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 .4-12-2211-211-319 ريال 211111  :                        شابك               
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 روايتي از زندگي شهيد رضا بهادري.  :                      عنوان ديگر         

 داستان.-شهيدان-2421-2433جنگ ايران و عراق،   :                موضوع                    

               شهيد استان  2111ش امام خميني)ره( در دفاع مقدس و كنگره ملي نق  :                       شناسه افزوده      

 : اراك( 2431مركزي)نخستين :

 ك/1صPIR 9433 2431 4   :           رده بندي كنگره            

 49/21فا    :                يي       رده بندي ديو

 3212324   :      شماره كتاب شناسي ملي     

 

 كاپري
 صخره 

 نويسنده و گردآورنده  :  مهري ركاب طالئي

 مشاور فرهنگي خادم الشهدا: آذر رضايي

 ويراستار   : ژيال فوالدوند

 صفحه آرايي : الهام طالبي

 طراح جلد  : حامد سعيدي

 2431انتشارات مركز حفظ آثار سپاه روح اهلل ، ناشر  : 

 تومان 21111قيمت  : 

 مجتمع چاپ هم كيشانچاپخانه  : 

 نسخه 2111ارگان : شم

 319-211-2211-12-1شابك : 

 3212324فيپا : 

 2431 پائيز -نوبت چاپ : اول 

 با حمايت: اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي 

 و مركز حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج سپاه روح اهلل استان مركزي 
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  يانقـالب اسـالم   ريـ )ره( معمـار كب  يـني)عج( ، شهدا ، امام خم مام عصرا   

 واال مقام شهدا... ي( و  خانواده هاي)امام خامنه ا يمقام معظم رهبر

 

 

 

 

 

و آقـاي سـعيد    با سپاس و تشکر فـراوان از خـانواده شـهيد رضـا بهـادري        

و سـازمان آمـوزش و پـرورش، اداره كـل حفـظ آثـار و نشـر         وفايي مقدم

هاي دفاع مقدس، مركز حفظ آثار و نشر ارزش هـاي دفـاع مقـدس     ارزش

بسيج سپاه روح الـه اسـتان مركـزي ، اداره كـل بنيـاد شـهيد و امـور         سپاه و

آقايان علي جاللي فراهاني و فرهاد خادم الشهدا  ايثارگران استان مركزي و

)در  كـه  خانم ها آذر رضايي، معصومه انصاري، مـريم طـالبي  شامحمدي و

 ما را ياري نمودند.  (وري اطالعات و اسنادجمع آ
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 به نام حضرت دوست

 

تاريخ پرفراز و نشيب ملت بزرگ ايران با افتخار آفريني و غيرتمنـدي قهرمانـان          

ي دالور مـردي  هـا  هايـن سـرزمين قصـ   اين مرز و بوم آميخته اسـت . سـالها مـادران    

 باقرخـان ، اميركبيـر ،    رخان ،قهرمانان گذشته مانند ميرزا كوچك خان جنگلي ، ستا

فرزنــدان خــود نقــل مــي كردنــد و آرزو         رئيســعلي دلــواري و ... را بــا افتخــار بــراي 

مـي كردنـد روزي چنـين فرزنـداني پـرورش دهنـد .آن گـاه كـه سـايه  لـم و سـتم            

حکومت ستم شاهي بر سراين ملت سنگيني مي كرد ، ناگاه خورشـيدي از سـرزمين   

م شاهي را درهم فت و پس از سالها مبارزه طومار حکومت  لم ستآفتاب تابيدن گر

 مردي كه فخر اين سرزمين وفخر شيعه است تا قيام قيامت .. پيچيد

مردي كه دم مسيحيايي اش به ملت ما زندگي بخشيد و آنها را به ميـدان مبـارزه         

کومــت اولــين حکومــت اســالمي بعــد از ح هوســتم و اســتبداد آورد تــا اينکــبــا لم 

معصومين را بنيان نهاد . روزي كه حکومت نوپاي جمهوري اسالمي از هر سو مـورد  

تهاجم سلطه گران قرار گرفت و انتظارمي رفت كه بـا ايـن تهاجمـات گسـترده ايـن      

نظام نوپا ساقط گـردد ، هـزاران هـزار جـوان پـرورش يافتـه مکتـب عاشـورا كـه دم          

ته بود ، به ميدان مبارزه و جهاد شـتافتند و  آنان را به حركت واداش )ره(مسيحيايي امام 

ري و كوچك جنگلي ديگر تجلي نمودنـد تـا هيچگـاه مـادران     اهزاران رئيسعلي دلو

اين سرزمين براي قصه هايشان قهرمان كم نياورند ، شـاعران در وصفشـان بسـرايند ،    

و نسـل  هنرمندان چهره هايشان را به تصوير كشند . مورخين تاريخشان را باز بنگارند 

 آينده به داشتن اين قهرمانان برخود ببالند . 
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امروزكه قريب بـه سـي سـال از دفـاع جانانـه و دالورانـه ايـن ملـت مـي گـذرد                 

ريخ ايـن ملـت را هرچـه بيشـتر بـه ری بکشـيم و       ابرماست كه اين قسـمت از دفتـر تـ   

انان به فراموشـي  يها ، ايثارگري ها ، ... اين قهرمر، دالو نگذاريم يادوخاطره رشادتها

     سپرده شود. همانگونه كـه رهبـر فرزانـه انقـالب فرمودنـد : )) امـروز فنـيلت زنـده        

 نگه داشتن ياد شهدا كمتر از شهادت نيست (( .

در دفـاع   )ره(در راستاي انجام اين و يفه خطير )) كنگره ي ملي نقش امام خميني      

هد شـد. سـتاد كنگـره بـا حنـور      (( برگزار خواستان مركزي اشهيد  2111مقدس و 

مســلولين اســتان و گروهــي از يادگــاران دفــاع مقــدس ، هنرمنــدان ، پ وهشــگران ،  

نويسندگان و دستگاه هاي دولتي براي اداي دين خـود بـه قافلـه شـهدا تشـکيل و بـه       

و شـهدا و ايثـارگران اسـتان     )ره(خلق آثار فرهنگي هنري پيرامون نقش فرماندهي امام

نه اي است بـراي ورود بـه سـيره و    مقدس پرداخته كه اين آثار روز اعمركزي در دف

سبك زندگي ايثارگران و حماسه آفرينـان تـا نسـل هـاي آينـده بـا تـورق در آن بـا         

رات گذشته خود بيشتر آشـنا شـوند. ايـن اثـر تجلـي گوشـه اي از فـداكاري و        اافتخ

 رشادت هاي فرزندان خطه آفتاب است .

ادن به تالش همه فعاالن اين حوزه ، براي بهبود رونـد كـار در   رج نهااينجانب با       

نظرا ، پيشنهادات و انتقادات خواننـدگان گرانقـدر بـه دبيرخانـه     ارائه  آينده در انتظار

 كنگره مي باشم . با آرزوي عزت ، اقتدار وعظمت روزافزون ايران اسالمي .

 

  )ره(دبیركل كنگره ملی نقش امام خمینی

 شهداي استان مركزي  0066و در دفاع مقدس 

 سرتیپ دوم پاسدار محسن كریمی  
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 مقدمه

و قلبم را روشـن نگـه داشـته     مقدس دفاع دوران افتخاراتست كه هاسال    

سالهاسـت كـه گـذر زمـان رنـگ      نموده اسـت.   دقيق ترسوي چشمهايم را 

آنچه زمان آن  ندگاري آراسته است.ايثارهاي جبهه و جنگ را به جالي ما

 و سـت ينماندديگر براي هميشه  ،نساختهمحوو از صحنه ي روزگار را كهنه 

آنچـه  ، خودش منشاء اثر مي شـود  ،داردنبه زمان تعلق ديگر آنچه مي ماند 

مـي ماننـد   همراه جامعه هايي هستند كه  انسان ،استتاريخي  منشأ تحوالت

لحظـه بـه    به ماندگارهاي ،ها بايد انديشيد آن به ،آگاه به زمان  ييها انسان

 .لحظه
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 نیم نگاه به جا مانده

هاي ماندگار را  ها دارد و انسان عجب حکايت اراك، سر پوشيدهازار...ب   

صـ  سـبزي فـروش و بسـار دوره گردهـا       .مـي كشـاند  خاطره  افصبه م

  نموده است. حركت را كند 

خـاطرات آن روزهـا را    ديـوار مهرباني كـه مـي رسـي در و    قبه چهار سو   

آكنده از شور همدلي و همنوايي كـه   يد، آدمهايي با قلبهايحکايت مي كن

کـديگر  شان پـذيراي وجـود ي  اتبه محض ديدن يکديگر آغوش گرم تعارف

بـا تـالش بـه مـريم      و كـرد جـدا  مرا موج جمعيت  آمدممي شود تا به خود 

هم با مـن هـم نـوا شـد ،     رسيدم با همان قيافه ي قديمي زمان انقالب، مريم 

  با انرژي.مهري تو هم عوض نشدي همان چادر كش دار و 

از ديدن هم بال درآورده بوديم. چقدر خـاطره هـا برايمـان زنـده شـد و          

ديديم. گرم صـحبت شـديم و    اشك شوق را به خوبي در چشمان يکديگر

  شد.خاطرات آن روزها چاشني گفت و گوهايمان 

***** 

قيافۀ  .را در ذهن دارم وت 2439هنوز چهره ي سال  ،يد مريميادت مي آ-   

ره آ ؛جدي و با وقارت هميشه بچه ها را سـر جايشـان ميخکـوب مـي كـرد     

دبيرسـتان زينبيـه و طبقـات شـلوب و بهـم ريختـه        مهري يادم نرفتـه اسـت...  

و اتاق انجمن اسالمي كه هميشه صـحنه درگيـري بـا    جنبش دانش آموزي 

 فريـاد آزادي  آن  روزهـا شـعار  تعطيل شده بود. شگاهها دان ،گروهکها بود 
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مدير مدرسه نمي توانست شلوغي دانش آموزان و اعتراض دبيـران را   ،بود 

جـا  دبيـران   بعنـي از  . كنترل كند از نمايندگان كالسها كمك مي گرفت 

              بـا دانـش آمـوزان انقالبـي برخـورد       وبودنـد   دوران سـتم شـاهي   مانده در 

خورديم كـه چـه روزهـاي    افسوس  هم  با رفتيم و. كمي جلوتر كردند  مي

هـم   خردانـه   گـاه بـي   ي كـه بحث هاي داب كالسي و دعواهاي،  خوبي بود

همه ي دوستان را دعـوت بـه آرامـش و     ،تنگاه مظلومانه و آرامتو با  بود،

گـوش هـايم را   حجبـه و صـداي گرمـت هنـوز     .  اهر ميكرد يسکوت م

گيري مـرا  ت مي آيد كه بـا چـه شـور و شـوقي عنـو     ياد نوازش مي دهد .

پنهـاني و  انجمـن  براي روز جمعه ي جهاد سـازندگي بهـم زدي و بچـه هـا     

زيرميزي اسامي شان را براي شـركت در واحـد بهداشـت رد كردنـد و تـو      

دبيـران  آره ،  .توانستي علـت را بفهمـي  ن ،همهمه ها را هرچه رديابي كردي

مـا   .آنان در مدرسه و كالس بهم خورده بود امنيت  .سر كالس نمي آمدند

مــذهبي هــا و .  ربايــد ســختي مــي كشــيديم ، دبيــران گروهکــي هــم بــدت  

از سـعي مـي كردنـد    طرفداران انقالب خودشان را به صحنه مي رساندند و 

 رفـتم  با كمك بچـه هـاي انجمـن مـي     ببرند، منبهره  يجنبش دانش آموز

هـاي خـود    و همچنان به نصـيحت تاما  ،  زدمها را بهم مي  تجمع گروهك

هـا گذشـته    . سـال بيشتر اهميـت مـي دادي  نظم كالسي  به  وبودي مشغول 

 بـي اختيـار  هـر دو   .، و تو هنوز هم مثل گذشته بيشتر گوش مي دهي  است

 م.ديخندي
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***** 

به همراه اعناء خادم الشهداء به منـزل   شما براي ديدار خانواده 2493سال  

، مـريض بـود و   پـدر  بودنـد. اكرم و اعظـم   اما پدر ،نبودي تو  .پدري رفتيم

خـالي بـود. عکـس هـاي      تبيامرز  مادر خدا دامادتان صحبت كرد و جاي

خانه مانده بود و رضا، خانه مانده بود و پدر. بـه   رضا روي ديوار خانه بود. 

بيان هاي او را  نشاني از رضا داشت و حکايت ،نگاه مي كردم كه  جايهر 

و طبقـه ي دوم   «ابوالقاسـم »تان ن رنگرزهـا و خانـه ي پـدري   مي كرد. خيابـا 

داشـت همـان   ي مادر و زنان انقالبـي محلـه   خوانروضه خانه كه حکايت از 

را  يشـان صداها بـاور كـن  جايي كه محل كمك هاي پشت جبهه شده بود، 

ــنيدم آن  ــي ش ــود   م ــداختن نب ــايي كــه جــاي ســوزن ان ــه                  هروزه   نگــاهم ب

سوز و گداز دلهاي سوخته ي مادران شـهيد  و حکايت مقاومت  هايپشتي 

بـوده  دران بـا خـدا   ب صحنه هاي نابي از ماعج .صدا در آمده بودنده بهمه 

 شـتافته بودنـد. بـاور كـن    ا كه به ياري امامشـان  ه همان شانشهيد است . و 

واشـکهايي كـه در    مـي شـنيدم   به گوش  را صداي هماهنگ شور سينه ها 

دعا شايد مـي   و چاي قند پهلو .پيوستمي درياي جبهه ها  سوگ حسين به

مـريم حـالم     ي سوخته شان را التيام بخشد.جگرها، لحظه اي سوزتوانست 

قرار گرفتم و لوازم جبهه را  رضا ويترين را درك مي كني،  وقتي روبروي

كـه رضـا خيلـي دوسـت      گنجينـه اي ديدم همانها كه يادگار رضا اسـت ...  

با پرچم ايـران  ، لباس رزم و پوكه هاي بجا مانده از رزمش  ، قرآنداشت . 



 

 13 

... ديگر نمي توانستم حرف بزنم وقتي به همراه مـريم دارايـي   و عکس امام

  هاي رضا را با حسرت نگاه مي كرديم لحظات سنگيني بر ما گذشت.

جـا  را بو را نديدم رضا و خانواده حق تـ و تكه ها  مريم پس از سال ،آري   

 .بهره مند نمودند ،، از لذت همراهي با خودمرا به عنوان جهادگر آوردند و

هـا كـه    نمي دانستم كه همـان سـال  كه خودكهنه كاران جهاد گر بودند اما 

ــه  ــو در مدرس ــن و ت ــه    ،م ــازندگي در منطق ــاد س ــت در جه ــن و خواهران م

هـا در يـك    ماهاتفاق مي افتاد  كه گاهيبوديم كميجان و شازند و هندودر 

كـه در   در مدرسـه پايگـاه داشـتيم. زمـاني    تابسـتان هـا   و  مانـديم  ميمنطقه 

اعـزام در روسـتاهاي    يكميجان بوديم ما را گروه بنـدي كـرده بودنـد بـرا    

مـي زديـم و بـراي مـدد رسـاندن بـه مـردم         واكسـن  ، به كودكـان همجوار 

هنوز يادم نرفتـه كـه مـن و    تو نبودي اما  پزشك و دارو به روستا مي برديم.

         بچــه هــا تهيــه  بــراي شــامرا هــاي بــزرگ لوبيــا  ديــگچگونــه خواهرانــت 

 .مي كرديم

آره ؛ يادم مي آيد ، اعظم خاطره آن روزها را برايم تعريـ  كـرده كـه        

آبليمو به بچه ها نداديد ، آقاي مجيـدي خيلـي عصـباني شـده و گفتـه كـه       

 آبليمــو ارزش نــداره . خــودش از اراك آمــده جلســه گذاشــته كــه گفتــيم

 اسراف نکنيد، همين.

 ي كـالس  هـا  نيمکت ،روشن نگه مي داشتيمها  با سوسوي فانوس را  شبها 

و سـير   تـر شـريعتي  كرا به هم وصل و تـا نيمـه هـاي شـب اسـالم شناسـي د      
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 برادرانگروهمان متشکل از  ،مي كرديمرا مطالعه  مطالعاتي استاد مطهري 

ن كـه رابـط جهـاد    او سيد محمـود پ مـ  صادقي  ، بديعي ، غالمي ،مجيدي 

، بهرامـي ،اسـدي ،بيـات ،     م گان مجيـدي  خواهران: و اراك و تهران بود 

و بسـياري از   ،انقـالب بـود    خـواهر شـهيد  آصفري كـه  ويسمه ، منتظران و 

تـا  نمـود  جهادگران كه گذر زمان آنان را بـه بسـيج بيسـت ميليـوني وصـل      

 .دار باشندهده عهاي دفاع مقدس را  از مسلوليت بعدها بتوانندگوشه اي 

حـاال  همه اين حرف ها براي اين است كه بداني به من چـه گذشـته اسـت.    

 هـاي مـا، شـما بـه    مـان بـا فعاليـت    پس از گذشت آن سالها فهميدم كه همز

 به فعاليت هاي انقالبي مشغول بوده ايد . در سنگر فرهنگي رضاهمراه 

ا سـختي  براي اكرم سخت بود خاطرات رضـا را در ذهـنش زنـده كنـد بـ        

قبـل از انقـالب كـه چگونـه بـدون اينکـه        خاطره اي از شجاعت هاي رضـا 

و  هها شعار مي نوشـت  كسي متوجه ايشان شود به همراه دوستانش در كالس

ي مي نموده انقالبحركت دعوت به و بچه ها را نسبت به حركت امام آگاه 

 اهميت مـي داده اسـت. اعظـم هـم گفـت:     جلسات شناخت و آموزش به و 

آمـوزش و   وبـراي  از مؤسسين انجمن اسالمي در مدارس بوده اسـت   رضا

و آقـاي   .هـاي بسـياري نمـوده اسـت     شناخت عقيدتي دانش آموزان تالش

               امـام نـش آمـوز شـجاع و آگـاه و پيـرو خـط       يك داتنها  مرادي ادامه داد،

و  دهـد، حـق و باطـل را تشـخي     ي مـه آلـود  مي توانست در چنين فناي 

بـراي  الگـوي خـوبي   ،مل شود و با رفتار و گفتار و عمل صالح خودوارد ع
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تـأثيرخود را  خـانواده هـم   توانسته بود در حتي او  شود.ديگر دانش آموزان 

 تركيد. اعظم بغنش كندهمراه خود با را همه ي اعناء خانواده رد و گذاب

رفت و آمـدهايش را كنتـرل    و از مادرتان گفت كه هميشه نگران رضا بود

ي زود يلـ خكـه رضـا    يحتي روز ؟چه كار مي كند؟كجا مي رودكرد. مي 

از او سـؤال مـي كنـد     مي شـود و بيدار ، برود راي شعارنويسي بمي خواهد 

نصـيحت هـاي    شروع مي كنـد بـه   و ؟كه صبح به اين زودي كجا مي روي

و دعايش مي كند. براي همين بود كـه رضـا در فعاليـت هـايش بـه      مادرانه 

   د.درجه بااليي رسي

در خانه ي پدري  با رضا آشنا شدم. انگار عمري بود آنروز مريم ، آري     

آن را مي شناختم .... پس ما خواهرها چه بگوييم، كه اين مدت چه كشيده 

 ايم و چقدر همه دلتنگش هستيم.

، بـا حركـت   چه پيامي مي تواند داشته باشـد  نمانده ام كه امروز ديدارما    

             قـرار   واييپـل هـ   ي و در سـايه و كشـيده مـي شـويم    جمعيت باز هم به جلـ 

فراغت بيشتري به همه ي حقايق و تقديرهاي الهـي كـه    در م حااليگيرمي 

 مي بريم.ما را در ديدار هم قرار داده است پي 

بـه مـوزه    ،راستي مريم مي تواني با خانواده صحبت كني كه ويترين رضا را

 ، مي دانم كه يادگار رضا اسـت  .ل دهنداداره كل آموزش و پرورش تحوي

اينهـا بايـد    نـد. شود شهدا متعلق به عموم جامعه ا گارتر مياما در موزه ماند

 چـه كسـاني  شـهدا   ،همگان بايد بداننـد ، در تاريخ دفاع مقدس زنده بمانند 
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خ با و مريم در پاس انجام دادندبزرگي بودند و در چه شرايطي چه كارهاي 

من هم با نظر شما موافق هستم با خـانواده   :عميق گفت لحني آرام و نگاهي

 صحبت مي كنم اين كار انجام شود. 

 مريم ، مي تواني از دبيرستان رضا خاطره اي را بگويي ؟   

ه رضـا در  كـ بـود.  دبيرستان شهيد بهشـتي  مريم گفت : بله ، دانش آموز     

و حماسـه   دبـو هاي سـرود و تلـاتر تشـکيل داده     دفتر انجمن اسالمي گروه

 شهدايي چون رضـا  را ، انقالب فرهنگيمعرفي مي كرد.  هاي دهۀ فجر را 

چقدر خوب يادم مي آيد چهـره ي  رضـا را كـه     .پرچمش را برافراشته اند

هيجــان و خنــده و شــوق و ذوق دهــه فجــر را دوســت داشــت امــا هميشــه  

 شناخت را جهاد فرهنگي مي دانست.  

بـوده   کر مي كنم رضا چقدر شـبيه خودمـان  حاال كه فبه او گفتم مريم ،     

 .مي برديمجهاد را به  دانش آموزان دبيرستان زينبيه ،است 

احکام شرعي را بـا زبـان سـاده     اره ، رضا يك كار ديگر هم انجام مي داد،

  مي داد، اين آخري خانه هم نمي آمد.  آموزش

سـمت  در ق اكـرم و اعظـم  فرهنگـي جهـاد بـوديم و    سنگر من و رضا در     

          بهداشــت بودنــد . اردوهــايي كــه مــي رفتنــد و مــي آمدنــد خانــه تعريــ   

مي كردند ، كه چگونه روزها به روستا مي روند و شبها به نماز شب و دعـا  

و مناجات و تربيت نفس مي پردازند . راستي خودت تنهـا بـودي ؟ نـه آذر    

زد، از او يکي از اعناي خام الشهدا بود كه ديدم ريـز ريـز اشـك مـي ريـ     
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پرسيدم چرا سوال نمي كني ! گفت مادرش را مي شناسم ، به همراه مـادرم  

و مادرت به بازديد مناطق جنگي جنوب رفته بوديم . ياد سفر با خدا بيـامرز  

او نيـز فـيلم     2حميد بهرامـي افتادم . زينب بهرامي هم بود . برادر زاده شهيد

آغـوش آذر بـه خـواب رفتـه     مي گيرد . من نگران بودم و امير علي هم در 

بود . اعظم هم غرق خاطرات آن روزها بود ، كه انگـار سـفري دور و دراز   

را طي كرده و در اين سفر رضا را به همراه خـود مـي ديـد . وقتـي از رضـا      

سخن مي گفت ، آذر اشك مي ريخت ، پدرت نگاهش مي كـرد ، زبـانم   

كـرده اسـت .   بسته شده بود ، احساس مـي كـردم رضـا همـه را دگرگـون      

 پدرت هم اشك مي ريخت . 

آقاي مرادي هم انگار براي اولين بار است كه از رضـا مـي گوينـد . زينـب     

هم ديگر فيلم نمي گرفت . مي خواستم فناي مجلس عوض شـود، گفـتم   

 ....رم شما از رضا بگوييد . كه شروع كرد كحاال ا

 تاريخ انسان سازيو من گفتم همان  آمد.به دنيا  2434اول زمستان رضا     

  .گره مي زند 2431رضا را به انقالب  1كه از دل روستاي كميجان

                                                 
 1۱این  شنهید در سن      .در اراک بدنیا آمد 1۴۱۱در سال فرزند جعفر   حمید بهرامیشهید  1

شد و در حالیکه در دانشنگا    سالگی برای دفاع از میه  عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل 

سال در جبهه ها خدمت کنرد و در بیتنت و اهنارم     ۱کرج مشغول به تحصیل بود به مدت 

 .در شرق دجله به لقای یار شتافت 1۴۳۴ند سال اسف

 33شهرستان كميجان در شمال غربي استان مركزي واقع شده است. كه با اراك مركز استان  2

 كيلومتر فاصله دارد.
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  شد.مدرسه خيام اراك ثبت نام  كه در بود هسال 1رضا : ادامه داد

 در تمام مقاطع تحصيلي از شاگردان ممتاز مدرسه محسوب مي شد.      

 و دل نوشته خود را خواند :

سفر مي كند با قد و قامت گـرفتن رضـا    دوران كودكي رضا اخانواده ب     

              خانواده به درك تازه اي از رضا مي رسد به گونـه اي كـه    جان مي گيرد و

و همراه با رضا تـا   مي خواهد يك بازسازي و پااليش را در خود آغاز كند

اينجاست كه مـا بـا تلنگـري    و  مي رود، ها و شهادت رشادتو پاي معامله 

كه خدايا ما را از راهيان شهدا قرار بـده اينهـا    خود مي آييمفقط گهگاهي ب

وحتي بزرگان خانواده خود را نيز با خـود  چه كساني بودند چه كار كردند 

كه چنين عاشقانه از طرف يار طلبيده شدند و با دو بال بسوي همراه كردند 

معشوق پر گشودند... رضا در انقالب يـك نوجـوان قـد كشـيده ي دانـش      

هـاي حقيقـت    ميخکوب نيمکـت  مدرسه و كالسفراسوي كه  بود آموخته

 )شاپور سـابق( در دفتر انجمن اسالمي دبيرستان شهيد بهشتي .بودالهي شده 

و رابـط مدرسـه و جهـاد سـازندگي      دركار جهاد فرهنگي فعاليت مي كـرد 

و پـس   اخـت پردبه آموزش احکام اسالم مدتهاي طوالني در روستاها  بود.

و مـدت زيـادي هـم     رفـت  بسيج مستنعفان به بسـيج هاي تشکيل پايگاهاز 

ميـدان امـام جهـت حفا ـت از دسـت      پايگـاه بسـيج    فعاالنه تمام وقـت در 

 قالب اسالمي شبانه روز مشغول كار بود.آوردهاي ان

***** 



 

 19 

 .بـودم من با خواهر رضا ازدواج نکرده آن زمان : ادامه داد  مرادي آقاي    

عقيده داشت تا زمـاني كـه جنـگ نـابرابر و     ايشان بوديم از دوستان همرزم 

طريـق   پيروزمند عملياتدر . دفاع ما وجود دارد در خانه ماندن حرام است

به شدت مجروح شد و پـس از   به خوزستان اعزام شد و 2فتح بستان القدس

بـه بسـيج    ش دوباره تهران و بهبودي حال 1رفهطبيمارستان  درمدتي بستري 

پـس از   و ديدي به جنگ حق عليه باطل داشـت مراجعه نمود. رضا عالقه ش

 جبهه شد. به مدتي كه در بسيج ماند دوباره اعزام 

از ناحيـه   بـاز هـم   شـركت كـرد و    4در عمليات پيروزمند بيـت المقـدس      

گلوله صـداميان قـرار گرفـت و    تركش مورد اصابت و صورت دست چپ 

                                                 
درآمدن بخش وسیعی از تصرفسبب به 1۴۱۱شهریور  ۴1جوم نیروهای عراق پس از ه  - 1

ما  به دست ایرانیان افتاد و  ۷پس از « اهلل اکبر»ت ارتفاعا ۴1/۲/۳۶خوزستان شد. در تاریخ 

نشینی کردند و سرانجام در ظهر کیلومتری بتتان عقب 1۲نیروهای عراق با دادن تلفات، تا 

 تا و درآمدند ایرانی نیروهای تصرف به آن ةروستای تابع ۷۶شهر بتتان و  ۳۶آذر  ۸یکشنبه 

امل از وجود عراقیان پاکتازی شد و پس از القدس به طور کطریق عملیاتی ةمنطق ۲۲/۱/۳۶

 ..روز عملیات باموفقیت پایان یافت 1۱

تخت مصوب در  1۸۶با ظرفیت  1۴1۸مرکز پزشکی آموزشی درمانی طرفه در سال  - ۲

 1۴۴۴خیابان بهارستان تهران تحت نظارت وزارت را  و ترابری شروع بکار کرد . در سال 

تحت  1۴۱۱رستان تکمیل و تجهیز شد و از سال توسط مرحوم دکتر طرفه بصورت بیما

 و نظارت تحت 1۴۷۲ سال در سپس و تهران استان پوشش سازمان منطقه ای بهداری 

 .دانشگا  علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گرفت سرپرستی

علی های نیروهای متلح ایران که با تدبیر سرهنگ کی از مهمتری  و بزرگتری  عملیاتی - ۴

ات ننه عملینبه منطق)دافوس(  دهی و ستادنناتید دانشگا  فرمانننندر اعزام اس ادشیرازینصی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C


 

 21 

مـوزش نظـامي   وباره به بسيج مراجعـه نمـود. در آ  جراحت دبعد از مداواي 

بسيج مشغول انجام و يفه شد و پس از چنـدي حـس مسـلوليت وي باعـث     

شد كه جهت كمك به رزمندگان اسالم عازم جبهه شود و باز در عمليـات  

 .شركت كرد 2پيروزمند رمنان

                                                                                              
آنها و همچنی  همکاری بیشتر ارتش و سپا  در و طرح ریزی عملیات و استفاد  از تجارب 

رزمند  ای  عملیات  ۷۶٬۶۶۶شود. نیروهای ایرانی با توان جنگ ایران و عراق محتوب می

در محور « طالبیا علی اب  ابی»با رمز  1۴۳1اردیبهشت  1۶دقیقه بامداد  ۴۶در ساعت 

، به فرماندهی مشترک سپا  و ارتش و با هدف آزاد سازی دشت آزادگان -خرمشهر -اهواز

خرمشهر آغاز کردند. ای  عملیات سه هفته ادامه داشت. نیروهای عراقی منطقه با هدف آغاز 

ارتش عراق پاتک بزرگی  1۴۳1نشینی کردند. در اول خرداد عملیات دفاعی از خرمشهر عقب

ایرانی شروع نمود. با وجود گتتردگی ای  پاتک نیروهای ایرانی را برای پس زدن نیروهای 

نیروهای ایرانی  1۴۳1توانتتند در مقابل آن مقاومت نمایند و سرانجام در سوم خرداد 

خرمشهر را که در روزهای ابتدای جنگ به اشغال ارتش عراق در آمد  بود را آزاد نمودند. 

سرباز عراقی به اسارت نیروهای ایرانی  1۱٬۶۶۶شکتت نیروهای عراقی بیش از  در هنگام

 .ها همچنی  مقادیر قابل توجهی مهمات و ادوات رزمی را به غنیمت گرفتنددر آمدند. ایرانی

 جنگ ایران و عراقملیات رمضان نام عملیات نظامی تهاجمی نیروهای متلح ایران در ع - 1

و در پنج مرحله و  1۴۳1باشد. ای  عملیات در تاریخ بیتت دوم تیر ما  تا هفتم مرداد ما  می

به صورت گتترد  با فرماندهی مشترک سپا  و ارتش انجام شد. ای   بصر در محور شرق 

 1۴۳1در سوم خردادما   آزادسازی خرمشهرایران پس از  عملیات نظامیعملیات نختتی  

جنگ س از های نظامی زمینی پباشد. همچنی  ای  عملیات یکی از بزرگتری  عملیاتمی

در ای  عملیات  یورش موج انتانیرود. نیروهای ایرانی از روش به شمار می جهانی دوم

 ۲۴دقیقه شامگا   ۴۶و  ۲1رمضان در ساعات  ۲1استفاد  نمودند. عملیات رمضان در شب 

شرق بصر  آغاز  با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در منطقه عملیاتی شلمچه و 1۴۳1تیر ما  

 )منبع: اینترنت.سایت شاهد و ایثارگر(.شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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علـي بـن    21لشـکر   ناز فرمانـده هـا   كـه   2به فرماندهي علي اصغر فتـاحي  

بـا  همـه ي رزمنـدگان بسـيجي و     در ايـن عمليـات تقري  پيوست بود ابيطالب 

پاسداران درس آموخته ي حنرت امام حنور داشتند و از تيپ ما بسياري 

رضـا هـم در    و مـن . خطه ي شهيدپرور به شهادت رسـيدند   از فرزندان اين

رضـا از همـين جـا    اين عمليات شركت داشـتيم و آشـنايي مـن بـا خـانواده      

 ا باخبر مي شدند.ق من از احوال رضصورت گرفت و خانواده از طري

يکـي از مربيـان   ادامه  فعاليتهاي رضا در بسيج باعث شده بود كه ايشـان      

در ايـن مـدت يـك دوره ي آموزشــي از    اشـند. و  آمـوزش نظـامي بسـيج ب   

پـس از  كـه  طرف بسيج در پادگان امام حسين تهران و پادگان حمـزه ديـد   

اعـزام  بسيج  مراجعه جهت آموزش برادران شهري و روستايي و پايگاههاي

افراد زيادي را آموزش داد و در طي اين مـدت هـم آمـوزش بـرادران      شد.

آموزش را سپاه را بعهده گرفت و برادراني كه جديدا  عنو سپاه مي شدند 

اينکه بيشتر اوقات خود را صرف خـدمت بـه اسـالم قـرار داده      با مي داد و 

بـود و هرگـاه   هميشه به فکر جبهه هـا و كمـك بـه همرزمـان خـود      اما بود 

                                                 
 1۴۱۴سال  فرماند  گردان امام حتی  علیه التالم، لشگر علی اب  ای طالب علیه التالم - 1

در استان مرکزی به دنیا آمد. تحصیالتش را تا پایان سال اول ” مشهد میقان“در روستای 

رفت و در عملیات خیبر که در جزایر مجنون دبیرستان ادامه داد,با شروع جنگ به جبهه 

بود .علی اصغر فتاحی بر اثر  ۷/1۲/1۴۳۲تاریخ شهادت او .انجام شد, به شهادت رسید

 .اصابت تیر به پهلوی راستش به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد
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در رسـاند   زمزمه ي عمليات در جبهه ها پيدا مي شد خود را بـه جبهـه مـي   

 شركت 1 يك شد و در عمليات والفجر ها عازم جبههباز  2والفجر مقدماتي

مجددا  مشغول خدمت بـه   ه دوباره به اراك آمد وما 4كرد و پس از مدت 

  .بسيج شد

را ورق مـي زدم   عکسهازمان هممنتظر بودم آقاي مرادي باز از رضا بگويد 

گرفتـه شـده بـود يـك      2422عکسـي بـود كـه در سـال      ،كه عکس بگيرم

گويي تمام بهشـت تمـام قـد بـه اسـتقبال رضـا آمـده         ،عکس تمام و كامل

تـاريخ   2/21/2434شهيد رضا بهادري فرزند ابوالقاسم تـاريخ تولـد    ؟است

                                                 
ها در انتانی ایرانیهای پر تلفات یورش موج عملیات والفجر مقدماتی یکی از عملیات - 1

کیلومتری  ۲۶۶در  عمار بر علیه مواضع نیروهای نظامی عراق در منطقه  جنگ ایران و عراق

ازابه به  -انجام شد می باشد. ای  عملیات با رمز یا اهلل در محور فکه  بغدادجنوب غرب 

انجام شد. لشکر های نیروهای  سپا با فرماندهی  1۴۳1هم  ب 1۷صورت گتترد  در تاریخ 

حضرت  نصر و لشکر ۱اند بر: لشکر عاشورا ، لشکر ایرانی درگیر در ای  عملیات شامل

 رسول

 ایران و عنراق تحمیلی جنگ ی نظامی ایران در عملیاتی نظامی نیروها 1عملیات والفجر  - ۲

فنروردی  منا     ۲۸خ به صورت گتترد  در تاری جبل فوقیدر محور  یا اهللمی باشد که با رمز 

و ارتنش و نیروهنای   انجام شد. بیشتر نیروهای ایرانی در ای  عملیات از نیروهای سپا   1۴۳۲

بودند. در حی  ای  عملیات ایرانی ها به عنی  خنوش حملنه نمودنند. هندف اصنلی       بتیجی 

بود. عمد  ای  عملیات توسط پاسداران انجام گردید که (عمار در شرق ) فکهعملیات تتخیر 

کردند. ای  عملیات یکی از سه پر تلفات تنری  عملینات    ز ف  یورش با موج انتانی استفاد ا

و عراق می باشند. بنا وجنود تلفنات سننگی        ایرانتحمیلی ان در حی  جنگ های نظامی ایر

 .ماندندا از دست یابی به هدف عملیات بازایرانی ه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
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اد شـهيد  از اسـن  يبرگـ تحميلـي  شهيد جنگ به عنوان  21/2/2421شهادت 

بچـه هـاي    .در خرمشهر گرفتـه شـده اسـت    2422دومين عکس . قرار دادم

در خرمشهر به همراه دوسـتان  2422علي بن ابيطالب و باز عکس  21لشکر 

نگـاه   .حـال خـانواده را درك كـردم    ، تـازه  ريختم گرفتم و اشك عکس 

رفـتم  دوم به طرف طبقه  دوربينبا پدر كه ديگر از اشك خشك شده بود. 

در ويترين چوبي جـا مانـده   گويي يك ناگفته  مه پشت سر من آمدند .و ه

داخـل   عکـس گـرفتم.   و مـادر و عکس رضـا   قديميهاي  تاقچه از .ست ا

حکايت سـالهاي طـوالني را داشـت. يـك لحظـه نگـاهم بـه         ويترين چوبي

بعد از سالها  كه ند،افتاد كه خيس فراق شده بودخواهرانت گوشه ي چشم 

 .ندينجا گمشده ي خويش را يافته بودانگار حاال در ا

***** 

زبـان  وقتي اعظم وصيت نامـه را برايمـان خوانـد،    نبودي كه ببيني مريم!     

سـکوتي   همـان  اي از جنس اشـك وسـکوت.   وصيتنامه همه بند آمده بود.

همه ساكت شده بودند من نيز  ،داشتيدر كالس آرزويش را كه تو هميشه 

دوسـت نداشـتم   ديگر حتي  ،فرار نمي كردم ديگر از زيردستت .آرام بودم

سـکوت سـنگين خانـه    نکنـد  در ذهنم هم شلوغي كالس را تداعي كنم تـا  

مـن  عهده ديدار تکليفي بر در اين امروز خداوند برايم شکسته شود. پدري 

و مـن   يميادگار رضا را تحويل مـوزه دهـ  اينکه بايد قرار داده است، و شما 

اراك معرفي  1ناحيه  آموزش و پرورش خ نيز رضا را به عنوان شهيد شا



 

 24 

تا من ماجراي خانه پدري ورضا را  .نمايم. تکلي  بر هر دوي ما روشن شد

 براي مريم تعري  كردم خيابان هم خلوت شده بود.(

***** 

هميشـه   12/9/2433تـا امـروز جمعـه     2493از آخرين ديدارمان در سال     

مانده به نمـاز جمعـه    ها ساعتدغدغه ي مثبت روايت رضا را داشتم وحاال 

ت كـه در ايـن راه   سـ با خودم عهده بسته ام كه كار را تمام كنم و تنها رضا

 مي كند. مكمک

و پـرورش  از آن تاريخ تا به حال ويترين رضا در موزه شهداي آمـوزش      

ست. روزي كه مي خواستيم رضا را بـه عنـوان شـهيد    مورد بازديد همگان ا

ــوز شــاخ   ــش آم ــي دان ــبلش معرف ــيم شــب ق ــد  كن ــگ زدن ــن زن ــه م  ؛ب

و قرآنـي را معرفـي كنيـد؟!    نمي شـود يـك شـهيد    ودرخواستشان اين بود؛ 

چـه بايـد   براي سخنراني بياييد. من مانده بودم در اين نيمه شب هم خودتان 

سـي  بکنم؟! با قولي كه به خانواده ي رضا داده بودم ...! فـردا از راه رسـيد،   

خـادم  اعنـاي   ردم خودم هم نمي دانسـتم  بشهيد بهادري را  اطالعاتدي 

گفتـه بـودم    مـدير مدرسـه  بـه   ،نموده اند تهيهالشهدا چه مطالبي از شهيد را 

       بهتــر زيــرا مطالعــه كنــد  يميرســانم و دانــش آمــوزن بــه دستشــارا  مطالــب

بـه دانـش آمـوزان ديگـر      ؛ هدفمند ه شهيد توسط يك دانش آموزك است

 ي خواهد داشت.چون تاثير بيشتر معرفي گردد
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بـرآورده   حـق شـهيد را  دوست داشتم مطالب به گونه اي باشد كه بتواند     

 آمـوزش قـرآن  ،اولـين صـفحات   ، نگـاه كـردم   اوراق چاپ شـده به   .سازد

با اين  چگونه قرآن راو راهنمايي كرده بود كه مورد آورده شده بود  12در

 كرده بود. غافلگيرا رمدر چنين شرايطي روش ها حفظ نماييد شهيد 

***** 

را تحويــل خــانم آزاد مــدير دبيرســتان قــرآن دادم و  اوراق چــاپ شــده    

 .ان حلقه زد شوق در چشمانم ا گفتم. هر دو اشكبرايش داستان ر

اوليـاء و خـانواده شـهيد هـم در كنـار       ،حاضر شدسر ص  مدير مدرسه     

ي بـراي  با گريه از درسـهايي كـه رضـا بهـادر    دانش آموزان حنور داشتند 

سخن بـه ميـان آورد و همـه ي دانـش آمـوزان       ،حفظ قرآن تعليم داده بود

شهيد به قرآن صورتشـان بـاراني شـده بـود و از     تحت تاثير اين همه اهتمام 

آن  روز به بعد  با آموزش هاي  رضا عالقه  بيشتري  به حفظ قـرآن  نشـان   

 مي دادند. 

***** 

در منـزل خـود   همرزمان شـهيد  مجلسي با حنور  ، آقاي جمشيد مرادي    

وقتي به طبقه دوم رسـيدم و   .داشتم شركت من هم توفيق  و برگزار نمودند

همـه دوسـتان از ديـدن مـن      سالم و احوالپرسـي   وارده اتاق شدم ، پس از 

خوشحال شـدند و تعـارف كردنـد بـاال بنشـينم ، روبـرويم صـفحه بـزرگ         

از خاطرات مي گوينـد   تلويزيون را ديدم كه در طبقه همک  دوستان رضا


