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در جمع ساده وصمیمی خانواده فرمانده شهید رضا مهدی زاده طوسی

کلیدی از جبهه برای مادر

ماجرای 2کلید
چنــد دقیقــه ای بــه اذان مغــرب مانــده و فرصت
مناسبی اســت که ابتدا با مادر شهید هم صحبت
شــوم .او پنج فرزند داشــته که رضا و علی او را تنها
گذاشــته اند .به شفاعت شــان امیدوار است« :ان
شاءا ...اگر لیاقت داشته باشم حتما فرزندانم که
برایاسالموقرآنجانشانرادادندوجانبازشدند
شــفاعتم می کنند .آقا رضــا که به من وعــده داده
اســت .از اولین نوبت هایی که مجروح شده بوده،
یک بار پایش روی مین رفته بود و دو انگشت پایش
قطعشدهبود.وقتیبرایمرخصیبهخانهبرگشت
دیدمدستشعصاستوپایشراپانسمانکردهاند.
می خواست من متوجه نشوم .پرسیدم رضا جان
پایت چه شده؟ گفت :هیچی مادرجان دو تا کلید
به خدا دادم که اگر قبول کند آن دنیا برایم قفلی را
بازکند.همینطوربالبخندوشوخیحرفمیزد،
گفت:مادرجانیکیازاینکلیدهاباشدبرایتو.
بعدهاهمیشهبهشوخیبهاومیگفتمپایقولیکه
دادیهستیکهثوابانگشتبزرگپایتبرایمن
باشد؟میخندیدومیگفتبلهمادرجانحتماسر
قولمهستم.سالبعدازآنبودکهپایدیگرشاززانو
قطع شد...آقارضا در یکی از عملیات ها شیمیایی
شــده و معــده اش آســیب دیده بــود .بــرای همین
نمی توانســت غذاهای چرب بخورد .هر بار که می
خواست به جبهه برود ،مقداری نان و سیب زمینی
و ماست همراهش می کردم .آخرین نوبتی که می
خواست برود موقعی بود که سیب زمینی مقداری
گران شــده بود ،می گفت مادر جان ســیب زمینی
برایم درست نکن همان نان و ماست چکیده خوب
است.خاطرمهستماهرمضانبودوبرایافطارش
مقدار زیادی نان و ماست و سیب زمینی همراهش
کردمکهبادوستانشبرایافطارمیلکنند.بیستو
سومماهرمضانبودکهاوبهشهادترسید».

خاطرهمادربهنقلازشهیدبهاری
آقا محمد برادری رفیق و همرزم پسرم آقا رضا بود
کهبعدازشهادترضامسئولیتفرماندهیگردان
تخریببهعهدهاوشد.وقتیآقامحمدبرایتسلیت
شهادت پســرم به خانه ما آمده بود از او پرسیدم آقا
محمد راســتش را بگو ،رضا موقع شــهادت تشنه
بود یا ســیراب؟ چون شــنیده بودم موقع عملیات
ها او آب نمی خورده اســت تا برای نیروهایش آب
به قدر کافی باشد یعنی حتی برای سهمیه آب هم
به فکر نیروهایش بوده است .وقتی این سوال را از
شهید محمد بهاری پرسیدم ،او گریه اش گرفت و
گفت«:قمقمهاشآبداشتامانخورد.آبرابرای
نیروهایهمراهشنگهداشتهبود.چونممکنبود
رفت و برگشت مان طوالنی شود آب قمقمه اش را
برای نیروهایش نگه داشته بود.»...از مادر درباره

غفوریان -امروز مهمان یک خانه قدیمی در یکی از کوچه های بولوار طبرســی هســتم .حیاط و اتاق ها به

دوست داشتنی و پر مهر که اصال از صحبت ها و تعارف های مدامشان برای نوشیدن چای و خوردن میوه

همان شکل و شمایل قدیم است .حسین آقا برادر بزرگ تر شهید مهدی زاده به اتاق روبه رو اشاره می کند

خسته نمی شوی .من امروز مهمان خانه همرزم و رفیق شهید کاوه ،شهید رضا مهدی زاده طوسی فرمانده

و می گوید :شهید آقا محمود کاوه بعد از شهادت آقارضا در این اتاق چند ساعتی را خوابید .شهید محمد

گردان تخریب لشکر ویژه شــهدا و رزمنده بســیجی و جانباز زنده یاد علی مهدی زاده هستم.این روزها

بهاری که بعد از شهادت برادرم فرمانده گردان تخریب شــد بارها به این خانه آمده است ،شهید موسوی

سی و چهارمین سالگرد شهادت آقا رضاست .حسین آقا فرزند بزرگ خانواده که خودش از جانبازان دوره

و از همه مهم تر رهبر انقالب هم در سال های اخیر در این خانه مهمان خانواده شهید شدند .عکس های

دفاع مقدس است در این گفت و گو ما را همراهی می کند .صحبت و روایت حماسه های فرمانده شهید آقا

قدیمی از دو شــهید خانواده روی در و دیوار خانه جا خوش کــرده اند .انگار این عکس هــا جزئی از دیوار

رضا مهدی زاده در خاطرات همرزمان او هم قطعا شنیدنی است اما ما در این مجال با پدر و مادر و برادر این

شده اند .پدر و مادر شهید شبیه تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ های مهربان این سرزمین هستند .آن قدر

شهید همکالم شدیم تا این شهید را از نگاه خانواده بیشتر بشناسیم.

دلتنگیبرایفرزندانشمیپرسم.میگوید:دلم
کهخیلیبرایآقارضاوعلیآقاتنگمیشود.ولی
خبگاهیبهخوابممیآیندوباهمحرفمیزنیم.
االن دو سال است که به دلیل دردپا موقع رفتن به
بهشت رضا نمی توانم از ماشــین پایین بیایم و سر
مزاربروم.

پدرازپسرمیگوید
حــاج آقــا محمدمهــدی مهــدی زاده طوســی پدر
شهید ،از آن پدرهایی است که خودش هم در کنار
فرزندانش بارها به جبهه رفته است .او هم خودش
راامروزجاماندهازقافلهایمیداندکهدوفرزندش
توانستهاندخودشانرابهآنبرسانند.خاطراتشرا
بازبانیشیرینتعریفمیکندودوستداریساعت
هابنشینیوبهحرفهایشگوشبدهی.میگوید:
زمانیکهآقارضایکپایشقطعشدهبودکارمنهر
روز صبح این بود که او را برای تعویض پانســمان به
بیمارستان ببرم بعد از بیمارستان هم می بردمش
به محل کارش در ســپاه که کارهای جبهه را انجام
می داد .در بیمارســتان و در زمان کارهای درمانی
پایش با وجود دردهایی که داشــت هیچ گاه ندیدم
گله و شــکایتی از وضعیت اش بکند .صبور و مقاوم
بود و گاهی هم با پرستارها درباره تعداد بخیه های
پایششوخیمیکرد.آنموقعمنتاکسیداشتم.
برایکارهایشکهاینطرفوآنطرفمیبردمش
یکیازحرفهایهمیشگیاشدرماشیناینبود
که موقع اذان نگه دار که نماز اول وقت بخوانم و به
شوخیمیگفتاگرنگهنداریخودمراازماشین
میاندازمبیرون.

پرسیدمرضاچراناراحتی؟
حاج آقا مهدی زاده می گویــد :در مرخصی پس از
قطع پایش ،یک روز احساس کردم خیلی ناراحت
و بی حوصله است .پرسیدم رضا چه شده؟ گفت:
آقاجان ناراحتم چون از خانواده ما االن کســی در
جبههنیستوآنجاناممایادنمیشود.اتفاقاقرار
بود همان روز مــن برای تحویل لباس و وســایل به
پادگان بسیج بروم که فردایش اعزام شوم .به رضا
گفتم من باید امروز می رفتم پادگان که فردا اعزام
شوم ولی به خاطر تو نشــد که بروم .رضا با هیجان
گفت :واقعا راست می گویی آقاجان؟ همان جا با

ریحانه فرزند شهید در کنار عکس پدر

هم رفتیم پایگاه بســیج که به رضا ثابت کنم حرفم
درستبود.وقتیرفتیمپایگاهووقتیمتوجهشدکه
منفردابهجبههاعزامخواهمشدآنقدرخوشحال
و هیجانی شــد که موقع بیرون آمدن از ساختمان
حواســش از پای مجروحش پرت شــد و بــه زمین
خورد و تمام بخیه های پایش پاره شد که دوباره به
بیمارستانبردمش...

درباره «علی»

مسافرمانریحانهبود
آقای مهدی زاده ماجرای خبــر تولد فرزند آقارضا
را هم نقل می کند :موقع تولد فرزند آقارضا ،من و
او در جبهه بودیم .روزی که دخترش ریحانه متولد
شد به من که محل خدمتم با رضا فاصله داشت از
طریقواسطههاخبردادندکهآقارضاگفتهبهپدرم
بگویید مســافری که در راه بود به سالمتی رسیده
است.منآنجاخیلیخوشحالشدم؛مسافرمان
دخترش ریحانه بود که به دنیا آمده بود .او دوماهه
بودکهپسرمآقارضاشهیدشد.ریحانهحاالخودش
پرستاراستودوفرزنددارد...
حرف ها و خاطرات پدر شهید آن قدر زیاد است که
براینوشتنهمهآنهاکتابهابایدنگاشت،بماند
کهروایتدلتنگیهاخودماجرایدیگریاستکه
باکلماتنمیتوانآنرانوشت.

برادرانهها
حسین آقا شش سال از رضا و 9سال از علی بزرگ
تــر اســت .در تمــام طــول مصاحبه چشــم هایش
خیس اســت .می گوید« :نمی دانم دلتنگی است
یا احساس حســرت» اما تاکید دارد که بگوید این
اشکهاوبغضهایهمیشهامبرایبرادرانمازسر
حسرت جاماندنم از آن هاست .نمی دانم چرا من
از آن ها جا ماندم .بعد از رفتن آن ها تمام امیدم به
دستگیریآنهاستبرایروزیکهمحتاجشفاعت
شان هستم .می گوید :داداش رضا اوایل جنگ از
طریق بسیج به جبهه اعزام شد .اوایل به دلیل کم

بودنسنوسالاورااعزامنمیکردندکهباپیگیری
هایشموفقشدخودشرابهجبههبرساند.پساز
دوسهنوبتکهرفت،تصمیمگرفتبهعضویتسپاه
درآید .اولین باری که موفق شد اعزام شود ما برای
بدرقه اش به راه آهن رفتیم .هیــچ وقت از خاطرم
نمیرودموقعیکهقطارحرکتکردآقارضاسرش
راازپنجرهقطاربیرونآوردهبودوبهماگفتمنکه
رفتم ،حاال شما یک فکری به حال خودتان بکنید.
بهقولیخواستیکتلنگریبهمنزدهباشد.

ازیکترکشتاقطعپا
حسینآقابهجراحتهایبرادرشرضااشارهمی
کند :اولیــن نوبت که مجروح شــد در حمله صدام
برای تصرف مجدد بســتان بود کــه در تنگه چزابه
چند ترکش خورده بود .در کردســتان پایش روی
مین گوجه ای رفت که دو انگشت پایش قطع شد.
یک سال بعد از آن هم در جایی دیگر پای دیگرش
رویمینرفتواززانوقطعشدکهپسازآنتازمان
شهادتشازپایمصنوعیاستفادهمیکرد.
درباره موقعیت شهادتش آن طور که همرزمانش
نقل کردنــد ،در منطقه هــور با قایق بــه مقر برمی
گشــتند که عراقی ها متوجه آن ها می شــوند و به
سوی شان خمپاره شلیک می کنند که دو ترکش
یکیرویسرویکیبرسینهداداشرضامینشیند
که ترکش سر به شهادتش در ظهر  23ماه مبارک
رمضانمنجرمیشود.

پیکر شهید مهدی زاده در یکی از مشهور ترین عکس های دفاع مقدس

حضور رهبر انقالب در منزل شهید مهدی زاده

داداشرضاگفتحاللمکن
حسین،رضاوعلی،سهبرادر،درزمانهایمختلف
با هم در جبهه بودند .این خاطره حسین را همراه
بغض و اشک هایش می شنوم« :گاهی که اتفاقی
هرسهبرادردرجبههحضورداشتیمباهمقرارمی
گذاشــتیم که در اهواز همدیگر را ببینیم و از حال
و هوای هم باخبر باشــیم .یک روز که سه نفری در
اهواز در حال گشــت و گذار بودیم ،آقــا رضا به من
گفت :داداش یک چیزی از تو می خواهم قول بده
انجــام بدهی .گفتم :اگــر بتوانم انجــام می دهم.
گفت:منراحاللکن.دلیلاینحرفششایداین
بود که در زمان نوجوانی و جوانی مان مثل خیلی
برادر خواهرهــا که در خانه با هم دعــوا می کنند و
سر به ســر هم می گذارند مثال می خواست حقی
برگردنشنماندهباشد.گفتمنتوراخیلیاذیت
کردم .گفتــم داداش ایــن چه حرفیه من هــم از تو
حاللیتمیخواهم.آنجاواقعامنغافلبودمکه
چرا داداش رضا دارد این حــرف را به من می زند.
بعد از شــهادتش معنای این خواسته او را دریافتم
کهانسانهایعاشقچگونهبرایشهادتبرگزیده
میشوند.

مندیگربرنمیگردم
آخرین بار که به بدرقه اش رفتم شرکت ایران پیما
در چهارراه مقدم طبرســی بود .عصر یــک روز ماه
رمضانبود.آننوبتکهبهمرخصیآمدهبودهرجا
میرفتیمبههمهمیگفتمندیگربرنمیگردم.
هیچ وقت یادم نمی رود در لحظه آخر پای اتوبوس
روبهمنکردوگفت:داداشمندیگربرنمیگردم.
منالبتهآنجااورادعواکردموگفتمخوبنیست،
جلویمادرازاینحرفهانزن.آنجانمیدانستم
کهاوازپروازخودشباخبراست...
پسازآنصبحروزعیدفطردرخردادسال 64بود
کهخبرشهادتشراآوردندومابرایدیدنپیکرش
بهمعراجشهدایمشهدرفتیم.

علیفرزندسومخانوادهاستکهسال69
چند ماه پس از ازدواجش به گفته اعضای
خانواده به دلیل جراحت های باقی مانده
از دوران جنــگ به بــرادر شــهیدش می
پیوندد .حسین آقا درباره برادرش علی
که او را هم خیلی دوســت داشت،
مــی گویــد« :علــی حضــور در
جبهه را با خدمت سربازی
اش شروع کرد .پس از
ســربازی گفت تا حاال
حضــور در
جبهه وظیفه
ام بــوده و
حــاال مــی
خواهــم
داوطلبانه
بــه جبهــه
بــروم .او در عملیــات
قــادر در کرســتان کــه
منطقهآلودگیشیمیایی
داشــت ،مجــروح می شــود.
پــس از آن در کنکور هم شــرکت
کــرد و در رشــته پزشــکی قبول شــد.
همزمان که در بانک ملی استخدام شده
بود به جبهه هــم می رفت تا این که ســال
 69یک روز کــه در خانه حالش به هم می
خورد ،مــادرم او را مــی برد دکتــر و دکتر
تشــخیص ســرماخوردگی می دهد .روز
دوم حالــش بدتر می شــود و روز ســوم در
اورژانس بیمارســتان قائم مشــهد از دنیا
می رود .تمام ماجرای علی همین بود و او
خیلی زود و بدون مقدمه ظاهری از میان
ما می رود .پس از آن پزشکان بیمارستان
قائم اعالم کردند که علی بر اثر جراحات
شــیمیایی از دنیــا رفــت کــه دیگــر برای
کارهــای اداری «اعــام شــهادت» در آن
زمان فرصت پیگیری مهیا نبود و خواست
خداونــد این بود که سرنوشــت مــا و علی
این گونه شود .علی برادر خیلی نازنین و
خوش اخالقی بود که امروز جایش خیلی
خالی است.»...

روایت هایی از عروج فرمانده جانباز و معلم اخالق؛ حاج محمودجمع آور

مقام محمود
•جمع آور و
ِ

گروه پالک عزت 26 -رمضان و 10خرداد بود که آقای جمع آور پس از سال ها
تحمل عاشقانه دردهای جانبازی  ،برای پیوستن به قافله دوستان شهیدش
راهی آسمان شــد .خودش گفته بود که این دردها برایم هدیه های خداوند
است.
روحانی جانباز و از فرماندهان گردان الحدید در سال های دفاع مقدس
امروز در میان ما نیســت و حاال کلمات ویادها روایت گر اوســت .جمعی از
همرزمان و دوســتان زنده یاد حــاج محمود جمع آور دل گفته های شــان
درباره این رفیق قدیمی را با ما به اشتراک گذاشتند که مرور آن حال جان
را جال می دهد.

از زخم هایش جان یافته بود

غالمرضا بنی اسدی ،دوست و همرزم:
اهل ستایش حضرت حق بود به شــب و به روز .اهل حمد
ِ
ِ
حضرتمحمود.نظربهوجها...داشت
بودورضادرمحضر
که در وصف مردانی چون او بود که حضــرت روح ا ...فرمود:
«شهیدنظرمیکندبهوجها.»...آناندرهمهچیزجلوههایجمالدوسترامی
دیدندوبهحمدوستایشمشغولبودندونهفقطزبانکههمهجوارحشان،زبان
حمد بود .ا ...اکبر که در آخر الزمان مردمانی چنین کم طلوع نکردند و آفتاب
افشانیشان،خلقیرانوردردیدهنشاند.حجتاالسالممحمودرضاجمعآور
کهذخیرههرروزشهادترادرسهدههداشت،همهزندگیاش،خداییبود.او
مجاهدبود.مجاهدیبهزخمهاجانیافتهوجانبازشده.اوجانبازیبود،صابر
برهمهدردهاوزخمها.صابریبودراضیبههرچهحضرتقاضی،درقضایش
نوشته بود .هرچه را از دوست می رسید ،زیبا می دانست و زیبا به لبیک برمی
خواست.باریاورامعلمصبرورضایافتمبهروزگارانوشرحشگفتهبودمبرای
خانوادهامبنابراینوقتیخبرپروازشبهخانهمارسید،بهاشکنشستیم.یکی
مان در فضای مجازی از حقیقت های شــهادت گفت و من قلم برداشتم برای
نوشتن و پسرم امیر حسین که همین روزها 10سالگی را تمام کرده است هم
به او احســاس دین می کرد و همین هم او را به سمت ادای دین می برد تا او هم

قلمی بزند برای عموی شهیدش .او نوشــت:ما باید قدردان رزمندگانی مثل
آقای جمع آور باشــیم .اگر آن ها نبودند ما هم امروز یا نبودیم یا کشورمان آزاد
نبود .او و امثال او الگوی ما هستند .رزمندگان مقاومی که با درد تیر و ترکشی
کهخوردند،باجراحیهاییکهکردند،باحنجرهایکهازشهیدمحمودجمع
آوربرداشتند،بازهملبخندبهلبداشتند.مابایدازآنهاراهزندگیبیاموزیم.
بله،بایدرسمزندگیبیاموزیمازآنانیکهجلوههاییازمقاممحموددرجانشان
ظهوریدرخشندهداشت.
•انگار بزرگ ترین هدیه خدا را گرفتم

بدیعی ،دوست و همرزم:
جانباز بی ادعــای دفاع مقــدس ،طلبه خاضــع ،فرمانده
دالورو غواص بعد دو ســال روزه لســان و خــوراک به دنبال
عوارض جنگ و شیمیایی شدن و سرطان حنجره و درد و رنج و کم خوابی صبر
رابه چالش کشید .در لیله القدر27رمضان پر کشید و مهمان موال علی(ع)
شد؛ حاج محمود جمع آور دوستانش را تنها گذاشت.
در آخرین دیدار می گفت وقتی خبر تشــخیص ســرطان خــودم را فهمیدم انگار
خداوندبزرگترینهدیهوعیدیرابهمنداد.بله مردانمومنهمیشهازایندردها
استقبالمیکنندومیدانندکهخدادردشرابهبندگانخاصخودشمیدهد.

•متواضع ترین طلبه ای که تا به حال دیده ام

فنایی ،دوست و همرزم:
جانبــاز شــهید محمودرضــا جمــع آور نمونــه بــارز یــک
مومــن و عالــم باعمــل بود کــه یکــی از ویژ گــی های ایشــان
اخالص بود تــا جایی کــه حتــی خانــواده اش از مســئولیت اش
درجبهه به عنوان فرمانده گردان غواصان و جراحت هــا و دردهایش کمتر خبر
داشتند .اومظلومترین،ساکتترینومتواضعترینطلبهمجاهدی بودکهمنتا
به حال دیده ام  ،صبرش در مدت جانبازی و تحمل اش در اوج دردها واقعا نمونه
بودوبرایمنالگوخواهدبودتاابد.
•هم فرمانده هم تخریبچی و غواص و هم معلم اخالق

سید غالمرضا هاشمی ،دوست و همرزم:
امامفرمودندجبههوجنگیکدانشگاهاست.انسانهاییکه
دراین میدان وارد می شدند ،درکوره گداخته   جنگ ساخته
می شدند مثل آقای جمع آور.ایشــان در گردان ما هم فرمانده
بود ،هم روحانی ،هم غواص وهم تخریبچی .ازهمه مهم تر ایشان مدرس اخالق
ومردانگی وداوطلب درشکســتن محکم ترین خطوط دشــمن بود.کاش رفتار
ومنشوتقوایاینچنینافرادیسرلوحه زندگینسلهایبعدباشد،انشاءا....

