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روایتی درباره شهیدان کریمی و محمدزاده که دریک موقعیت به شهادت رسیدند

دو دیده بان،دو رفیق

گــروه پالک عــزت -یکی از آن ها مجید بــود ،جوانی ســاده و
صمیمی ولی با روحیه مردان بزرگ .دیگری محسن بود که
بعدها کتابی درباره اش نوشتند به نام «:بچه مایه دار» .در نگاه
اول به نظر می آمد هیچ کدام شان مرد میدان جبهه و جنگ
نبودند ،اما هر چه خدا بخواهد همان می شود .مجید سال
سوم دبیرستان بود که درس و تحصیل را رها کرد و به جبهه
رفت ،محسن نیز دانشجویی بود که بدون هیچ دغدغهای در
رفاه زندگی می کرد ،اما همه این ها را رها کرد و برای دفاع از
کشورش به جبهه رفت و خدا سرنوشت هر دوی آن ها را به گونه
ای قرار داد که امروز همه ما به آن ها حسرت می خوریم .به بهانه
برگزاری بزرگداشت این دوشهید دیده بان ،مجید کریمی و
محسن محمدزاده که هردوی آن ها در یک موقعیت و در کنار
هم به شهادت رسیدند ،چند روایت را با هم مرور می کنیم.

• 10روز بود که آمده بود

احسان طوسی ،یکی از همرزمان این شهدا دربــاره نحوه
شهادت شهیدان کریمی و محمدزاده می گوید :مجید حدود
10روز بود که به جبهه آمده بود .یک روز گلوله توپی آن طرف
تر ازما خورد و دیده بان ارتش جلوی روی مان به شهادت
رسید .همگی بــدن مــان سست شده

بود و کسی دیگر نای راه رفتن نداشت؛ اما مجید با آرامش
خاصی پیکر دیده بان را برداشت و به عقب انتقال داد   .دو روز
بعد تا بیسیم را روشن کردیم ،عراقیها بالفاصله سنگرمان
را زدند .شهید محمدزاده دم در سنگر ایستاده بود و شهید
کریمی خیلی آرام و راحت روی زمین افتاده بود .سقف سنگر
تخریب شده بود و تراورس به سر مجید خورده و به شهادت
رسیده بود .شهید محمدزاده هم هنگام انتقال به عقب به
شهادت رسید.عزیزی یکی دیگر از همرزمان این دو شهید،
درباره آن ها می گوید :این دو شهید ویژگی های خاص و از
طرفی مشترک داشتند .محسن محمدزاده  21سال داشت
و دانشجو بود و در سبزوار درس می خواند .مجید کریمی
کم سن و سال بود و حدود  16یا  17سال داشت .در بجنورد
مسجد امام خمینی(ره) پایگاه اصلی رزمندگان بود و از همان
جا به جبهه اعزام می شدند .شهید مجید کریمی که اغلب یک
عرق چین به سر داشت هر زمان در این مسجد حضور پیدا می
کرد ،شاهد سجده های طوالنی او بودیم.

•خانواده اش راضی نمی شدند

وی افــزود :شهید مجید کریمی چون سن کمی داشــت نه
خانواده راضی به حضور او در جبهه بودند و نه بسیج او را

اعزام می کرد .بین عملیات کربالی  4و  5بود که یک روز دیدم
محسن و مجید توی خط هستند .به دلیل عالقه ای که بین
این دو نفر بود به محسن گفتم مثل این که موفق شدی مجید
را هم همراه خود بیاوری.در همان روزها به من خبر دادند که
پدرم کسالت دارد .پیش خود احتمال دادم که از دنیا رفته
باشد به همین دلیل عازم بجنورد شدم .روز هفتم یا هشتم بود
که از بجنورد به خط برگشتم و به من خبر دادند که محسن و
مجید در بیستم آذرماه  1365در حالی که دیده بان بودند با
همدیگر در خط کاسه در جزیره مجنون بر اثر اصابت گلوله به
شهادت رسیده اند.سید تقی آل نبی دیگر همرزم این دوشهید
هم خاطره ای از شهید مجید کریمی نقل کرد و گفت :شهید
کریمی جوان الغر اندامی بود که برای اولین بار در جبهه
حضور پیدا کرده بود .در آن سفر مجید مقداری آجیل همراه
خودش آورده بود .در دیده بانی شرایط رزمندگان این واحد
متفاوت بود و تخت داشتند .یک روز که به دیدن مجید رفتم،
دیدم در طبقه اول آجیل هایی را که آورده ،گذاشته وسط و با
بقیه دوستان می خورد .من هم مشغول خوردن شدم .در این
بین با خودم گفتم :کمکم خوردن نمی چسبد ،چنگ بزنم و
مقدار زیادی بردارم .در همان حال که بقیه مشغول خوردن
آجیل بودند ،دستم را به سوی ظرف آجیل دراز
کردم و در یک چشم به هم زدن چنگ زدم و
یک مشت آجیل برداشتم که همزمان با
برداشتن آجیل سرم به طبقه باال خورد و
اسباب خنده بقیه را فراهم کرد .بعد از
این ماجرا شهید کریمی رو به من کرد
و گفت :ما آجیل را برای خــوردن وسط
گذاشتیم ،این کارها برای چیه؟ من هم
در جــواب گفتم :دزدی و چنگ زدنش
خوشمزه است.

•محسن از وابستگی ها
رها شد

امــا روایـــت شهید محسن
مــحــمــدزاده ،روایــت رها
شـــدن انــســان از همه
تــعــلــقــاتــی اســــت که
گــاهــی ممکن است
ایــن وابستگی ها
آدمـــی را از پــرواز
بـــازدارد .محسن
کـــــــه جـــــوانـــــی
دانشجو بــود ،به
خوبی توانست
مسیر خود را به
ســــوی آســمــان
هــــمــــوار کــنــد.
او اهـــــل هــنــر،
تــئــاتــر و شــعــر بــود
و بــا قلم خــود بخشی
از خـــاطـــرات هشت
ســــال دفـــــاع مــقــدس
را بــه تــحــریــر درآورد،
ام ــا بــاالتــریــن و متعالی

شهید محسن محمد زاده

تــریــن هــنــرش 'شـــهـــادت' در راه آرمــــان هــایــش بــود.
محسن یــکــی از  30شهید هنرمند اســتــان خــراســان
شمالی اســت کــه نامش در زمــره دو هــزار و  60هنرمند
شهید شــنــاســایــی شـــده در کــشــور قـــرار گــرفــتــه اســـت.
او دانش آموزی  16ساله بود که راهی جبهه شد و در همین
دوران در مرکز تربیت معلم سبزوار نیز قبول شد و زمانی که
در  21سالگی ،بیستم آذر سال  65در عملیات کربالی  ،4در
جزیره مجنون به شهادت رسید ،بیش از سه سال از عمرش را
در جبهه گذرانده بود   .مادر شهید محمدزاده در خاطره ای
گفته است :موقعی که شهید شده بود سفارش کرده بود که
من در جبهه  20روز نتوانستم روزه بگیرم به مادرم بگویید.

•بچه مایه دار بود

حــادثــه ای خانه نشین شــده ،وضــع مالی شــان هــم خیلی
مناسب نبود و به گمانم محسن ،برای درآوردن خرج خانه،
گاهی کارگری هم می کرد.برادر از برادر می گوید :پدرم،
اهل روستا بود و کردزبان و مــادرم بتول خانم ،ترک بود و
بجنوردی ،بعد از فوت پدربزرگم خانه کلنگی اش رسیده
بود به سه دخترش که خوشبختانه خاله هایم سهم شان را
طلب نکرده بودند و ما همان جا می نشستیم آن هم با درآمد
ناچیز پــدرم که حاصل زحمت کشی و عــرق ریختن بــود.
مادرم برای کسب خرج خانه ،برای خواهرزاده هایش کار
می کــرد ،داداش محسن هم تــازه دســت به کــار شــده بود
که قضیه جنگ پیش آمد و در  16سالگی به جبهه رفت.
جبهه رفتنش هم خیلی طوالنی شد ،با این که در جبهه بود در
تربیت معلم سبزوار هم قبول شد .البته قبل از گرفتن مدرک،
شهید شد و دانشگاه هم پس از عروجش مــدرک لیسانس
افتخاری برایش صادر کرد.

غالمعلی نامجویان از دوستان دوران مدرسه محسن که
از این شهید به عنوان 'بچه مایه دار' نام می بــرد ،به ذکر
خاطره ای از وی می پردازد:
خیابانشهیدصفا،مسجدی
دارد به نام 'دروازه گرگان'
که محسن را آن جا دیــدم،
با لباس هــای اتــو کشیده،
عطر زده با لبخندی زیبا و
دنــدان هــای سفید و بــراق.
ناخودآگاه رفتم و به او سالم
کـــردم .او هــم ف ــوری سالم
کرد و حسابی تحویلم گرفت
و ب ــاب رفــاقــت ب ــاز ش ــد .از
مسجد که بیرون رفتیم ،توی
ذهــنــم خــانــه شــان را تصور
می کــردم ،خانه ای شیک
در محله مرفه نشین شهر،
با پدر و مــادری که احتماال
دکــتــر و مهندس هستند،
هــمــه ایـــن هــا را از لباس
شهید محسن محمد زاده ایستاده از چپ نفر اول
شیک و اتو کشیده و چهره
متبسم اش حدس میزدم،
تــوی همین افکار بــودم که
ناگهان محسن ،کلونی در
چوبی یک خانه کلنگی را
در 'چایلی کوچه' به صدا در
آورد و پیرزنی در را باز کرد.
خــانــه ای بــود دو اتــاقــه ،با
درهــــای چــوبــی زهــــوار در
رفــتــه ،وارد اتــاقــی شدیم
و ناهار خــوردیــم .دقــت که
کــــردم دیــــدم لــبــاس هــای
محسن آن قدر هم که به نظر
مــی رسید نــو نبودند بلکه
تمیزی و ات ــوی آن بــود که
غلط انداز بود و من او را بچه
مایه دار فرض کرده بودم.
در هــمــیــن رفـــت و آمــدهــا
ب ــود کــه مــتــوجــه ش ــدم پــدر
محسن مقنی است و بر اثر
محسن هنگام وداع با مادر

شهید مجید کریمی

با حضور خانواده معظم شهدا ،همرزمان و جمعی از مسئوالن برگزار شد    

اولین یادواره شهدای خراسان جنوبی مقیم مشهد

شرکت اول -اولین یادواره شهدای خراسان جنوبی مقیم مشهد روز گذشته با حضور  300خانواده شهید
خراسان جنوبی مقیم در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی ،در این مراسم
مولوی ،دبیر این یادواره در توضیحاتی گفت :با توجه به برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید خراسان
جنوبی در تاریخ بیستم آذر(هفته آینده) در شهر بیرجند و اقامت برخی از خانواده های شهدای مطرح و
گمنام این استان در مشهد ،تصمیم به برگزاری یادواره شهدای خراسان جنوبی مقیم مشهد گرفته شد
که جا دارد از تمامی افراد و سازمان هایی که در برگزاری آن کمک کردند قدردانی کنم .همچنین در
این مراسم فرمانده سابق سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) قم با اشاره به احادیثی در بیان عظمت جایگاه
شهید و شهادت ،به بیان چند خاطره در این باره پرداخت .سردار سرتیپ دوم پاسدار غالمرضا احمدی
گفت :براساس روایات ،شهیدان از همان لحظه قبض روح امکان رفع حاجت مومنان را دارند که این خود
نشان از مقام واالی آنان است .وی در ادامه خاطره ای به نقل از سردار محمد باقرزاده ،مسئول کمیته

جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد و افزود :هنوز فضای صمیمی بین ایران و
عراق ایجاد نشده بود و آن ها اجازه نمی دادند به راحتی ما به مناطق عملیاتی برای تفحص نزدیک شویم.
همزمان که ما با امکانات و تجهیزات حداقلی به سمت آن زمین ها می رفتیم ،با کشاورزان آن مناطق رو
به رو می شدیم .در شب آخر عملیات تفحص ،یک پیرمرد روستایی اهل سنت ،جلوی ما را گرفت و گفت:
به آنجایی که می خواهید بروید ،نروید ،من چند سالی است که این مسیر را می روم و حوالی غروب نور
سبزی را می بینم که از سمت عراق به این منطقه می آید و بر می گردد ،اما مدتی است که این نور دیگر
نمی آید ،من مطمئنم که این نور از سمت ائمه معصومین(ع) است و دیگر شهیدی در این منطقه نیست.
در این مراسم پس از سخنرانی سردار غالمرضا احمدی فرمانده سابق سپاه امام رضا(ع)  ،رونمایی از
کتاب «سردار خوبان» درباره سردار شهید «مهدی صبوری» از فرماندهان شهید خراسان جنوبی در دفاع
مقدس انجام شد که فاطمه جهانگشته به عنوان نویسنده به زندگی فردی و جهادی این شهید پرداخته
است .همچنین «اسطوره» عنوان کتاب دیگری بود که در این مراسم رونمایی شد .هادی صبوری برادر
شهید این کتاب را نوشته است.

•اهل فردوس بود

این شهید اهل فردوس ،در دوران هشت سال دفاع مقدس فرمانده محور تنگه چذابه ،فرمانده محور تپه
های ا ...اکبر ،قائم مقام فرماندهی سپاه و اولین فرمانده بسیج شهرستان فردوس بود که با شروع جنگ
تحمیلی جزو افرادی بود که به جبهه های حق علیه باطل شتافت و با استعداد و توان درخشانی که داشت
در زمره یاران شهید چمران و فرماندهان دفاع مقدس قرار گرفت.پس از مدتی این شهید واالمقام به
عنوان فرمانده محور تنگه چذابه انتخاب شد و در حفظ این منطقه استراتژیک نقش ویژه ای ایفا کرد و بابت
تالش های او در این محور لقب «خورشید چذابه» را به او دادند .محمدعلی صبوری ،برادر این شهید واال
مقام در بیان خاطره ای از برادرش می گوید« :دختر کوچک من که دو سال بیشتر نداشت را بغل کرد و با
او مثل یک فرد بزرگ صحبت می کرد و می گفت دیگر آخرین بار است که عمویت را می بینی این بار که
بروم دیگر بر نمی گردم .من و بچه ها گریه می کردیم و می گفتیم برادر این چه حرفی است که می زنی؟
گفت به هرحال همه ما یک روز باید برویم .من آخرین بار است که به جبهه می روم .او رفت و بعد از دو هفته
خبر شهادتش به ما رسید».

•آمده ام برای خداحافظی!

نفر وسط شهید مهدی صبوری

سید حسن برومند ،یکی از دوستان و همرزمان این شهید نیز می گوید« :آخرین مرحله ای که ایشان مجروح
شدند و به فردوس آمدند از ناحیه پا مجروح بودند که عصا هم در دست داشتند .در خانه نشسته بودم که به
خانه ما آمدند ،برخالف همیشه که می نشستند و صحبت می کردیم این بار ننشست و با عجله گفت که آمده
ام برای خداحافظی! گفتم با همین پای مجروح دوباره می خواهی بروی؟ گفت :بله تلفن زده اند ودر آن جا

نیاز هست باید بروم! اما این سری آمده ام که با شما خداحافظی کنم شاید همدیگر را دیگر نبینیم! گفتم:
شما می گفتی می خواهیم برویم بجنگیم و پیروز شویم ،خدمت بکنیم به اسالم ،پس چه شد؟ گفت :این
دفعه فرق می کند! دست به گردن یکدیگر انداختیم و گریه کردیم و خداحافظی کرد و رفت ،در نیمه های
اسفند سال 1360من توفیق پیدا کردم به عنوان رزمنده به جبهه اعزام شوم .روز  14فروردین 1361
به شهر بستان رفتم ،در مسجد بستان از بلندگو اعالم کردند آقای محمدعلی علمدار هرکجا هست بیاید،
آقای علمدار راننده شهید صبوری بود .در همین وقت دیدم آقای علمدار وارد مسجد شد تا چشمش به من
افتاد شروع کرد به گریه کردن گفتم :چه شده؟ گفت :آقای صبوری شهید شده! گفتم کی؟ گفت دیروز!
خیلی آن جا گریه کردیم چند روز بعد با برادران رفتیم برای دیدن دوستان در چذابه ،اول شهر بستان فلکه
طریق القدس از ماشین پیاده شدیم ،شهید محمد جوادی با ما بودند ،شهید جوادی اصرار داشت آن جا
عکس یادگاری بگیریم ،نشستیم پای تابلو عکس گرفتیم ،به محض این که عکس گرفتیم بلند شدیم،
شهید جوادی گفت :اولین کسی که بعد از مهدی شهید بشود منم و اولین کسی که کنار شهید صبوری
دفن میشود من هستم .در ذهنم بود روزی که شهید مهدی می خواست برود به جبهه گفت :این سری بر
نمیگردم .بعد از  40روز که در منطقه بودم نه در تشییع شهید صبوری بودم و نه در تشییع شهید جوادی،
آمدم مزار شهدای فردوس دیدم کنار قبر شهید صبوری شهید جوادی دفن شده است».

