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88498481ارتباط با ما

 نبرد با تانک های تیپ دوم
محمد در راهپیمایی، تظاهرات و سخنرانی هایی 
که علیه رژیم ش��اه برگزار می شد، حضور فعالی 
داشت. در یکی از این سخنرانی ها، حجت االسالم 
شهید س��یدمحمدکاظم دانش به علت حضور 
نیروهای س��اواکی به صورت رم��زی می گوید: 
ما می خواهیم خ��الف جه��ت رودخانه دزفول 
ش��نا کنیم. این پیام را به گوش دیگر دوستان و 
همشهریان نیز برسانید. ش��هید زهرابي بعد از 
گرفتن این پیام گروهی از دوس��تانش را جهت 
مبارزه با رژیم ساماندهی می کند. این گروه وظیفه 
تأمین امنی��ت ش��رکت کنندگان در تظاهرات 

مردمی دزفول را بر عهده می گیرد.
آن روزها تانک ها و نفربرهای تیپ2 زرهی دزفول 
برای س��رکوب مردم از مقر این تی��پ به داخل 
شهر عزیمت می کرد. محمد به همراه برادرش 
و تعدادی از اهالی محله تصمیم گرفتند ورودی 
مسیر پل جدید دزفول را مس��دود کنند. گروه 
شهید زهرابي توانس��ت با قرار دادن الستیک و 
آتش زدن آنها در جاده، مس��یر تردد نفربرها را 
مسدود کند. آنها تعدادی کوکتل مولوتف دستی 
درس��ت کرده بودند و با آن جل��وی خودروهای 

ایادی رژیم را می گرفتند. 
روز 11 دی 1357 س��اواک تصمی��م گرفت در 
پوشش آمبوالنسی که مأمورانش در آن مخفی 

ش��ده بودند از پل عبور کند. ش��هید زهرابي و 
گروهش به تص��ور اینک��ه آمبوالن��س حاوی 
مجروحین اس��ت، راه را باز کردند اما آمبوالنس 
بعد از عبور از پل توقف ک��رد و چهار نفر نیروی 
مسلح به اسلحه ژ3 به س��وی انقالبی ها یورش 
بردند. محمد اولین نفری بود که متوجه ماهیت 
آنها شد و با فریاد اینها ساواکی هستند سایرین 
را متوجه کرد. در حین فرار پای یکی از دوستان 
ش��هید به نام محمدحسین اس��ماعیل بخش 
مورد اصابت گلوله ژ3 قرار گرفت و مجروح شد. 
اسماعیل بخش در بیمارس��تان به دلیل شدت 

خونریزی به شهادت رسید. 
 موتورسوار ماهر

محمد یک تفنگ بادی داشت که با آن به شکار 
می رفت اما دی ماه 1357 از این تفنگ استفاده 
مفیدتری می کرد! عکس محمدرضاشاه و پدرش 
رضاخان پهلوی را روی یک سیبل چسبانده بود 
و آن را در اختیار نوجوان های محله قرار می داد 
تا تیرهایشان را به چهره دو دیکتاتور بکوبند. اول 
خودش چند تیر به عکس شاه زد و بعد تفنگ را به 
بچه ها داد. هر کس هم که به هدف می زد برایش 
جایزه تعیین می کرد. محمد و تفنگ ساچمه اي و 
سیبل تصویر پهلوی ها بعد از پیروزی انقالب هم 
همچنان نقل محفل محله بود و برای اینکه بچه ها 
یادشان باشد به جنگ چه طاغوتی رفته اند، باز 

هم این کار را تکرار می ک��رد. در همان ایام دی 
سال 1357، وقتی که جوان های انقالبی دزفول 
تصمیم گرفته بودند شعار مرگ بر شاه و درود بر 
امام خمینی را روی دیوارهای ش��هر بنویسند، 
شهید زهرابي با یک موتورسیکلت 125 جلوی 
در مسجد مسلم بن عقیل)ع( می رود و به گروه 
شعارنویس می گوید: من حاضرم با این موتور هر 
کس که می خواهد شعار بنویسد را سوار کنم و 
برویم روی دیوار فرمان��داری و چند اداره دیگر 
بنویس��یم. اصاًل هم به فکر تعقیب و دستگیری 
نباشید. اوالً اصاًل نمی توانند من را بگیرند. ثانیاً 
اگر گرفتند خودم جرم را برعهده می گیرم. شهید 
مجید فرزام فام ترک محمد می نشیند. می روند 
و روی دیوار فرمانداری و چند اداره دیگر ش��عار 
می نویسند. وقتی س��اواک دنبال شان می افتد، 
ش��هید زهرابي موتور را از روی ی��ک جوی آب 
پرش می دهد و فرار می کنند. از آن به بعد، محمد 
به عنوان موتورسوار نمونه در بین بچه های مسجد 
معروف ش��ده بود. کسی که س��اواک هیچ وقت 

نتوانست او را با موتورش دستگیر کند.
 می خواهم سبک باشم

در اوایل پیروزی انقالب، زمین های کش��اورزی 
که خان ها ب��ه زور از مردم گرفت��ه بودند را بین 
محرومین و مستضعفین تقسیم می کردند. در 
یکی از روزهای تقسیم زمین بین مردم، زن دایی 
شهید به او می گوید محمدجان! تو هم برو ثبت 

نام کن و مدارکت را تحویل بده تا یک قطعه زمین 
کشاورزی تحویل بگیری. بلکه رویش کار کنی و 
خرج و معاشت را دربیاوری. شهید در پاسخ به این 
تقاضا می گوید من اهل این دنیا و وابسته به آن 
نیستم و به زمین کشاورزی نیاز ندارم. مقصد و 
هدفم جای دیگری است. می خواهم برای رسیدن 

به آن، سبک بار باشم.
 روزه در هوای گرم

اول فروردی��ن س��ال 1359 ش��هید زهرابي به 
خدمت س��ربازی م��ی رود. دوره آموزش��ی اش 
در پادگان آموزش��ی 05 کرمان بود. همان ایام 
مصادف شد با ماه رمضان و با توجه به سختی های 
آموزشی، مس��ئوالن گفته بودند اگر نمی توانید 
روزه نگیرید، بعداً قضای آن را بگیرید. اما محمد 
تنها نفری بین هم خدمتی هایش بود که به رغم 

گرمای هوا و سختی آموزش��ی تمام ماه مبارک 
رمضان را روزه می گیرد. ش��هید زهرابي چنین 
تقیدی به انجام وظایف مذهب��ی را از پدرش به 
ارث برده ب��ود. حتی ب��ه هم خدمتی هایش نیز 
می گفت قبول دارم که هوا خیلی گرم اس��ت اما 
خدا ما را می بیند و قطع��اً از عذاب و آتش دوزخ 
رهایی می دهد. سختی این دنیا قابل تحمل است 
برادرها، لیکن من بدنم تحمل آتش دوزخ را ندارد. 
پوستم نازک است و تحمل آتش قیامت را ندارم.

 شکارچی تانک 
ش��هید زهرابي در همان کس��وت س��ربازی در 
عملیاتی مثل طریق القدس شرکت می کند. در 
آزادسازی بس��تان به عنوان آرپی جی زن آن قدر 
گلوله ش��لیک می کند که خون از گوش هایش 
جاری می شود. هر چه به او می گویند برگرد عقب 
و مداوا کن، قبول نمی کن��د. تا پایان عملیات در 
منطقه می ماند. پیش از این عملیات نیز در تاریخ 
1359/7/23 محمد هم��راه یگان خدمتی اش، 
لشکر 21 حمزه سیدالشهدا)ع( در منطقه غرب 
کرخه، دشمن را زمینگیر می کنند. در این عملیات 
محمد زهراب��ي به عنوان آرپی جی زن توانس��ت 
خوش بدرخش��د و گلوله های آرپی جی زیادی 
شلیک کند. این بار نیز خون از گوش هایش جاری 
می شود و تمام گلوله ها را به هدف می زند. از آن 
به بعد به او لقب شکارچی تانک می دهند. شهید 
زهرابي به علت تقّید در برپایی نماز جماعت در 
خطوط مقدم جبهه، به عنوان سرباز نمونه لشکر 
21 حمزه سیدالشهدا)ع( از سوی فرمانده وقت 
نیروی زمینی ارتش ش��هید علی صیاد شیرازی 
مورد تش��ویق قرار می گیرد. زهرابي در عملیات 
فتح المبین و الی بیت المقدس نیز شجاعت زیادی 
از خود بروز می دهد. او سوار بر موتورسیکلت به 
همراه ترک س��وارش جلوتر از خاکریز نیروهای 
خودی به دل تانک ه��ای دش��من می زنند و با 
متوقف کردن آنها نقش بسیار مهمی در پیروزی 
رزمندگان اسالم ایفا می کنند. شیوه کارشان به 
این ترتیب بود که وقتی محمد به نزدیکی تانک 
مورد نظر می رسید، ترک سوارش به حالت قیام 
بلند می شد و با آرپی جی تانک را منهدم می کرد.

 لباس خاکی در مراسم عروسی
شهید زهرابي بعد از پایان خدمت سربازی ارتباط 
خود را با جبهه حفظ می کن��د. مدتی به عنوان 
بسیجی در دفاع مقدس حضور می یابد و سپس 
به عضویت س��پاه درمی آید. او در تم��ام دوران 
جنگ همیشه لباس نظامی به تن داشت. حتی 
وقتی که به مرخصی می رفت، لباس نظامی تنش 
بود و می گفت حضرت امام خمینی فرموده جبهه 
و جنگ در اولویت کارهاست و من هم تا زمانی 
که دشمن در خاک ماست این لباس های رزم را 
از تنم بیرون نمی کنم. در یک مورد شهید زهرابي 
با همان لباس های خاکی جبهه به عروسی پسر 
عمویش می رود. در ایام عروسی به علت شرایط 
و موقعیت جنگی فقط 15 نفر در مراسم شرکت 
کرده بودند. شهید زهرابي، حلوای عروسی پسر 
عمویش را آماده می کند و حنا نیز به دست و پای 
داماد می زند. حاضران از او می پرسند آقامحمد 
لباس دیگری نداری بپوشی؟ این لباس خاکی 
و پوتین مال جبهه و خط مقدم است. ما االن در 
عروسی هستیم. محمد در پاسخ می گوید من از 
بابت انجام وظیفه به عروسی پسر عمویم آمده ام 
اما هنوز جنگ تمام نشده و تا وقتی که دشمن در 
خاک ماست، لباس رزم بر تن دارم. آن را از تنم 
بیرون نمی کنم تا وجود دشمن را فراموش نکنم 

و از او غافل نباشم .
 صبر در جواب سیلی

از ویژگی های بارز شهید محمد زهرابي خوشرویی 
و برخورد محترمانه با نیروها و سایرین بود. آن قدر 

خاطراتی از سردار شهید محمد زهرابی به مناسبت 26 اردیبهشت سالروز تفحص پیکرش

»شکارچی تانک« متواضع ترين فرمانده جنگ بود

از ویژگی های بارز شهید محمد زهرابي 
خوشرویی و برخورد محترمانه با نیروها 
و سایرین بود. آن قدر در صحبت کردن 
آرام و متین با طرف مقابل حرف می زد 
که همه دوست داش�تند مدت ها با او 
هم سخن شوند. هیچ گاه با صدای بلند 
با کسی حرف نمی زد و عصبانی نمی شد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

در صحبت ک��ردن آرام و متین ب��ا طرف مقابل 
حرف می زد که همه دوس��ت داشتند مدت ها با 
او هم سخن شوند. هیچ گاه با صدای بلند با کسی 
حرف نمی زد و عصبانی نمی ش��د. حتی یک بار 
یکی از نیروهایش به صورت او س��یلی می زند و 
ناسزا می گوید. محمد در حالی که توان زدن او را 
داشت عکس العملی نشان نمی دهد. حتی سرش 
را باال نمی آورد ببیند چه کس��ی او را زده است. 
آرام به راه خودش ادامه می دهد. پس��رعمه اش 
که از ماجرا مطلع می ش��ود، به محمد می گوید 
بیا برویم درس ادبی به این طرف بدهیم. مگر تو 
فرمانده آنها نیس��تی؟ محمد در پاسخ فقط یک 
جمله می گوید: نام من چیست؟ پسرعمه پاسخ 
می دهد: محمد! ش��هید زهرابی ادامه می دهد: 
من از احواالت پیامبر شنیده ام که حتی شکمبه 
گوسفند بر سرش ریختند و هیچ نگفت. من هم 
به تأسی از پیامبر می خواهم منش و خلق و خوی 

ایشان را در پیش بگیرم .
  اعتماد به مجاهدین عراقی

ش��هید زهرابي به علت تس��لط به زبان عربی با 
مجاهدین عراقی رابطه دوستانه ای برقرار کرده 
بود. حتی در گردان تحت امرش به آنها پس��ت و 
مسئولیت های حساس را واگذار کرده بود. هنگامی 
که به جلسات فرماندهی می رفت مرتب از عملکرد 
مجاهدین عراقی تمجید و تحسین می کرد. این 
حسن اعتماد منجر شد در سال های بعد از این از 
مجاهدین استفاده بیشتری در جبهه ها به عمل 
آید. عده ای از آنها به عضویت قرارگاه سری نصرت 
درآیند و تحت نظر سرلشکر شهید علی هاشمی 
به شناسایی در هور بپردازند. عاقبت نیز همگی 

شربت شهادت نوشیدند.
مجاهدین عراقی نیز عاش��ق و ش��یفته سیمای 
جذاب، اخ��الق و رفتار کریمان��ه محمد زهرابي 

بودند. ای��ن مجاهدین در گردان ش��هید دانش 
همراه با محم��د زهرابي از عملی��ات رمضان تا 
زمان ش��هادتش در عملیات والفج��ر مقدماتی 
حضور داشتند. هنگامی که مجاهدین به مرخصی 
می رفتند چون در ایران محل سکونتی نداشتند 
به منزل ش��هید زهرابي می رفتن��د و در جوار او 
هیچ گاه احساس غربت و تنهایی نداشتند. بعدها 
مجاهدین عراقی در تیپ  بدر سازماندهی شدند و 
تعداد زیادی از این نیروها به فیض عظیم شهادت 
نائل آمدند. س��رانجام دس��ت تقدیر مزار مطهر 
ش��هید محمد زهرابي را در کنار یکی از همین 
مجاهدین عراقی قرارگاه س��ّری نصرت قرار داد. 
اکنون مزار شهید زهرابي در کنار مجاهد شهید 

عراقی سیدغافل موسوی )ابوشیماء( قرار دارد.
 عاشق امام زمان )عج(

س��ردار زهرابي به صورت مدام س��خنرانی های 
نایب ام��ام زم��ان- خمین��ی روح اهلل- را گوش 
م��ی داد. هنگام��ی هم که جنگ ش��روع ش��د 
اوج دوران عش��ق بازی او با م��راد اصلی اش امام 
زمان)عج( آغاز ش��د. در یکی از شب ها هنگامی 
که فرماندهی گروهان به او محول ش��ده بود سر 
خاکریز رفته و با یکی از نیروهایش در کنار پرچم 
یا صاحب الزمان)عج( ادرکنی می ایستد و شروع 
به سخنرانی در خصوص نصرت و یاری حضرت 
حجت)عج( می کند. نیروهایش را تشویق به تضرع 
و مددخواهی از امام زمان)ع��ج( می کند. به آنها 

می گوید: این پرچم که ما در مقابل آن ایستاده ایم 
را می بینید؟ نیروها جواب می دهند: بله فرمانده!  
ادامه می دهد که روی پرچم چه چیزی نوشته؟ 
نیروها جواب می دهند: ی��ا صاحب الزمان)عج( 
ادرکنی! سپس ش��هید محمد زهرابي پرچم را 
می بوسد و به نیروهایش می گوید: »ای برادرها! 
ما بایستی این پرچم را عالم گیر و جهانی کنیم. 
همچنان که من در گوشه این پرچم ایستاده ام و 
دو نفری آن را به اهتزاز درآورده ایم، باید با کمک 
هم پرچم ی��ا صاحب الزمان)ع��ج( ادرکنی را در 
سرتاسر عالم به اهتزاز درآوریم. باید ثابت کنیم که 
عاشق و آماده سربازی حضرت هستیم تا انشاءاهلل 
از زمره منتظران واقعی اش محسوب شویم. کمک 
کنیم هر چه سریع تر زمینه سازی ظهورش فراهم 
شود.« این عشق به امام زمان)عج( از تولد شهید 
زهرابي در او بود. چون روز والدتش مصادف با آغاز 
غیبت کبرای امام زمان )عج( ب��ود. از کودکی با 
یابن الحسن،  یا بن الحسن مأنوس بود و زیر لب آن 

را زمزمه می کرد.  
 شهادت در والفجر مقدماتی

محمد زهرابي بعد از سال ها مجاهدت، 18 بهمن 
1361 در جریان عملیات والفج��ر مقدماتی به 
شهادت رسید. نحوه ش��هادتش شباهت زیادی 
به شهادت حضرت زهرا)س( داشت. او در والفجر 
مقدماتی به عنوان فرمانده گردان ش��هید دانش 
به همراه 295 نفر از نیروهایش وارد عمل ش��د و 
پس از گذشت چند روز از عملیات و ابالغ دستور 
عقب نش��ینی، خودش ب��ه هم��راه  170 نفر از 
نیروهایش مفقوداالثر ش��دند. بعدها پیکرشان 
در سال 1372 شناس��ایی شد و به آغوش میهن 
برگشت. شهید زهرابي همانند خانم زهرا)س( در 
کودکی مادرش را از دست داد. در لحظه شهادت 
تیرهای تیربار گرینوف به پهلوی راستش اصابت 

کرد و از پهلوی چپش خارج شد. شباهت دیگر این 
بود که همچون حضرت فاطمه زهرا)س( مدت 11 
سال اثری از مزار او نبود و پیکرش روی خاک های 
گرم بیابان باقی مانده ب��ود. به گفته نیروهایش، 
شهید محمد زهرابي در آخرین لحظه نام مقدس 
حضرت زهرا)س( را صدا زده و فریاد آخرش »یا 

فاطمه زهرا« بود.
 تفحص پیکر با رمز یا امام رضا)ع(

در روز 26 اردیبهش��ت  1372 که مصادف با 23 
ذی القع��ده روز زیارتی مخص��وص حضرت امام 
رضا)ع( که بنا به روایتی ش��هادت حضرت امام 
رضا )ع( نیز هست، گروه تفحص به منطقه شیب 
میسان عراق اعزام ش��دند و پس از قرائت زیارت 
عاشورا، کار تفحص ش��هدا را با مدد امام رضا)ع( 
آغاز می کنند. شاهدان می گویند آن روز تا غروب 
آفتاب فقط پیکر مطهر هش��ت ش��هید تفحص 
می ش��ود که یکی از این ش��هدا، محمد زهرابي 
بود. بعد از انجام تحقیق��ات و آزمایش های الزم 
و شناس��ایی و ابراز هویت قطع��ی، خبر تفحص 
به خانواده اش اعالم می ش��ود. ام��ا نکته جالب 
برای نیروهای تفح��ص این بود که چ��ون با نام 
حضرت امام رضا)ع( کار را آغاز کردند، فقط هشت 
شهید در این روز تفحص می ش��وند. جالب تر و 
مهم تر اینکه تمام این شهدا به پابوسی حضرت 
امام رضا)ع( رفته بودند و تذکره شهادتشان را از 

حضرت امام رضا)ع( گرفته بودند.

 علیرضا محمدی
26 اردیبهشت 25 سال پیش، پیکر مطهر سردار شهیدی تفحص و شناسایی شد که روزگاری 
نه چندان دور، جبهه های دفاع مقدس ش�اهد رشادت ها و ش�جاعت های کم نظیر او و گردان 
تحت امرش بود. سردار شهید محمد زهرابی از رزمندگان و فرماندهان بنام شهر دزفول است 
که 18 بهمن  1361 در عملیات والفجر مقدماتی آسمانی شد. پیکرش مدتی مفقود بود تا اینکه 
26 اردیبهش�ت  1372 تفحص شد. ش�هید زهرابی در کسوت یک پاس�دار سمت هایی چون 
فرماندهی گروهان و سپس فرماندهی گردان شهید دانش از تیپ 15 امام حسن مجتبی)ع( را 
عهده دار بود. اما پرداختن به زهرابي نه از بابت سمت های زمینی که به دلیل روح بزرگ و همت 
واالیش حائز اهمیت است. فرمانده ای که طی یک جریان از نیروی تحت امرش سیلی می خورد 
و در پاسخ به کسانی که می خواستند آن نیرو را تنبیه کنند، می گوید: »اگر نام من محمد است 
باید مثل صاحب نامم گذش�ت داشته باش�م.« به مناسبت س�الگرد تفحص و شناسایی پیکر 
سردار دل ها محمد زهرابي، خاطراتی از دوران انقالب و جهادش را تقدیم حضورتان می کنیم.
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