوعلمداریحضرتعباس)ع(میافتادموباخودمیگفتم:اینهمه

رشادت،شهامتوفداکاریراازقمربنیهاشم)ع(الهامگرفتهاست."
یكشبپابرهنهعازمحرکتدردستهسینهزنیبودم.دیدمیكنفرکنارسیمهای
خاردار،انتهایپادگاننشستهاست.درتاریکیجلوتررفتم،دیدماشعاریدرمرثیه
ساالرشهیدان)ع(زمزمهوزارزار،گریهمیکند.فوراًحدسزدمشاهمرادیباشد،
چونعاشقترازاوکسینبود.گویامتوجهحضورمنشدهبود.بلندشدبرود،زیر

نورافکناوراشناختم،بلهخودشبود.

◄بهنقلازقربانعلیامینی
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گونیراسرتکن

دوروزقبلازعیدنوروز،درخطمشغولدیدهبانیبودموقراربودفردابهمرخصی
بروم.دراینحینشنیدمکهبچههابههممیگفتند:"شاهمرادداردبهخطمیآید."

سرخودراازسنگربیرونآوردمببینمچهخبراست.
ناگهانچیزیمحکمبهسرمخوردومثلکالهگشادیکهتارویبینیبیایدبه
کندهاز سرمکشیدهشد.لبههایآنراباالزدم،دیدمشاهمرادیاست.باتبسمیآ

محبتگفت:"مگرنمیخواهیشبعیدخانهباشی؟"
گفتم:"بله"گفت:"الاقلاینگونیراسرتکنتاتكتیراندازدشمنسرترا

نبیند."
)گونیبارنگخاصخودباعثمیشدکهموهایسیاهرنگوسردیدهباناز

چشمدشمنمحفوظبماند(.

◄بهنقلازاصغرطاهریان
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فرماندهناشناس

بودموخیلیدلم راشنیده نامشاهمرادی بهجبههمیرفتم. بودکه بار اولین
میخواستاوراازنزدیكببینم.اتفاقًادرجبههباهمبرخوردیداشتیمولیاورا

نشناختم.ازمنپرسید:"جوشکاریهممیدانی؟"
گفتم:"چطور؟"

گفت:"میخواهمسولهبسازی."
باخودگفتم:بایدازمسئولینباشد.ساعتیبعد،جهتکاریبهبهداریرفتم.
درستجوابمراندادندوگفتند:"بایدساعت2بعدازظهربیایی".آنبرادرهمآمد،

مسئولآنجابهاونیزهمینراگفتواضافهکرد:"وقتناهاراست."
اوگفت:"منسرماخوردهام.فقطچندتاقرصمیخواهم."

فایدهاینداشت.بایدساعت2میآمدیم.گفتم:اگرفرماندهیامسئولباشدبااو
چنینبرخوردینمیکنند.تاساعت2صبرکردماونیزآمد.

درحالگرفتنداروبودکهیكنفرصدایشکرد:"برادرشاهمرادی"یکهخوردم.ای
عجب!اوشاهمرادیاست.آنفردیکهازظهر،شاهمرادیرابرایچندقرص

معطلکردهبود،نمیدانستچگونهعذرخواهیکند.
ولیشاهمرادیجوانمردترازاینحرفهابودوگرنه،شاهمرادینمیشد.درحالی
اینجاماهمهدر نیست! برادر!طوری ندارد "عیبی اودستمیداد،گفت: با که

خدمترزمندگانهستیم.سعیکنبیشتربهنیروهارسیدگیکنی.

◄بهنقلازعیناللهصدریان
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تدبیرفرمانده

بعدازظهر۱۳۶2/۱2/۹درعملیاتخیبر،متوجهشدیم،وضعیتمنطقهبسیار
خطرناكشدهاست.چوندرجناحراستما،خطسقوطکردهودشمنبانفوذبه
مواضعخودی،قصدبستنراههایارتباطیماراباهورالعظیمداشت،تاهمهرابه

محاصرهاندازد.
منفرماندهیگروهانتازهتأسیس"اسپیجی۱۱"رابرعهدهداشتموبابیسیم
بافرماندهیدرتماسبودم.شهیدشاهمرادی،مداماجرایآتشمیدادتاتانكهای

دشمننتوانندبهخطخودینزدیكشوند.
است گفت:قرار پیاده گردان فرمانده و من به و آمد خط به خودش گاه آن
عقبنشینیکنیمولیاگراعالمکنیم،سازماندهینیروهابههممیخوردوممکن
استبسیجیهاحاضربهعقبنشینینشوندوباعثتلفاتآنهاگردد،پسبهتر

استاعالمنشود.
سپسبهنیروهااعالمکرد:ازقرارگاهدستوردادهشدهکهماازمحوردیگری
عملیاتانجامدهیم.کلیهنیروهاسریعًاکناراسکلهجمعشوند.وبهماگفت:"تا

آخریننفرسوارقایقنشده،شمااجرایآتشکنید."وماعملکردیم.
بااینتاکتیك،خیلیآراموخونسرد،کلیهنیروهاراباحداقلتلفاتبهعقبمنتقل
نمودودرآخر،مانیزعقبنشینیکردیم.خوببهیاددارم،آخریننفریکهسوارقایق

شد،خودشاهمرادیبود

◄بهنقلازامیرهوشنگصفرخانیورمضانعابدی
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نمازدرقایق

بودیم. درحالشناسایی آفتاب، نزدیکیهایغروب تا هورالعظیم، منطقه در
مسیریطوالنی،طیکردهبودیم.موقعمغرب،شهیدشاهمرادیگفت:میخواهم

نمازبخوانم.
منگفتم،میانمواضعدشمن؟!!ممکناستهرلحظهشناساییشدهحتی

اسیرشویم.
ولیاوبدوناعتنابهحرفمن،آراممشغولگرفتنوضوبود.وقتیبهخودآمدم،
دیدمکهاصاًلجنگمابهخاطرنمازاست،همانگونهکهامامحسین)ع(نیزوسط

میدانکربالدرظهرعاشورانمازخواند.
یكپتووسطقایقپهنکرده،بهمحمدعلیاقتدا،ونمازراهمانجابهجماعت

برپاکردیم.

◄به نقل از همرزم شهید
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خطزید

درخطپاسگاهزید،یكشبشهیدمحمدعلیشاهمرادیبههمراهفرماندهتیپ
۴۴برادرعلیزاهدیبهخطآمدند.دربازگشت،چندکیلومترکهدورمیشوند،متوجه
میشوندآبهایمنطقهپاسگاهزیدیکیازسیلبندها)خاکریزها(راقطعکردهوبه

طرفمقرمهندسیتیپدرحالجریاناست.
شهیدشاهمرادی،یکیازرزمندگانهمراهخودرابهمقرمهندسیفرستادتاچند

دستگاهلودروبولدوزرجهتترمیمخاکریزوقطعجریانآببیاورد.
بارسیدنخبر،بندهکهجزءنیروهایمهندسیبودم،همراهچنددستگاهماشین

آالتراهسازیحرکتکردم.
وقتیکهرسیدم،دیدمشهیدشاهمرادیوفرماندهتیپهرکدامیكپلشناور
موسومبهپل"کوثری"برداشته،جلوجریانآبراگرفتهاند،تاشکافبیشترنشود.

چونجریانآبباهرموجیبخشیازخاکریزرادرخودحلمیکرد.
شهیدشاهمرادیهمینطورکهپلراگرفتهبود،بهرانندهلودرگفت:خاكبریزد.
وقتیلودربیلخاكراروییكطرفپلریخت،سمتدیگرشکهشهیدشاهمرادی

ایستادهبود،باالرفتواوباسرداخلآبافتاد.
درحالیکهسراپاخیسبود،ازمیانآبوگلدرآمدوصدایقهقههاشهمه

جاراپرکردهبود.

◄بهنقلازنعمتاللهصالحی
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نمیگوییشاهمرادیکجاست؟

"میروم گفت: من به شاهمرادی هنگام،شهید والفجر8،عصر عملیات در
یكسرکشیبهخطبکنم."وقتیرفتهبود،ماهمازفرطخستگیبهخوابرفتیم.
شاهمرادیدیدهبودچنددستگاهماشینآالتمهندسیبهاینطرفاروندآورده
شده،یکیازبولدوزرهاراهدایتکردهبودتاجلوماخاکریزیاحداثنمایدکهجان
پناهبهتریداشتهباشیم.چونمارادرحالخوابدیدهبود،بیدارماننکرده،خود
بادوسهنفرنیرویبسیجی،بولدوزرراجلوبرده،مشغولزدنخاکریزشدهبودندو

شاهمرادینیزبایكاسلحهوبیسیممشغولنگهبانیوحفظامنیتآنبود.
وقتیازخواببیدارشدم،دیدمشاهمرادینیست.نگرانشدم،پسازمدتی
جستجواوراکناربولدوزریافتم.بهشوخیبهمنگفت:"معلومهستکجایی؟
نمیگوییشاهمرادیکجاست؟کشتهشد؟بالییسرشآمده؟"عذرخواهیکردم.
گفت:ایناسلحهرابگیر،وقتنمازاست.همانطورکهبیسیمبرپشتشبودبهنماز

ایستادودررکعتدوم،منبیسیمراازپشتشبرداشتم،تاراحتترباشد.

◄بهنقلازمحسنعزیزالهی
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جنازهعراقی

ساعت۶عصربودکهواردجزیرةامالرصاصشدهوبادشمندرگیرشدیم.یك
مرتبهیكنفرفریادزد:آیترجاییانشهیدشد.اینخبرمانندپتکیبرسرنیروهافرود
آمد.وهمهمیگفتند"حاالچهکارکنیم؟"درهمینافکاربودمکهدیدمیكنفرجلو

آمدوگفت:"اگرآیتشهیدشد،خوشابهسعادتش،منهستم."
ازرزمندهکنارمپرسیدم"اوکیست؟"گفت:"محمدعلیشاهمرادیمعاونتیپ

است."اومارامجدداسازماندهیوبهطرفدشمنحملهبردیم.
درحالیکهازشدتآتش،ماهمگیداخلکانالحرکتمیکردیماورویجاده

میرفتوفرماندهیوجنگبادشمنراتوأمانانجاممیداد.
نیمههایشب،دستورعقبنشینیصادرشد.وقتیبهکناراسکلهرسیدیم،شهید

شاهمرادیدستورداد،کههرکسبایدیكمجروحیایكشهیدراباخودبیاورد.
منچونجثهکوچکیداشتم،همراهیكبسیجیهمسنوسالخودرفتمودر

تاریکییكجنازهپیداکرده،باسختیومشقت،کناراسکلهآوردیم.
نفسزنانبهشاهمرادیگفتیم:مایكشهیدآوردیم؛حاالآزادهستیمبرویم.او

چراغقوهایرویچهرهجسدانداختودرآنتاریکیشروعبهخندیدننمود.
بعددرحالیکهدستبرشانههایمامیگذاشتوسعیمیکردمادوبسیجی
کوچكاندامرانرنجاندگفت:"نیاوردید!حاالهمکهآوردیدعراقیآوردید،زودسوار

شدهبروید!."

◄بهنقلازسیدنورعلیموسوی
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سرکشیبهنگهبانها

درمقرتیپ۴۴،واقعدرساختمانانرژیاتمی،شبهاتاصبحدرتعمیرگاه،به
تعمیروسایلنقلیهتیپمشغولبودم.شبهواخنكتروتعمیرگاهخلوتتربود،لذاکار

بهترازروزپیشمیرفت.البتهروزهاهمکارمیکردیم.
یكشبساعتسهونیمبامداد،شاهمرادیواردتعمیرگاهشده،چرخیاطرافزد

وگفت:"برایامثالمنممکناستدیگرازاینوقتهاپیدانشود."
درحالیکهداشتازتعمیرگاهخارجمیشد،گفت:"بروبخوابمؤمن."

گفتم:"پسخودتچی؟"
گفت:"میرومسریبهنگهبانهابزنم."متوجهشدمحتیدرزمانیکهعملیات
نیستوهمهدرحالاستراحتهستند.اوشبهاتاصبحچندمرتبهبهنگهبانان

سرکشیمیکندتاآمادگیخودوآنهاهمیشهحفظشود.

◄به نقل از محمود شهریاری
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فرماندهعملیات

شاهمرادیراازعملیاتفتحالمبینمیشناختموشجاعتوشهامتاورادر
عملیاتبیتالمقدسکهدرجناحچپمامیجنگید،دیدهبودم.لذاوقتیکهدر
عملیاتمحرمبندهبهعنوانفرماندهقرارشدتیپ۴۴قمربنیهاشم)ع(راتشکیل
دهم،ازویدعوتکردم.باپیوستنشاهمرادیبهتیپ،اورابهفرماندهیعملیات

تیپمنصوبکردم.گرچهبااکراهپذیرفت.
نقشاودرتیپیكنقشتعیینکنندهبود.جدیتوپشتکاردرکارها،همراهباتدبیر
وشهامتاو،باعثشدهبودکههرجادرسختترینشرایطعملیات،شاهمرادی

حضورداشت،مناحساسآرامشنمایم.
باآمدنمحمدعلیبهتیپ،تحولیبنیادیندرطرحوعملیاتتیپکهحساسترین
واحدبودایجادشدوهرروزوهمیشهبرایمناطقمختلفعملیاتی،طرحیتهیه
وتنظیممیشد.اوبااینکهفرماندهعملیاتتیپبودولیدرشناساییهابهکمك

برادراناطالعاتمیرفتودرشناساییها،خودشخصًاشرکتمینمود.

◄بهنقلازسردارجانبازکریمنصر
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مجروحیتشراپنهانکرد

چندروزقبلازعملیات،شاهمرادیبهاتفاقفرماندهلشکر۱7علیبنابیطالب)ع( 
بهقرارگاهرفتتانسبتبهآخریننقشههایعملیاتتوجیهشوند.درراهبازگشت

ماشینآنهابایكتریلیکمرشکنتصادفکردهوهردومجروحشدند.
راننده بعد، روز نگرانشدیم. نیامدنشاهمرادی از و بودیم بیخبر ازقضیه ما
ماشینبهقرارگاهآمدوقضیهرابهشهیدآقاجمالطباطباییاطالعداد.آقاجمال

گفت:"ازنیروهامخفیبماندچونممکناستباعثتضعیفروحیهآنانشود."
فردایآنروزشاهمرادیازبیمارستانمرخصشدوبهمقرآمد.اوکهمیدانست
چقدرمحبوبقلوببسیجیهاست،باندهاوپانسمانصورتشرابیرونازمقربازتا

کمترمتوجهمجروحیتاوشوند.

◄بهنقلازمرتضیشریفی
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موتورسیكلتیمیانانبوهآتش

انجامگرفت. درمنطقهجنوب درزمستانسال۶۱ والفجرمقدماتی عملیات
شهیدشاهمرادیتاآخرینلحظهعبور،سفارشبسیجیهارابهفرماندهانمینمود.
ازآنپسنیزبابیسیمسفارشمیکرد.،ساعت۶صبح،گروهیازنیروهای

خودیبهمحاصرهدشمنافتادند،لذاهدایتبابیسیموپیكکارگرنیفتاد.
همهقطعامیدنمودهوروحیههاتنزلکردهبود.درهمینموقعنیروهایمحاصره
شدهدیدندکهیكموتورسیکلتسوارازمیانانبوهنیروهایدشمنبهسرعتبه

سمتآنانمیآید.
وقتیموتوررسید،دیدندشاهمرادیاست.بسیجیهابادیدناینفرماندهشجاع
ودلسوزکهشخصًابهیاریآنانآمدهبود،بهوجدآمدندوروحیهاشانچندبرابرشد.
باکمكشهیدشاهمرادیبایكیورش،حلقهمحاصرهشکستهشدورزمندگاناز
محاصرهنجاتیافتند.وقتیبهعقبمیآمدند،خودشاهمرادی،نیروهاراازمعبر

میدانمین،عبورمیدادتاخداییناکردهآسیبینبینند.

◄بهنقلازعلیصادقی
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شناساییخونین

دریكسفرزیارتیبهقم،افتخارمجالستبامحمدعلیشاهمرادیراداشتم.در
راهازاوخواستمخاطرهایبرایمبازگوکند.پذیرفتوگفت:"یكشبباشهیدتاجمیر
ریاحیجهتشناساییمنطقهعملیاتیوالفجر۴،رفتهبودیم.چونبرایآشناییبا
منطقهواطالعازکمیتوکیفیتتوانرزمیدشمنرفتهبودیم،هیچگونهسالحو
مهماتیهمراهنداشتیم.دربینراهبهسرزمینسبزوخرمیرسیدیمکهچشمهآبیدر

آننمایانبود.لبچشمهنشستهوآبینوشیدیم.
دراینهنگامچشممبهیكتهسیگارکهدودمیکردافتاد.بهدقتاطرافرانگاه
کردم،چشممبهاسلحهایخوردکهکناریكدرختگذاشتهشدهبود.بهخوبی،وجود

دشمنرااحساسکردیم.
راهفرار بهفکر ایم.سریع نیروهایدشمن،گرفتارشده متوجهشدمکهمیان
افتادم.دراینموقعدیدمنگهبانعراقیکهبرایکاریسنگرراتركکردهبودبه
سنگربازمیگشت.دوسهمتریبیشتربامافاصلهنداشتکهمتوجهماشد.همین
اززمینبرداشتهبهطرفش گاهچیزی ببردناخودآ کهمیخواستدستبهسالح

پرتابکردم)بعدفهمیدمبلوطبودهاست(.
نگهبانکهترسیدهبود،یكلحظهصورتشرابرگرداند.سریعًابهاوحملهکرده،
دستهایشرابستموتوسطبیسیمچیهمراهمان،جهتتخلیهاطالعاتنظامی،
اورابهعقبفرستادم.پسازآنبهاتفاقشهیدتاجمیرریاحیبهمسیرخودادامه

دادهتااعماقمواضعدشمننفوذکرده،شناساییخودراکاملکردیم.
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درمسیربرگشت،دشمنکهازمفقودشدننگهبانخودهوشیارشدهوبهوجودما
پیبردهبود.دریكغافلگیریمارادستگیرکرد.چونمااحتمالاینوضعیتراداده
بودیم،هیچگونهمدرکیدالبرنظامیبودن،همراهمانباقینگذاشتیمودرجواب

مترجمدشمنکهازهویتماسوالمیکرد،گفتیم:
"مارانندهلودرهستیم.دیشبمارابرایدرستکردنجادهبهاینمنطقهآوردهاند
برویمکه بهعقب بلدنیستیم.میخواستیم را لذاجایی وچونمانظامینیستیم

اشتباهًاازاینجاسردرآوردیم."
چونرانندهلودرنمیتوانستکمکیبهآنهابکندماراآزادکردند.

دشمنمسیربازگشتمارامینگذاریکردهبودوبرادرتاجمیرریاحیکهچندمتر
جلوترازمنحرکتمیکرد،پایشرویمینرفته،بهشهادترسیدومنجسدمطهر
اورابهدوشکشیدههمراهبااطالعاتیکهازدشمنگرفتهبودمبهعقببازگشتمتا

زمینهسازعملیاتوالفجر۴باشد.

◄بهنقلازشهیدشاهمرادیتوسطحجتاالسالمسیدرضامیرزایی
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خطشكن

شاهمرادیعادتداشت،همیشهجلویستونحرکتکندوهمیشهاولینکسی
کهپابهخاکریزدشمنمیگذاشتاوبود.درعملیاتخیبربااینکهفرماندهیراعهده

داربود،ولیدرعملیاتباگردانخطشکنشرکتمیکرد.
درعملیاتبدراوراملزمکردند،کهپشتسرگردانحرکتکند.همینطورکه

گردانها،پشتسرهمحرکتمیکردندپشتسیمهایخاردارمتوقفشدند.
شاهمرادیجلورفتببیندقضیهازچهقراراست؛تاآمدندسیمهاراببرندوراهرا

بازکنند،عملیاتلورفتورگبارتیربارهایدشمنشروعشد.
شاهمرادیبایكازخودگذشتگیوایثارتمام،خودبررویسیمهایخاردارپرید

وسریعراهرابراینیروهابازکردوگرنههمهدریكستون،قتلعاممیشدند.

◄بهنقلازحسینمردانی
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پروانهساختمان

شهیدمحمدصادقیمعاونتدارکاتتیپ۴۴قمربنیهاشم)ع(درسانحهایبه
شهادترسید.پسازمراسمتشییعوتدفیناودرزرینشهر،بهکنترلاوراقومدارك
شهیدپرداختیمتافاکتورها،حوالههاورسیدهایتدارکاتراجداکرده،بندهتحویل

بگیرم.
اینکارباحضورسردارشهیدشاهمرادیودرمنزلبرادررشیدیدرزرینشهر
پروانه به چشمم صادقی، شهید مدارك بررسی و وارسی حال در میشد. انجام
ساختمانمنزلمسکونینیمهتمامسردارشاهمرادیافتاد.پروانهرابرداشتهوبهاو

گفتم:"اینبرگهازشماست؟"نگاهیبهآنکردهخندیدوبعدگفت:
"مناصاًلبهایندنیاومتاعآنهیچگونهدلبستگیندارم.اینپروانههمازبس
شهیدصادقیاصرارنمود،پسازچندسالسماجتبهاودادموگفتم:اگرتوانستی
موقعیکهبهمرخصیمیروی،اینساختمانرابرایبعدازماتمامکن!ولیمثل
اینکهاینساختمانوعمرکوتاهشهیدصادقیکفافندادودوبارهنیمهکارهماند.

پسازآندرحالیکهازاینصحنهناراحتشدهبود،چندلحظهرابهسکوتو
تفکرسپریکردوگفت:"خداوندعاقبتماراختمبهخیرکند"وباتاسفوافسوس

ادامهداد:
"وماراباشهدامحشورنماید."

◄نقلازمهدینصیری
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نصرراازاینجادورکنید!

رفتیم، جلو منطقه شناسایی برای شاهمرادی شهید با همراه عملیات، صبح
ببینیمچهجاییبرایپدافندکردنبهترومناسبتراست.دشمنکهباالیسرماقرار

داشت،ماراهدفقراردادوهمینطوراطرافماآتشمیریخت.
شاهمرادیباعجلهفریادزد:

"نصرراازاینجادورکنید!نصرراازاینجادورکنید!"
چندمتریعقبترآمدم.دیدمکهپیشبینیویچقدربهجابود،چونبهشدت

آنجازیرآتشدشمنقرارگرفتهبودواصاًلبرایپدافندمناسبنبود.
تیزبینشاهمرادی، یافتنمحلمناسبجهتپدافند،چشمان همیشهبرای

خیلیسریعبهترینجارابرایدفاعپیدامیکردوپیشنهادمیداد.
درمنطقه"روطه"کهمنمجروحشدهبودم،شاهمرادینیروهاراهدایتمیکرد
تابهکمكمابیایند.بادیدناو،قوتقلبپیداکردموخیلیخوشحالشدم.ولی
با بااینحال اوکمیافسردهبود،چونمنوشهیدباغبانیمجروحشدهبودیم.

شجاعتیکهمخصوصاوبود،توانستمنطقهراحفظکند.

◄بهنقلازسردارکریمنصرفرماندهوقتتیپ44قمربنیهاشم)ع(



78 / شیر شب های شلمچه  

 
گردگیریرانندهلودر

درخطپدافندیجزیرهمجنون،یكخاکریزنصفهنیمه،تنهاجانپناهمابود.
فاصلهمابادشمننیزکمبودوهمینخاکریزکوتاه،گاهوبیگاهباگلولهتانكصاف

میشد.
"یكخاکریز ازمسؤولمهندسیخواستکه: رادید اینوضع شاهمرادیکه

مقاوموجانپناهمستحکم"برایمادرستکند.
یكدستگاهلودرآوردندولی،زیرآنآتششدید،چهکسیجرأتچنینکاریرا
داشت.بهخصوصلودرکهبدونهیچحفاظیچندمتریباالترازسطحزمینقرار

داشتومنورهایدشمن،شبرابهروزروشن،مبدلکردهبود.
این از بیش شاهمرادی شهید ولی شد. داوطلب راننده، بسیجی یك باالخره
حرفهابسیجیهارادوستداشت.لذاازابتداتاآخر،کناردسترانندهلودرنشست

وبهاوقوتقلبداد.
وقتیکاراحداثتمامشد،باچفیهخودگردوغبارچهرهرانندهلودرراپاكکردو

اوراغرقبوسهساخت.

◄بهنقلازموسیامینی
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درمقردشمن

بودیم.چونخطحساسیت مستقر جزیرهمجنون پدافندی درخط سال۶5،
ویژهایداشت،همماوهمعراقیهابراییکدیگرکمینگذاشتهبودیم.

یكشبکهبایكنفربیسیمچیدرسنگرکمیننشستهبودیم،حدودساعتسه
بعدازنیمهشب،ازجانبروبروصدایپاییشنیدم،بهبیسیمچیگفتم:"آمادهباش
عراقیهابهسمتمامیآیند.آمادهشلیكشدم،ولیدیدمبهفارسیصدامیزند.
اسمشبراپرسیدم،جوابداد.اجازهدادمجلوبیاید.درتاریکیشبمتوجهشدم

شاهمرادیاست.گفتم:"کجابودیاینوقتشب؟"
دستیبهکتفمزدوگفت:"ازهمینکنارشماساعتیقبلردشدموبرایشناسایی

بهمقردشمنرفتم.

◄بهنقلازباقرطغیانی
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نگهبانیدرنیمهشب

برایمهیاکردنمقدماتکیازعملیاتهبههمراهتعدادیازبرادرانواحداطالعات
وعملیاتتیپ۴۴قمربنیهاشم)ع(بهکردستانرفتهبودیم.چونمنطقه،آلودهبه

دشمنونفوذیهایآنبود؛شبهاتاصبحنگهبانیمیدادیم.
درجمعماشهیدشاهمرادیهمبودوبااصرارتقاضامیکردبرایاونیزپست
نگهبانیدرنظربگیریم.بااینکهویمعاونتیپبود،بعضیشبها،ساعت۱2–2 
نیمهشبراکهیکیازسختترینساعاتبود،براینگهبانیانتخابمیکردومثل

بقیهنگهبانیمیداد.

◄بهنقلازمحمدحسنباقری
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دلسوزیفداکارانه

مدتیبعدازعملیاتبدر،دشمنفشارزیادیبرایتصرفمنطقهواردمینمود.از
قرارگاهدستورعقبنشینیصادرکردهبودند.ولیگردانحضرترسول)ص(درمنطقه

ماندهبود.هواروبهتاریکیمیرفتودشمنهرلحظهنزدیكترمیشد.
بایكنفردیگر،رویخاکریزایستاده،متحیربودیم،ناگهانیكگلولهتانكنزدیك

مااصابتکرده،هردونقشزمینشدیم.
وقتیچشمبازکردیم،دیدیمزخمینشدهایمولی،موجانفجاربشدتبدنمانرا
آزردهبود.درآنلحظه،صدایبیسیم،مرابهخودآورد.شهیدشاهمرادیبودکه

دستورعقبنشینیداد.
بهاتفاقهمراهان،راهافتادیمودرحالیکهراهراگمکردهبودیم،اوبابیسیمما
رابهسمتعقبهدایتکرد،هنگامیکهشاهمرادیراپیداکردیم،اوخودمسیر

بازگشترابهمانشانداد.
وقتیراهافتادیم:ازاوپرسیدیم:"مگرشمابهعقبنمیآیید؟"درحالیکهمترصد
بودتاصدایبیسیمرابشنود،گفت:"مثلشماهنوزهستندکسانیکهدرمحاصره
خدا اگر وقت، آن نیروهاست. همه آوردن عقب به من وظیفه گرفتارند. دشمن

خواستبهعقبمیآیم."

◄بهنقلازمحمدکرمی
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کاپیتان

محمدعلیشاهمرادی،همورزشکاروهمورزشدوستبودوهیکلورزیدهاو
حاکیازآنبودکهدرمیدانورزشنیزموفقباشد.بعدازعملیاتخیبر،همهنیروها
درمقرتیپ)انرژیاتمیدردارخوین(استقراریافتندوآموزشخاصینیزنبودواگر

ورزشنمیکردند،واقعًاروحیاتآنهاکسلکنندهوخستگیآورمیشد.
شاهمرادیبایكابتکارجالبیكدورهمسابقهوالیبالترتیبدادوگفت:"هر
واحدیاگردانییكتیمبدهد."خودشنیزکاپیتانتیمستادفرماندهیشد.اتفاقًابا

آنقدوقوارهبلند،خیلیخوببازیمیکرد.
وقتیاینبازیهاانجاممیشد،بیشازنیمیازنیروهایتیپجهتتماشاتجمع
میکردندوباتشویقتیمواحدخود،بهگرمیبازیهامیافزودند.بااینابتکار،آنها
کهاهلورزشبودند،ورزشمیکردند.وآنهاییکهاهلورزشنبودندچنانعالقمند
بهورزششدندکهبعدازآندررشتههایدومیدانی،فوتبال،باستانیوورزشهای

رزمینیزکالسهاییدایرشد.

◄بهنقلازمهدیباباساالری
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کسیجانماندهباشد

آخرینگردانیکهازمنطقهعملیاتیبدربهعقببرگشت،گردانمابود.ماحدودًا
۳0نفربودیمکهدشمنراسرگرممیکردیمتانیروهابتوانندبهراحتیمنطقهراترک

کنند
وقتیآخرینقایق،داشتآخریننفراتراسوارمیکرد،نزدیكهایغروبآفتاب،
شاهمرادیدرحالیکهنشانیاسکلههاوپلهایشناوررابهمامیداد،درآنغروب

آفتاب،یكاسلحهبرداشتوبهسمتنیروهایعراقیبهپیشرفت.
گفتیم:"خیلیخطردارد،دشمنخطراتصرفکرده،دیگرکسیجلونیست."
ولیاوگفت:"میرومببینمازبچههاکسیجانماندهباشد.شمابرویدمنمیآیم"و

ساعتهابعدازمابهعقبآمد.

◄بهنقلازعباسخسرویان
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قصاص

دریکیازخطوطپدافندیحساس،سنگرهایکمینماودشمن،خیلینزدیك
بههمبود.نیروهایعراقیجرأتوجسارتیافتهبودندگاهوبیگاهعملیاتایذائی

انجامداده،مزاحمکمینهایخودیمیشدند.
یكشبگشتیهایدشمنآمده،سرنگهبانخودیرابریدهومقداریوسایل

سنگررانیزبردهبودند.
وقتیخبربهشهیدشاهمرادیرسید،گفت:"فرداشبقصاصمیکنموکاری

میکنمکهآخرینعملیاتایذائیدشمنباشد."
شبهنگامبااینکهاحتمالمیرفتبهواسطهجنایتشبقبل،دشمنهوشیار
باشد.ولیشاهمرادیبهتنهاییرفتوباغافلگیرکردنیکیازکمینهایعراقی،

سرنگهبانرابریدهومقداریازوسایلداخلسنگرآنهارا،همراهخودآوردهبود.
اوبااینکار،درسخوبیبهدشمندادودیگرمزاحمتیبرایسنگرهایخودی

ازجانبدشمنصورتنگرفت.

◄بهنقلازیداللهخاشعی
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عزیزترینفردنزدبسیجیان

گردانمادرخطپدافندیفاودرمنطقهعملیاتیوالفجر8قرارداشت.خاکریزما
درستعمودبراروندبودوبخشیازخاکریزرادرامتدادارونددرستکردهبودیمتا

دشمنبهوسیلهنیرویغواصنتواندمارادوربزند.
بههمینجهت،سنگرهاییکهدرانتهایزاویهقائمهدرخاکریزمادرستشدهبود

روبهدشمنوزیرآتشمستقیمقرارداشت.
ایامسبزسالنورادرخطپدافندیبودیم.درآنشبهاماهقرصکاملبودو
باعثمیشدمدآباروندبهحداکثربرسدوکانالهاییکهبرایتخلیهآبمنطقه،
بهاروندحفرشدهبود،برعکسعملمیکرد،یعنیآباروندرابهجلووپشتخاکریز

انتقالمیداد.چونآبدرمدکاملحدود۱/5مترباالمیآمد.
صبحکهبهدریاچهنمك)منطقهعملیاتی(نگاهمیکردیم،مثلدریاموجمیزد
فقطاینخاکریزبودکهازآبباالزدهبود.سنگرهایاجتماعیمملوازآببودو
بچههاباکاسه،آبوگلراازسنگرخارجمیکردندوهیچخاکیجهتخشكکردن

کفسنگرهادراختیارنبود.دوبارهشبوضعبههمینمنوالتکرارمیشد.
گاهیآنقدرآبباالمیآمدکهبرایترددمجبوربودیمازکمرخاکریزبگذریم،که

خطراتیرامثلهدفگلولهمستقیمقرارگرفتن،دربرداشت.
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احساسناامیدیبرنیروهامستولیشده،همهازاینکارخستهشدهبودند.یك
روزخبررسیدکهشاهمرادیبهخطمیآید.جنبوجوشیدرخطافتاد.منباخود
گفتم:اگرچشمبچههابهشاهمرادیبیفتد،گلهوشکایتهاوخالصهدرددل

بچههابرایاوشروعمیشود.
گفتهبودمچوبیایی،غمدلباتوبگویم

چهبگویمکهغمازدلبرود،چونتوبیایی
برخالفانتظار،بسیجیهاوقتیشاهمرادیرادیدند،مثلاینکهعزیزترینکس
خودرادیدهباشند،گرداوحلقهزدندوبااوهرصحبتیکردند،غیرازدرددل،غیر

ازشکایتوگله.
حضورشاهمرادیباعثتشجیعنیروهاوزوالیأسوتجدیدقواوروحیهآنانشد

ومصممترازهمیشهدرخطماندند.

◄بهنقلازرحمتاللهادیبی
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بهاینسربازعراقیغذابدهید

درخطپدافندیفاو،شاهمرادیمراصدازدوگفت:"چندلحظهقبلیكنفررا
دراینسولهدیدم،ولیحاالنیست."گفتم:مگرشماچندنفربودید؟.گفت:"دونفر

ولیبیسیمچیبهعقبرفته،غیرازاویكنفررادیدم."
حفرهایروبرویسنگرشاهمرادیبودکهمیوهوغذاداخلآنمیگذاشتند،ولی
انسانبهسختیمیتوانستواردآنشود.چندلحظهبعد،دیدمشاهمرادیدستیك
نفرراگرفتهومیآورد.درحالیکهبلندبلندمیخندید،گفت:"علی،مننگفتمیك

نفراینجاستوغذاهاومیوههارامیخورد.پرسیدمکیست؟
گقت:اینسربازعراقی!باالخرهاوراگیرانداختم.بعدنامشراپرسیدودستورداد:

بهاینسربازعراقی،غذابدهید،گرسنهاست."

◄بهنقلازعلیسلیمیان
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رانندهلودر

برخطحاکمشد.خاکریز والفجر8،وضعیتسختی ازعملیات روزپس چند
نصفهنیمهوکوتاهبود.آباروندباالآمدهوبخشعظیمیازمنطقهرافراگرفتهو
قسمتهاییازخاکریزرادرخودحلکردهبود.دشمننیزمرتبًاآتشسنگیناجرا

میکردوهرروز،چندمرتبهاقدامبهپاتكمینمود.
اینوضعیت،حسابینیروهاراکالفهکردهوهمهبهامیدفرجیبودند.ناگهان

دیدندیكلودر!بلهیكلودربهسمتخطمیآید.
ازرویخاکریزکوتاه،لودرآماجگلولههایمستقیمتوپدشمنقرارگرفتهبود.
همهمیگفتند:رانندهاینلودرعجبشجاعتوشهامتیدارد!جلوترکهآمد،دیدیم

شهیدشاهمرادیپشتلودرنشستهاست.
هرچهازاوخواهشکردیمکهشمامعاونتیپهستیدوازلودرپایینبیائیدتابرادر
دیگریخاکریزبزند،قبولنکردوخاکریزیبلند،بدونعیبونقص،میانآنهمه

تیروترکشدشمنبعثی،ایجادکرد.

◄بهنقلازاصغرطاهریانطالخونچه
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فرماندهقلوببسیجیها

صبحعملیاتوالفجر8،متوجهشدیمیکیازمقرهایدشمنهنوزسقوطنکرده
پدافندی بتوانندخط نیروها تا بایدهرچهزودترسقوطمیکرد استدرحالیکه

تشکیلداده،آمادهپاسخگوییودفعپاتکهایدشمنباشند.
دشمنمقاومتزیادینشانمیداد.خودرابهسرعتبهمحمدعلیشاهمرادی
رساندهوموضوعرابهاوگفتم.اویكگروهانرابهمندادهوگفت:"سریعًااینمقر

رامنهدمکنید."
بسیجیهاباشنیدندستورمحمدعلیوباتدبیرونظارتاووسرعتعملیکه
بهخرجدادند،بهسرعتمقردشمنرانابودکرده،نیروهایموجوددرآنراکشتهو

اسیرنمودند.واینچیزینبودجزفرماندهیشاهمرادیبرقلوببسیجیها.

◄بهنقلازمحمدکرمی
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مصاحبهاشكآلود

هروقتکاروانتدارکاتیبهجبههمیرفت،بهاتفاقشهیدسلیمیانکهمسوول
تبلیغاتسپاهزرینشهربود،ازکاروانفیلموعکستهیهمیکردیم.

یكروزکهکاروانرابهجبههمیبردیم،شهیدشاهمرادیدرحالیکهچفیهایدور
گردنوگردوغبارجنگبرسروصورتداشتبهاستقبالماآمد.

شهیدسلیمیانازاوخواستدریكمصاحبهشرکتکندتاازاوفیلمبرداریکنیم.
ابتدااجازهنمیدادومیگفت:"ماقابلوالیقمصاحبهنیستیم."باالخرهراضیشدو
دریكمصاحبهنیمساعتهشرکتکرد.درطولمصاحبهدرحالیکهبهشرحعملیات
پرداخت،گریهامانشنمیدادواشك،چهرهاشراپرازاشککردهبودوصحنههای

حماسهرزمندگانرابیانمیکرد.
پسازمصاحبهبهاوگفتم:"چراگریهمیکردی؟"درحالیکهاشِكچشمانشرا
باهمانچفیهدورگردنشپاكمیکرد،گفت:"بهخاطراینکهبهترینعزیزانمکهدر

کنارمبودند،شهیدشدند،ولیمنلیاقتشهادترانداشتم".

◄بهنقلازعلیطاهری
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 تادوستکهراخواهدومیلشبهکهباشد

درسال۶۴،تیپ،درجزیرهمجنون،خطپدافندیداشت.خطمحدودبودبهیك
جادهویكخاکریزصدمتریکهاطرافآنآببود.فاصلهنیزتامواضعدشمنخیلی

نزدیكبود.
بااینشرایطسخت،سرکشیبهسنگرهایکمین،فقطشبهاوازداخلکانال،

بهحالتخمیدهمقدوربودوگرنه،موردهدفدشمنقرارمیگرفتیم.
تامینآب بودبرای بههمینجهت،شهیدمحمدعلیشاهمرادیدستورداده
آشامیدنیخنکموردنیازنیروهایکمینخودی،یخهاراکوبیدهودرکلمنهابریزیم
وبهسنگرکمینبفرستیم،تادرطولروزامکاناستفادهازآبسرددرکمینهاوجود

داشتهباشد.
یكشبکهبرایسرکشیبهکمینرفتهبودم،هنگامبازگشتکهخمیدهازکانال
میگذشتم،مشاهدهکردم،شاهمرادیبهطرفکمینهامیرفت.اوباخونسردی

تمامکهجزوحاالتهمیشگیاوبود،باقدافراشتهواستوارحرکتمیکرد.
بانگرانیگفتم:"چراخودرادرمعرضخطرقرارمیدهید."

چونوجوداومنبعروحیهوامیدبرایتیپبود،خندیدوگفت:"تادوستکهرا
خواهدومیلشبهکهباشد."
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فردایآنروز،درسنگرنشستهبودیموصحبتازشهادتولیاقتشهادتبود.
شاهمرادیباحسرتتمامگفت:"خدایا،حاالدیگرماراقبولکن.اگرکنکوررشته

پزشکیبودتاحاالقبولشدهبودیم.!!
خدایاحاالدیگرماراببخشوقبولمانکن.!

◄نقلازمحمدکرمی
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یادگاریارزشمند

بعدازعملیاتکربالی۴وچندروزقبلازکربالی5،درمقرتیپ۴۴،بهدیدار
کمد داخل وسایل نمودن مرتب و وارسی مشغول دیدم رفتم. شاهمرادی شهید
انفرادیخویشاست.حدسزدممیخواهدبهمسافرتوحدسقریببهیقین،به

مسافرتآخرتبرود.باخودگفتمخوباستیكیادگاریازاوبگیرم.
میدانستمکهاگراحتمالدهد،کسیبهچیزیکهدراختیاراوستنظرداشته

باشد،فورًاآنرابهاومیبخشد،لذادنبالیكیادگاریخوبمیگشتم.
دراینحینچشممبهرادیویکوچكویخورد.گفتم:"اینرادیومالشماست؟

گفت:"نهازشهیدآقابزرگیاست.چطور؟
"گفتم:"یادگاریمیخواستم.شاهمرادیفکریکردودروسایلخودشروعبه
بازکردهورویصفحهاولآن پیداکرد.آنرا تقویمزیبایی اینکه تا جستجوکرد

نوشت:بهیادشهیدمعینی.آنگاهآنرابهمنداد.
)معینیپسرخالهمنبودکهدرعملیاتکربالیچهاربهشهادترسید.(اوبااین
کارعالوهبراینکهیادگاریبهمنداد؛توجهمرابهسویپسرخالهشهیدممعطوف

کردودرحقیقتیكیادگاریازدونفربهمنداد.

◄بهنقلازبختیارادیبی
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دعاکنازاینمعرکهزندهبرنگردیم

بود. گرفته دلم برمیگشتم. کننده مأموریتخسته یك از تنگغروب روز یك
در پا از مرا پی،داشت در پی مأموریتهای میکردم. زیادی خستگی احساس
میآورد.هرروزهمیکیازدوستانمسبقتمیگرفتوبهشهادتمیرسید.کنار

خاکریزنشستهوناراحتبهفکرفرورفتهبودم.
برگرداندم،دیدم را پارهکرد.سرم را افکارم سنگینیدستیرویشانهام،رشته

شاهمرادیاست.همینطورکهکنارممینشست،گفت:"توفکری؟"
باناراحتیگفتم:"آخرهرروزنوبتیكنفراستوخوبهادارندمیروند."

باحالتدستوچهره،تمامتوجهمرابهخودجلبکردوگفت:"دعاکنازاین
معرکهزندهبرنگردیم.دعاکنهمینجاشهیدشویم.اینواقعه،درستدهروزقبلاز

شهادتاوبود.

◄بهنقلازبرادرمرتضیشمس
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رفتآندالور

یكروزازبیسیمصدایشاهمرادیرانشنیدمنگرانشدم.
درکشاکشعملیاتکربالی5بودوهرروزسرداریبهخونمیغلتید.

فردایآنروزنگرانیمبیشترشد.ازسنگربهداریبهسنگرفرماندهیرفتهتاخبر
بگیرم.

واردسنگرکهشدم،دیدمهمهباحزنواندوهنشستهاند.گفتم:"شاهمرادی
کجاست؟"کسیچیزینگفت،سرهاراپایینانداختند".

ناراحتشدموفریادزدم:"شاهمرادیکجاست؟"بازهمکسیچیزینگفت.
تنهاصدایحزنآمیزیشروعبهخواندناینشعرنمود:

رفتآندالور،آنیاررهبر…
گریهنگذاشتبقیهاشرابخواند.

◄بهنقلازنصرتاللهطاهری
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دراینعملیاتشهیدمیشوم

قبلازعملیاتکربالی5،روحیاتوحاالتشاهمرادیبهنحومحسوسیتغییر
کردهبود.

بیشترباخداوکمترباخلقبود.یكشباصرارکرد،جلسهدعابرگزارشودازاول
دعاتاآخردعابلندبلندگریهکرد؛وقتینیزدعاتمامشد،مدتهادرحالسجدهبود
وگریهمیکردوباسوزوگدازخاصی،خدارامیخواندوازپیشیگرفتندوستان

شهیدششکوهمیکرد.
پسازآن،درسنگر،بحثشهادتورفتنمطرحشد.شاهمرادیبایكحالت
خاصی،بدونشوخیوخیلیجدیگفت:"دراینعملیاتمنشهیدمیشوم."همه
یکهخوردیموناراحتشدیم.دقیقاًپسازشهادتاو،وقتیخبررابهبرادرشمخانی
کهآنروزفرماندهنیرویزمینیسپاهبودوبرادرمحسنرضاییفرماندهکلسپاه

دادیم،آنهانیزیکهخوردندوگفتند:شاهمرادی؟اوهمشهیدشد؟

◄بهنقلازمصطفیشیری
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درجخبرشهادتشاهمرادیدرروزنامههایعراق

دراردوگاه)اسارت(چندروزیبودکهعراقیهابسیارعصبانیبودند.برنامههای
رادیویعراقمثلروزهایعادیازبلندگوهاپخشنمیشد.اکثربچههامعتقدبودند

کهرزمندگاناسالمدستبهعملیاتزدهاند.
بعدازچندروز،رادیوهابهکارافتادوباپخشموزیكهاینظامیورزمی،معلوم

شدکهعملیاتشروعشدهاست.
پسازیكهفتهسانسورخبری،یکیازسربازانعراقی،تعدادزیادیروزنامهبه

اردوگاهآورد؛همهآنهاحاکیازاخبارجنگوعملیاتنیروهاینظامیبود.
درالبالیاخبارآنها،خبرنگاریکیازروزنامههایعراقینوشتهبود:"دربین
کشتهشدگانایرانی،جنازهتعدادزیادیازفرماندهانعالیرتبهسپاه]امام[خمینی
]ره[ازجملهمحمدعلیشاهمرادیبهچشممیخورد".ماتومبهوتشدیم.قبول
آنبرایمابسیارسختبود.ازطرفیبهارزشواهمیتمحمدعلیدرجبههپی

بردیم.

◄بهنقلازآزادهاکبرسلیمیان





یادگارهایمكتوب
مجموعهدستنوشتهها،وصایاونامههایشهید





سردار شهید محمدعلی شاهمرادی / 101

سخنیبادلخویش

برادرعزیزم!دنیاخیلیزیبااست،امابهزیباییشهادتنمیرسد،بهزیباییزمانی
کهیارعزیزیرا،ازدستمیدهمودرنبودنشاشكمیریزم،گرچهبادوستانهستم

ولیتنهایم…
اگرمیدانستمکهخداچندجورانسانرویاینزمینآفریده،چقدرخوببود.

درجنگ،بهچندنوعآنبرخوردمیکنیم؛
افرادیکهبرایخداکارمیکنندومزدآنراهمازخدامیخواهند؛

گروهیکهمیآیندببینندچهخبراست؛
ودستهایکهچونخداراشناختهاند،فدایاماممیشوند؛

میجنگند، خدا برای فقط که آنها ولی میجنگند. سرزمین برای افرادیکه و
زیادترند.

بازمیگویم،بازمیگردیمولیهنگامیبازمیگردیمکهگلهایسرخکوهستان،
دوبارهبرویندمنکهمیدانم،بایدرفت،چهبهترکهبااینبچههاکهتابحالگناهی

نکردهاند،زندگیکنموخودمرادربینآنهاببینم،آنهاخیلیصداقتدارند.
اشك،خاکهایصورترامانندشیارمیکندوبهزمینمیریزد،زمینراسیراب
میکندواززمینُگلمیروید،ُگلیکههمیشهدرفکراست،آیادرفکرچیست؟این

ُگلرادوبارهبایدسیرابنمود.مثلاینکهبهاینگل،گلرعنامیگویند.
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زمانحملهتمامشدوبچههاییکهچندیپیش،پیشانیبندهایخودراخیلی
منظمبستهبودند،هماکنونکهازحملهبازگشتهاند،پیشانیبندهابهگردنافتاده،
گردوخاکیبصورتآنهانشستهکهشناختهنمیشوند،ولیزیرهمینگردوخاكها،
چهرهایزیبادیدهمیشودکهبازبانبیزبانیسخنمیگوید،آیاازچهسخنمیگوید؟
وچرااینطورسخنمیگوید؟مگرچهشده؟مگرازجنگبرگشته؟مگرشبانگاهبه
لشکردشمنحملهکرده؟آیایاریازدستداده؟یابرادریراتنهاگذاشتهوآمده؟از
چهسخنمیگوید؟ازچه؟ازشکستیاپیروزی؟برادرانهمهبههمنگاهمیکنند،
ولیکسیسخننمیگوید.آیاچیزیبرایگفتنندارند؟یااینکهحرفهازیاداست،
نمیدانندازکجاشروعکنند؟خاطرههاقشنگاست،نمیدانندکدامرابازگوکند؟

امابایدازجاییشروعنمودتاببینیمآخراینداستانبهکجامیرسد.وسرنوشت
اینگلهایقشنگچهمیشود.بچهها،کولهبارهایپرازخاطرهرابهزمینمیگذراند
وقمقمهخالیخودرا،بهبرادرنزدیکشانتعارفمیکنندوداخلکولهبارشانپراست

ازخاطرههایبجاماندهازبرادراندیگر.
امامعزیز!بخداقسمتاجاییکهبتوانیمدینخودرایاریمیکنیموازهیچچیز
ترسنداریم.اماما:خودتگفتیهرحاجتیداریبگو،منهممیگویم»پیروزی
رزمندگاناسالم«خودتقولدادیماپیروزمیشویم.آه،پروردگارا،برادرانعزیز،
انگارکهمنامروزراهیجدیدرایافتهام،راهخودمرا،راهشمارا،بدنبالمنبیایید
اگرانسانخودشرابشناسد،بهضعفهایخویشواقفشودوایمانداشتهباشدکه
پروردگارشتنهاوجود»غنیبالذات«است،دیگربهانسانحالتتکبردستنخواهد
داد.بایدبهدرگاهخداوندبزرگپناهبردوازاوکمكخواست،بایدبهاینبرادران،
عاشقانخدابگوئید»کهچگونهمیتوانندعاشقمهدی)عج(باشندواینعشقچه
سودیدارد،چهکمکیبهمامیکند؟«اینبچههاخیلیباصفاوباصداقتهستند.
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اگرفایدهآنعشقرابهاینصادقانبگوئیم،تاجاییکهنفسدارندوخوندررگ
دارند،پیشمیروندوخمبهابرونمیآورند.یكبسیجیرادیدمکه۱۴سالبیشتر
نداشت،شبازساعت2بیدارمیشودونمازشبمیخواند.دربرابرخداوندزانو
میزندوازاومیخواهدتاشهادترانصیباوکندواوراببخشد.مگراوچهگناهی
مرتکبشدهبود؟اوگناهینکردهبود.اوعاشقخداشدهبودهای،خدایبزرگ،

پروردگاربیهمتا!بههمهماصداقتبده.
بایدتماممسائل،برایاینبچههایصادقروشنشود.بدانندچراحملهمیکنند؟
چراپیشمیروند؟وچراگاهیفرماندهآنهاحاضرنیستحتیبهفاصلهیكکیلومتر
پشتسرآنهاحرکتکند؟چرابایدفقطبچههایباصداقتشهیدشوند؟بایدنیروی
ایمانومعنویتمانزیادشود.تنهاگردانداشتن،کاریازپیشنمیبرد.بایدفکر

اساسیکرد.
برادرجان،اینموضوعرابایددركکرد،بایدرویاینغرورپاگذاشت،بایدمواظب
ابزارجنگیافزایش بود.االنهرروزکهجنگپیشمیرود،وابستگیماهمبه
مییابد،مگردرزمانپیامبرگرامیاسالم)ص(،بیشازچندقبضهشمشیربود؟وبا
همانبرایاسالمدفاعمینمودودستبسویکسیدرازنمیکرد.مگراولهمین
جنگ،ماحتییكقطبنماداشتیم؟مگراول،همهماشینداشتند؟مگراوایل

جنگفرماندهیكماشینداشتومعاوناوهمیکی؟
پروردگاربزرگ،میخواهمسخنیبگویمکهبرایخیلیهاقابلقبولنیست.خدایا
مناززندگیسیرشدم،نمیدانمچهکنم.باچهکسیسخنبگویم.ازکجابگویم؟
چگونهآغازکنم؟درزندگیباافرادزیادیدوستبودم،بادوستانمخیلیمهربان
بودم،آنهاهمبامنبسیارمهربانبودند،خدایا،ایدوستانخوبم،منمیخواهم
شماراتركکنمودنیارابهامواجخروشانزندگیپرازنعمتاوبسپارم.زندگیدر
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درگاه به یافتن پناه برای وسیلهای من پروردگار، است.ای مشکل خیلی دنیا این
توجزعزتوبزرگواریتندارم،پسایپروردگاربزرگ،مرادرجواررحمتالیزالو
بیانتهایتپناهده،فضلوکرمتراشفیعمنگردان،خداوندا،اگرشرمندهنبودم،

پایبرهنهبهسویتونمیآمدم.
چهکنمکهتماموجودمدرگناهمیسوزد،خدایااینشجاعتراعطاکنکهبتوانم
بهسویتوبیایم.گرچهزندگیکردندرجوارمردانیکهبرایخدامیجنگند،زیبا
است.زندگیباپاسداریزیبااست،پاسداربودنافتخاراست،توراقسمتمیدهم،
بهبزرگواریخودت،اینافتخارراازمنوسایربرادراننگیر،پاسدارانعزیز،شما
خوبید.دشمندرکمیناست.دشمنتمامزندگیشمارانظارهمیکند؛چونهرکس

برایخداکارکند؛دشمنزیاددارد.
ازآنقویتراست.دشمن ایمانبرادرانرزمنده دشمنقویاست،ولینیروی
سالحدارد،هواپیمادارد،آمریکارادارد،شورویرادارد،رزمندهماهمخدادارد،.امام
ومردمرادارد.رزمندهماایمانبهشهادتدرراهخداوجنگدرراهخدادارد.صدام
هرچهمیخواهدداشتهباشد.بقولیکیازبرادران:ماهزاراندامبگستردیماینکه
صدداماست.واکنونخواهرانم،برادرانمودوستانم،شمائیدکهبایدبرمزارمنبیایید
واشكبریزید.منشمارابهتمامدنیانمیدهم،درستاست،وقتیآنجاهستم،با
شمارویخوشندارم،اماباورکنید،فقطبرایایناستیكمقدارمهرومحبتشما
درموردمنکمشود،ولیخدامیداند،اینجاکههستم،همیشهبفکرشماهستم.

پسازمرگم،نمیدانمچهخواهمشد،
نمیخواهمبدانمکوزهگرازخاکانداممچهخواهدساخت،

ولیبسیارمشتاقمکهازخاکگلویمسوتکیسازد
گلویمسوتکیباشدبهدستکودکیگستاخوبازیگوش
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واوهردموبانیرویپیدرپی
دمگرمخودشرادرگلویمسختبفشارد

وخوابخفتگانآشفهترسازد
بدینسانبشکنددرمنسکوتمرگبارمرا.

سازینامشب،زنددادازجفایزندگی
وازندگی-وازندگی-وازندگی

شهمرادیشعرتوجزشکوهازدنیانبود
شکوههاداریولیکنباخدایزندگی

امامردانیهم بود. بایددیدمردحقکیست؟مردحقعلی)ع( روزهامیگذرد،
هستندکهحقراازعلی)ع(آموختهاند.پسمنکهدستمبهدامانعلی)ع(نمیرسد،
چراداماناینمردانرانگیرم،چرا؟خدایاچهعلتیدارد،سخنانامامراهرکسبه
سودخودشتفسیرمیکند.ایخدا،مراقبلازاینکهکسیبهامامتوهینکند،ازدنیا
ببر.چونآنروزبرایماخیلیگرانتماممیشود،نهفقطمن،آنروز-روزقیامت

است-روزیاستکهبایدهمهخشمخداراانتظاربکشند.
ایننمیترسمکه از ازکشتهشدننمیترسم- – ازجنگیدننمیترسم خدایا:
جنازهامبهزمینبماندواثریازآنباقینماند.فقطخدایا،آیابعدازمرگم،کسی

هستکهراهمرادامهدهد؟
خدایا:!امیدوارمکهبعدازمنهرکسازمنیادکند،بهخوبییادکند.چونای

خدایمهربان!گناهانممراسختهراساننموده،توکرمورحمتبفرما.
خدایا!تماموجودمراغمگرفته،غمازدوریزنوفرزند،نه،چراکهزنوفرزندی
ندارم.غمدوریمادر،خیر،چراکهاوچهارسالاستبااینوضعخوگرفتهووجودش
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راسرمایهگذاریکردهوموهایشسفیدشدهوهرروزبهانتظارخبرشهادتمن،به
سربرده.خدایا!بهاومقاومتبدهتادربرابرمشکالتایستادگیکند.

پروردگارا!توراسپاسمیگویمکهمراآفریدیتابتوانمبرایدینتووقرآنکریمت
وبرایبرپاداشتنپرچمحق،باظالمانبجنگم.برآنهابشورموبهآنهابگویم:دین
اسالموقرآنپیروانیدارندکهدربرابرتماممشکالتبابردباریوامیدبهپیروزی،

خودراآمادهکردهاند،تادرراهآنهاپایمردیکنند.
خداوندا!گناهانمرابخاطراینکهدرجواربسیجیانپاکدلهستم،ببخش،انگار
شبتاریکیاست.خدایااینتاریکیچندروزادامهدارد.چندساعتدیگرروشنیرا
میبینمآریروشناییاست.درتاریکیهستم،اماروشناییرامیبینم.قدمهایمبسوی
آندرحرکتاستاماچرابهآننمیرسم؟انگاربازهمتاریكمیشود،خدایااین
تاریکیازچیست؟میدانم،غبارگناهانم،تاریکیمیکند،خدایاگناهانمراببخش.
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دروصفشهیدمحمدباغبان

باغبانی،مردیکهزندگیاشرابرایاسالموانقالبوامامشفدانمود.
باغبانی،پاسداراسالمودوستدارامام،فرزندقرآن،شجاعیبیهمتا

فرماندهایمخلص،چونمالكاشتر،عباسزمان
پیروامام،دوستدارجنگومیدانهاینبرد.

باغبانیرازمانیشناختمکهدیگرازمیانمارفتهبود.زمانیکهاحساستنهایی
کردم،زمانیکهدرکنارمنبود،زمانیکهصدایشبهگوشمنمیرسید.

زمانیکهخودرادرمیانمشکالتجنگوعملیاتدیدمواحساسکردم،فکرم
راازدستدادهام.

باغبانی،کسیکهدرمیانبسیجیهاوپاسداران،همیشهخودراکوچكمیدید،
ولیدرمیدانجنگمانندشیر،پیشاپیشنیروهاحرکتمیکرد.وقتیکهصدای
درکجاهستم. کهمیگفتمن وقتی قوتمیگرفتیم. بگوشمیرسید باغبانی

اطمینانصددرصدبودکهبههدفشرسیدهاست.
ودرجنگتابههدفمشخصینمیرسید،ازپانمینشست.

درمیانانبوهآتش،استوار،خونسردومهربانولبخندزنانبهبرادرانزیردست
خودفرمانمیداد.وقتیکهبسیجیها،باغبانیرادرعملیاتمیدیدند،شوروشعف

خاصیبهآنهادستمیداد.
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درُروطهوعملیاتوالفجر4

برای که روطه حمله یکی حمله، دو جز به نریختم، اشك حملهای هیچ در
از را مظلومیتبسیجیهاگریستمودروالفجر۴،زمانیکهدوستعزیزمریاحی

دستدادم.
درهیچحملهایاحساستنهایینکردم،جزدر»روطه«کهسردارانیمانندکریم
نصر،محمدعلیباغبانی،عباسطغیانیراازدستدادم،بسیاربرایمسختبود،
دوستیراکهچندینسالدرلحظاتزندگیهمدیگرشریكبودیم،دراینجاخودماو

رابهسمتقبلهدرازکنم.
وقتیازروطهبازمیگشتم،بانگاهیغمانگیزوچشمیاشکبار،روطهنفرین
شدهرارهانمودم.اشكسردریختمصحنهایکهبرایماگرانتمامشد.مرگبر
روطه.مرگبرروطه،روطه،روطه:جزیرهنفرینشدهای،کههرگزآنرافراموش

نمیکنم،آریهرگز.



نامه ها
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نامه1/همیشهبیادخداباشید

والحولوالقوهاالباللهالعلیالعظیم.اللهمایاكنعبدوایاكنستعین
سالمبرتمامشهدایانقالباسالمیایران.

سالمبرمادرانشهیدانعزیز،سالمبرتمامبازماندگانشهدا
سالمبررهبرانقالباسالمیوبنیانگذارجمهوریاسالمی

سالمبرمادرقهرمان،پدرمهربان،خواهران،وفاداروبرادرانایثارگرم
سالمبرتمامدوستانکوچكوشجاعم.ایننامهرامیخواهمبرایمادرعزیزی
بنویسمکههمیشهبهفکراوهستم-مادرم-اززنانقهرمانجمهوریاسالمیاست
مادریکههمیشهودرتمامشبها،بیادمنمیخوابدوصبح،برایمدعامیکند.پدر
مهربانمرامیدانمکهازطرفداراناماموپیرواماماستودرتمامسختیهاازاو
پیرویمیکند.ازپدرانخوباستوخداراشکرمیکنم،پدریچوناودارم.خواهر
کوچکمسالم،امیدوارمسالممرابپذیریمیدانمکهخواهرمهربانیمثلشماکم
پیدامیشود.خواهرخوبم،سوادیادبگیروبرایمنامهبنویس.آیهایازقرآن-سخنی

ازامام-ازحالمادربرایمبنویس.
برادرانعزیزمسالم،امیدوارمحالتانخوبباشد.

خواهرانعزیزمسالم،امیدوارمحالتانخوبباشدوهمیشهبیادخداباشیدو
فرزندانخوبیتحویلجمهوریاسالمیبدهید.دوستانکوچكمن،شماچطورید؟
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حالتانخوباست؟درسهایتانرابخوانید.
مصطفی،نامهشماهمرسید.خیلیخوشحالشدم.امیدوارمحالتخوبباشد

وسرحالباشی.
راستیخواهرکوچکمازوضعآنجاوفامیلهممقداریبنویس

نعمت، نصرالله، مهدی، ابوذر، مجتبی، شهرام، مسعود، مصطفی، مهراب،
رحمتراسالممیرسانم.وبهآنهامیگویم،برایمنامهبنویسید.

عبداللهبهمدرسهمیرود؟یاخیر؟بایدبرود،بایدبرود،بایدبرود.
دوستهمهشمامحمدعلیشاهمرادی
۶2/۱0/۱۳
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نامه2/برایمادرم

بهتومیگویم:دراینپنجسالموهایسرتراسفیدکردی.جوانیخودراهدیه
نمودی،ولیاینرامیگویم:وقتیکهازخانهبیرونمیروی،چنانچادرتراسر
بپیچکهدشمنانموهایسرترانبینند،کهچراموهایسرتسفیدشدهاستو

بداننداستواروپابرجاایستادهاید.
مادرم:

بارهابرایمگفتی:کهبیاومدتیدراینجابمان،ولیهروقتمیگفتم:بایدادامه
جنگرادرجبههباشم،برایاینکهدوستانمرادرجبههازدستدادم.میگفتیباشد
ولیمواظبخودباش.براستیشبیمیشودکهبدوناینکهبیادمنباشیدسربر

بالینبگذارید؟راستیغذاییمیشودبخوریوبهیادمننباشی؟.
مادرعزیزم:

احساستراخوبدركمیکنم،ولیهروقتدوستداشتیپیششمابیایم،به
گلزارشهدابرو،آیابعدازآنبازدوستداریبیایمیانه؟
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نامه3/خدایاوداعمرابامادرمآسانبگردان

برادران،خواهران،سالم،امیداستکهحالتانخوبباشد.
روزیاستکهتمامبندگانصالحخدابرایپیشبرداسالمکاروکوششمیکنند،

منهمبدنبالآنهالنگان،لنگانمیرومامیداستکهبهجاییبرسم.
خدایا:مراهمازکسانیقراربده،کهبتوانمدرزندگیمانندیارانامامحسین)ع( 
سرافرازبهمنزلبرسمودرروزرستاخیز،باچهرهخندانوروییبازازبرابرشهیدان
بگذرممادرم!یادآرآنروزیکهتمامیارانامامحسین)ع(شهیدشدندونوبتبهخود
تاریخبینظیراست. باخانوادهخودوداعمیکند،وداعیکهدر اماممیرسد. آن
خدایا:وداعمرابامادرم،پدرم،برادرانوخواهرانمآسانبگردان،چهوداعخوبی

است!چهامتحانبزرگیاست!چهمنظرهزیباییاست!
چهمنظرهزیباییاست،خداکمكکنازامتحانروسفیدبیرونبیایمبرادرانم،
خواهرانمآنقدرتوشهبرداریدکهدراینراهبتوانیدتامنزلدیگربدونتوشهنمانیدو
محتاجدیگراننشوید،آنقدرسبكبارباشیدکهدرراهبدوناحساسخستگیبتوانید
ازسرباالییهاباالروید.چقدرخوباستکهکسیسبکبارباشدوتوشهراهراپیش
ازرحیلبرداشتهباشدراستیاینتوشهراچگونهوازکجاآمادهمیکنیدازدنیاومال

دنیااصاًلنمیشود.
بهمردممهربانیکنیدوبهدوستاندوستی،بهمستمندانکمكوبهمظلومان
برایتان را اینجمالت اکنونکه )یاحسین-هم بردشمنانبشورید یاریکنید،
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مینویسیمیكموشكکاتیوشاشلیكشدوباصدایوحشناکیهمراهبود،ازهوا
بمباران،اززمینتوپوخمپاره،جایدوستانخالی(

وخواهران:عزیزشمارابهخداقسممیدهم؛بایکدیگرمهربانباشید،زیادبه
خانهیکدیگربرویدوازحالهمبااطالعشویدودرتمامگرفتاریهاوشادیهاشریك
همباشید.بهپدرومادربیشترسربزنیدچوناین،آنهابودهاندکهمنوشمارابزرگ

کردهاندوبهاینجارساندهاند.
منبهنوبهخودممیگویم:پدرومادرم،بهترینپدرومادردنیابودهاند،چون
نامالیمات،مانندکوهاستوار برابرتمامسختیها،رنجهاو باتماممشکالتودر

ایستادندودوستانانقالبوامامهستند.
خدایا!اینپدرومادرمهربانراازدستمنراضیبگردان.

برادرانم،شمامایهافتخاراسالمهستید.خداوندماراامتحانمیکند.دربرابر
مشکالتزندگیمقاومباشید.چراکهزندگی،بدونرنجوناراحتیارزشیندارد.

بایدرنجباشدتاقدرشادیمشخصشود.خدایابرادرانمخوبهستند،آنهارا
خوبترونیکوترومهربانتربگردان.برادرانم،شمارابهخدامیسپارموپدرومادررا
بدستشما،منکههمیشهمایهرنجشماها،پدرومادربودم،امیدوارممراحالل
کنید.خواهرانم،درستاستکهکمبهخانهشمامیآمدم،امیدوارممراحاللکنید.

شمارادوستدارموهمیشهشمارادعامیکنم.
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نامه4/برادرانمسئول،کمیبهخودبیایید

برادرانمسئول،کمیبهخودبیاییدواطرافخودرانگاهکنیدوزیرچشمینگاهی
بهشهیدان.آیاهیچاحساسیبهشمادستمیدهد،یاخیر؟نمیگویماحساساتبر
شماغلبهکند،ولیاینرامیگویمکهماهمهپادرراهپرپیچوخمانقالبگذاشتیم
تابهامیدخدابتوانیم،تمامکسانیراکهنارنجكبدستدارندومیخواهنددرجاده
انقالببیندازند،ازسرراهاینقطارانقالبکهباسرعتخیلیزیاددرحرکتاست
برداریم.بله،ماهمهبایداینفکررادرسرداشتهباشیم،تاقطاررابهمقصدبرسانیم
وهرکسبهاینفکرنیست،بایدازمسیراینجادهبیرونبرود،تاکسیکهمیتواند
جایاوراپرکندواینجاده،درجلساتپشتدربستهنیستونمیشودازپشت

درهایبستهوداخلاطاقوازدریچهاطاققطار،انقالبرایاریکرد.
بایدبیرونآمد،بایددرمسیرقرارگرفت.بایدپرچمدردستداشتهباشد،تاوقتی
قطارانقالبمیخواهدازآنجابگذردمسیرراتشخیصدهدوبداندراهکداماست.
ماخوبمیدانیمکهدرسرهرپیچوخم،یكدخترموطالییبانارنجکیویامردی
باچهرهدیگر…ایستادهوآمادهپرتابنارنجكهستند؛نارنجكپرتابمیشود.این
مائیمکهبایدتاقطارمیرسد؛جادهراصافکنیمیعنیبهجایریلهاباشیم،تااینکه

اگرریلیازکارافتاد،خودمانرابجایآنبگذاریم.
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برادرعزیزم،برادردیگریدارددرمیانبچههایفاصلهمیگیرد.چرافکراساسی
نمیکنید؟چرابینبچههااختالفاست؟وگوشمسئولینهمبدهکارنیست،من
اینرابرایخودمنمیگویم.شایدهممناشتباهمیکنم،یاشماهممیدانیدوبه
بوجود افرادفاصله برادریدرمیان بهجلومیرویم نمیآوردید؟هرچه رویخود
میآورد،تاجاییمیرسد،برادرجایخودرابهآقامیدهدوآقاهمالبدبهچیزدیگر،
هرچهجلوترمیرویمبایدبههمنزدیکترباشیم،ولیمثلاینکهبرعکساستآیادر
ایناطاقدربستهفکریهمبرایاینمسائلمیکنیدیاخیر؟امیداستکهفکری

بکنید.
پروردگارامارافقطبهراهراستوراهیکهرضایتودرآناست،هدایتکن.

 ۶0/۹/2۳ 
شبهنگام





وصیت نامه
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وصیتنامه

بهنامخدایشهیدوبنامخداییکتا:
والتحسینالذینقتلوافیسبیلاللهامواتًابلاحیاءعندربهمیرزقون

جبههنبردحقعلیهباطل،وحمالتتجاوزکارانهسیاهدالنبعثبهمرزهاو
شهرهایمیهنمان،زمینهایوسیعرابرایمسلمانانمتعهدوجوانانغیورمیهنمان
درجهتآزمایشالهیفراهمساخت،وجناحهایاسالمیوغیراسالمیرابیش
ازپیشبرامتمسلمانآشکارنمودوچهبسیار،دالورانمتعهدیکهازاقصینقاط
کشورماننیازمندومشتاق،بهمیدانآزمایششتافتندوبانثارخونخوددرراهالله،

افتخارنامهپیروزیدراینآزمایشرامهرکردند.
پساینتنهاراهوآخرینراهبود.هدفهایبزرگرابایدازراهعملهایبزرگبه
ثمررساند.اسالممهموهدفاسالمی،عظیموفوقالعادهبود.برایرسیدنبهآن
میبایستازسروجانگذشت.درطریقآنبایدمالوجانرافداکردوهرتالشیکه
جزءآنباشد،کوتاهیاست.مااندیشیدیمکهجزخوندادن،نمیتوانداسالمرابرپای
دارد،وجزباخونریختنبهپایدرختاسالم،نمیتوانآنراسرسبزوشادابنمود.
بدینسانباحماسهایهستیسازوحیاتبخشبهپایخاستیموتنهاچیزی
کهداشتیموقابلتقدیمبود.یعنیجانرافدایاسالموهدفاسالمیخودکردیم.
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روشنفكران
ولیشماایمتعهدانوروشنفکران،ماخونخویشرانثاراسالمکردیم،تاخون
شمارنگگیرد.ماتاریکیودشواریرابرایخودپذیرفتیم،تاراهشماروشنباشد.
ماجانخودراچونجرقهایدراینفضاقراردادیم،تاآسمانشمامهتابیگردد.و
اینكاگرازاینپس،تباهیپدیدآمد،بایدبرشماافسوسخوردواگرستمکردید،بر

شمابایدگریست.
مراقبخود،جامعه،وظیفهوتعهدخودباشید،تاحماسهتانراازذهنشمابیروننکنند.
روحقدرتمندتانراازشمانگیرند.ماپاسداراناسالم،بخاطراسالمودفاعازآنزیرتانك
وخمپارهرفتیموتوهینهاشنیدیموبیحرمتیهادیدیم،دربندخصمافتادیمتااسالماز
بندهاآزادشود.تنبهمرگسپردیم،تااسالمزندگیراازسرگیرد.ماازاسالمدفاعکردیم.
بازبان،باتفنگ،بادستخالیوباچنگوبادندانآخرینرمقخودرادراینراهباختیم.
موجودیخودرامایهگذاردیم،درهیچحالیگانگیواتفاقووحدتکلمهخودراازدست

ندادیم،دراندیشهنیشزدنهابیتوجهیها،عدمجلبوجذبهانبودیم.

پدران
ایپدرپیر،ایآنهاکهآبرویاسالموذخایراسالمید،حبیبابنمظاهرومسلم
بنعوسجههاراببینیدکهچگونهفداکاریودرراهانجاموظیفهسروجانباختند.

مادرانوبانوان
شمامادروخواهرگرامی،زنانوهمسراِن،امامانخودراببینیدکهچگونهدرراه
رسیدنبههدفآنهاراتشویقمیکردند.چهبسیارازآنانکهدررفتنبهمیدان،آنها
راتشویقوتشجیعکردند.چهبسیارمادران،کهخودکفنبرتنفرزندانخودپوشیدند

ودیدیدکهآنهاهرگزراهآنهاراسدنکردند.
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جوانان
شماجوانانبکوشیددرآغوشاسالمزندگیکنید.ازاتالفعمردرحاشیههاواز
پروردنخیاالتخامدرسرهابپرهیزید.جواناِنحسین)ع(رادیدید،برایحفظهدف
اسالم،دستازجانشستند.برایحیاتاسالم،خودرادرکاممرگافکندندوتشنه

جاندادند.

فرهنگیانومعلمین
برادروخواهرمعلم،بهدانشآموزانبیاموز،رمزحیاتهرملت،هراسنداشتن
ازمرگاست.ملتیکهنمیترسد،همیشهزندهاست.ومردمیکهزندگینکبتباررا
برمرگباعزتترجیحمیدهند،همیشهمردهاندواینهمانمعنایسخننغزامام)ع( 
درنهجالبالغهاستکهمیفرماید:فالموتفیحیاتکممقهورینوالحیاهفیموتکم

قاهرین،مرگدرزندگیذلتباراستوزندگیدرمرگپیروزمندانهوقهرآمیز.
بلی،برادرمعلم،بهآنهابیاموز،بهشتزیرسایههایشمشیرهاست.مسلمانانبر
اساساینجهانبینیازمرگنمیهراسندوشهادتراسعادتمیدانند.پسخوب

میدانیکهچهرسالتیسنگینبردوشداریمواظبباشبرادر.

کودکانونوجوانان:
شماایکودکانونوجوانان؛کودکانونوجوانانحسین)ع(راببینیدکهآنهاراروی

خاروخاشاكخوابانیدندواینکودکاناشكخودراازدشمنخداپنهاننمودند.
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فامیلواقرباء:
وبهشماپدرومادروبرادرانوخواهرانوفامیلعزیزم؛اگرشهیدشدم،خداوند
بهشماصبرواستقامتدهد.هرانسانیبایدبرودبهدنیایدیگر.پسحالبرای
رسیدنبهآندنیابایدازکوتاهترینراهرسید،پسچرابنشینیم؟چراحرکتنکنیمو
بهدیگرانبرسیم؟ازقافلهنمانیموبرایرسیدنبهاللهبایدکوتاهترینراهراانتخاب

نمود.
ومنهمکوتاهترینراهراازدیگرانیادگرفتموبهدنبالآنهامیرومتابهمنزل
اصلیبرسم.امیداستهرچهزودتر.پسپدرومادر،ناراحتمننباشید.زندگی

همیناست،زندگیهمیناست،زندگیجنگاستجانا،بهرجنگآمادهشو
برادرانقراربراینبودکهمنسالحمنوچهررابهزمیننگذارم،امیداستکه
سالحمراهمفرزندانشمابرگیرند.فرزندانخودراطوریتربیتکنیدکهسالح
شهیدانرابهزمیننگذارند،چوناینفرزندانشماهاهستندکهدرآینده،اسالمبه

آنهااحتیاجدارد.مرانزدشهیداندیگرورنامخواستبخاكبسپارید.

وداعبابسیجیان:
تمامبچههایبسیجرابهخدامیسپارموامیددارمکههرچهبیشتردرراهانقالبو
اسالمفعالیتکنندوهمیشهوحدتخودراحفظنمایند.دوستانعزیزم،یكیكشمارا
بخدامیسپارموامیداستباوحدتخود،انقالباسالمیخودراتاانقالبمهدی)عج(

ادامهدهید.امامرادعاکنید.خدایاخدایاتاانقالبمهدیخمینیرانگهدار

محمدعلیشاهمرادی



تصاویر
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متن پیام فرمانده سابق کل سپاه در خصوص شهادت شهید محمد علی شاهمرادی
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اعطاي نشان فتح به سردار شهید محمدعلی شاهمرادي
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دست نوشته شهید شاهمرادی در مورد شهید باغبان
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شهید شاهمرادی در تیم فوتبال محلی 
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شهید شاهمرادی به همراه براداران- حاج محمود - عیدی محمد - محمد

شهید محمد علی شاهمرادی  شهید محمدعلی باغبان - کردستان
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شهید محمدعلی شاهمرادی - شــهید محمدعلی باغبان- رزمنده جانباز حاج 
عباس طغیانی
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ســردار جانباز کریم نصر - ســردار شهید حاج حســین خرازی - سردار شهید 
محمدعلی شاهمرادی

ســردار شهید محمدعلی شاهمرادی-سردار علی زاهدی فرمانده لشکر 44 قمر 
بنی هاشم)ع(
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سردار شــهید محمدعلی شاهمرادی-سردار محسن رضایی - فرمانده کل سپاه 
پاسداران در هشت سال دفاع مقدس

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی- سردار علی شمخانی 
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شهیدشــاه مرادی - شــهید خرازی- عزیز جعفری - ابوشهاب -شهید نورعلی 
شوشتری - محمدرضا زاهدی - شهید غالمرضا صالحی

ســردار شهید محمدعلی شاهمرادی-سردار علی زاهدی فرمانده لشکر 44 قمر 
بنی هاشم)ع( -  به همراه جمعی از نیروهای لشکر
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سردار کریم نصر  - شهید محمدعلی شاهمرادی - سردار یحیی رحیم صفوی

سردار شــهید محمدعلی شاهمرادی-سردار محسن رضایی - فرمانده کل سپاه 
پاسداران در هشت سال دفاع مقدس
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ســردار شهید محمدعلی شاهمرادی-سردار علی زاهدی فرمانده لشکر 44 قمر 
بنی هاشم)ع(

شهید شاهمرادی و سردار کریم نصر اصفهانی
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ت- شهید 
ی باکری- شهید ابراهیم هم

س- )شهید مهد
ی دفاع مقد

ی ابتدای
ی ارشــد سپاه پاسداران در ســال ها

ی از فرماندها
جمع

ی  و ....(
صفو

ی رحیم 
حی

ی رشید - سردار سرلشکر ی
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ی- سردار سرلشکر ع
ی- شهید خسین خراز

احمد کاظم
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سردار کریم نصر- شهید محمد علی باغبانی - شهید محمدعلی شاهمرادی

شهید شاهمرادی به همراه جمعی از فرماندهان و نیروهای لشکر 44 قمر بنی هاشم
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ســدار کریم نصر - ســردار مصطفی شــیری - ســردار علی زاهدی - شــهید 
محمدعلی شاهمرادی

شهیدان محمدعلی شاهمرادی و آقا جمال طباطبایی
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شهیدان محمدعلی شاهمرادی و محمد علی باغبان

شهید شاهمرادی - رزمنده پاسدار علی صادقی
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شهید شاهمرادی به همراه نیروها و فرماندهان لشکر 

شهیدان محمدعلی شاهمرادی و حسین ابوالحسنی
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شجاع ترین فرمانده جنگ

شهید شاهمرادی و رزمنده پاسدار منصور صفائیان
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شهید شاهمرادی در جمع ساده و صمیمی بسیجیان



144 / شیر شب های شلمچه  

وداع با یاران در شب عملیات

برادر ارتش از نیروی هوایی بعنوان بسیجی اعزام شده بود، 
آقای ناصری نفردوم علی غفاری، منطقه کاسه گران. باالی قله مشرف به اردوگاه 

لشگر31 عاشورا، پاییز 1362


