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به دروغ از داريوش
ميكرد. پرهيز شدت
دروغ او از هرگز من
نشنيدم.
بدگويي و ازغيبت
ديگران مورد در
را آن و بود بيزار
مظاهر بدترين
ميدانست. انساني
انسان اگر بود معتقد
احواالت و امورات به
كند، توجه خويش
غيبت براي وقتي
زندگي در دخالت و
نخواهد ديگران
داشت

دانشمندي از صحبت عرصه. اين جهادگران و اسـت علمي جهاد از صحبت
درمنطقهاي استكهبهاثباترساندميتوانازميانخانوادهايپرجمعيت،
به منافق كوردالن كه رسيد جايي به و برخاسـت دشوار شرايطي با محروم،
سال چندين باشند، داشته را جانش قصد علمي باالي نبوغ و توانايي جهت
برايترورشبرنامهريزيكنندوبهاعتقادباطلشاننگذارندخدمتگزارميهنت
عليمحمديها، خون ريختن كنند درك نميتوانند آنها ترديد بدون باشي.
نبود، مسيرشان پايان تنها نه رضايينژادها و احمديروشنها شهرياريها،
كهخونشانزكاتعلموعملشانشد.شهيددانشمندداريوشرضايينژاد،
سومينشهيدعلميوهستهايكشوراست؛مرديكهبهپيشنهاداتدنيوي

برايآريگفتنبهشهادتشفراهمسازد. ديگراننهگفتتازمينهرا
بهمن از نهمينروز بيستو داريوشدر
منطقهاي ــدح، ق ــال1355در س ــاه م
آبدانان ــتان حاشيهشهرس عشايريدر
استانايالم،دريكيازسياهچادرهامتولد
يكسالبعد ــنامهاشرا شناس ــداما ش

گرفتند.
ــالگيهمراهخانوادهاش نيمس و دو از او
بود ــاناهاليآنجا مي در آبدانانرفت. به
سپري كودكياش و شناخت را خود كه
ازسنش ــتر ازهمانكودكيبيش ــد. ش

ميفهميد.
فكر ــتوجوگريداشتودر ذهنجس
ابتدايي پايهدوم سربلنديكشورشبود.
پدر كه بود پايانرساندسال65 به كه را

عازمجبههشد.
5 اعزاممتا ــوشروز پدرميگويد:«داري
كيلومتريآبداناندنبالمآمدوميگفت
دوران بروم.» جبهه به بابا با بايد هم من
حالكودكانهاش و ــور اوجش تحصيلو

سالآخر ــالهايجنگبود. س مقارنبا
جنگآبدانانراهمبمبارانكردند.

اضطراب و ــا بمبارانه تخريب و آتش
و ــيرينيها ش از ــه اگرچ آن از ــي ناش
ــت ميكاس كودكي دوران ــاي لذته
البته و ــواريها دش ــن همي ــايد ش اما
خاص ــاري رفت و دروني ــاي ويژگيه
را روشني بسيار آينده كه بود داريوش

برايشرقمميزد.
پدرشميگويد:«داريوشازششسالگي
در ــه ــرادرشفرجاهللاهميش ب بههمراه
ــاجد مس ــمهيئتهايمذهبيو مراس
اذان وقتها ــتر بيش و ــركتميكرد ش
ــنكنكاشگرو ازطرفيذه ــت. ميگف
دورانراهنمايي در ــت. خالقيهمداش
باتريكار وسيلهاياختراعكردهبودكهبا
تمام روشنميكرد، وقتيآنرا ميكرد.
تلفنهايمحلومنطقهدرحالتاشغال

قرارميگرفت.»

نيساري سلماز



بعدازظهر شيفت
آن داريوش بوديم.

جماعت نماز به روز
تفريح زنگ نرسيد.

رفته نمازخانه به
كالس زنگ تا و بود
هنوز درآيد صدا به

نشده تمام نمازش
به خواست بود.

چون اما برود كالس
كالس در دبيرش

آمد نشد. داخل بود
برگه و من پيش

تا خواست تأخير
كالس به بتواند

كجا پرسيدم برود.
هيچي، گفت: بودي؟

رسيدم. دير كمي
گفت: كردم كه اصرار
نمازخانه در راستش

نماز و بودم
وقتي ميخواندم.

را همين خب گفتم:
مشكلي بگو، دبير به

راه را تو نيست،
توضيح ميدهد،

نميخواهم كه داد
نماز كه بزنم جار

خواندهام.»

مردخستگيناپذير
تيزبيني، به ميتوان او خصايص ديگر از
بهرهبرداري موقعيتسنجي، سخنوري،
بودنشاشاره بهروز و مناسبازفرصتها
مهندساقبالهمتي،دوستدوران كرد.
اينباره نوجوانيوهمكالسيداريوشدر
ــعومحفلينبودكه ميگويد:«هيچجم
مطلبيعلميمطرحشود بحثو آنها در
اوجسور، نباشد.» ــا آنآشن داريوشبا و
در هميشه و ــر وخستگيناپذي پرتالش
پژوهش و ــق تحقي دنبال ــه ب كتابخانه
ــومراهنماييرا ــهس زمانيكهپاي ــود. ب
اثر ساختمانمدرسهشاندر ميگذراند،
بههمينخاطر بمبارانتخريبشدهبود،
خارج دانشآموزانبهساختمانديگري،
ازآبدانانمنتقلشدند.مسافتزيادونبود
حاد شرايط وجود ذهاببا و اياب وسيله
ــياوضاعدامنميزد، جنگيبهنابسامان
كه همكالسيهايش ديگر كنار در او اما
بهخاطرجهشيدرسخواندنشدوسال
ــرروزآنمسير ه بود، كوچكتر ــا آنه از
ايندشواريها ــرد. طيميك طوالنيرا
اهدافيكههمواره از را نتوانستاو هرگز

برايشانتالشميكرددوركند.

نبايد شدهاي، شهيد تو
شوخيكني

ــالشوجديتدر ــنت عي ــوشدر داري
ــيداراي ــايعلم فعاليته ــلو تحصي
صلحطلب بسيار و ــت ظراف با روحيهاي
دوريميكرد ــا تنشه از ــه هميش بود.
ناراحت ــسرا ــتنداشتهيچك ودوس
اينهميشه ــد. ازخودشبرنجان ــدو كن
روحيهشادوسرزندهاي برايشاصلبود.
داشتواينخوشخندگي،شوخطبعيو
بررفعناراحتيهايي بذلهگويياشعالوه
اطرافيانشگاهيدچارشميشدند، كه
جذابيتشرادرميانآنهامضاعفميكرد.

ميگفت:«ماهشتتا
خواهروبرادريم.چهار
و برادر چهار خواهر،
مادر، و نفرهمپدر دو
سيستممان بنابراين
است!» چهارچهاردو
و ــاران همك از يكي
از ــد بع ــش دوستان
را خوابش شهادتش
كهشاد را او بود. ديده
ميبيند، ــال سرح و

داريوشتوديگرشهيدشدهاي، ميگويد:
واوباخندهدر نبايداينقدرشيطنتكني!
اينطور است خوب نه، ميگويد: جوابش

باشم.
و پدر نزد ــوشرا عوامليكهداري ديگر از
برادرهايشعزتمند و ــا ــادروخواهره م
كردهبودادبواحترامويژهايبودكهبراي
ياد كسيبه ــلميشد. ديگرانقائ و آنها
ديگر والدينو اوحتيذرهايبا نميآورد
اعضايخانوادهباصدايبلندصحبتكرده
انسان خصلتها اين تمام وجود با باشد.
بيادعاييبودوهمينهاشخصيتبسيار

دلنشينيازاوساختهبود.

بهخاطرپدر
سالگي 16 در رياضي ديپلم مدرك اخذ
بود دشوار اما ــود نب برايداريوشدشوار
ــالپوشيدنپوليوريكه ايامس تمام در
همشرمگين ــانرا آبدان ــد گرمايشدي
تنها نه يكسال آن در داريوش ميكرد.
هم را كهگرمايهوا ندارينزد، حرفياز
ــهايبهتراز چهبهان ــابآورد. صبورانهت
اين با و ــنسرماييام «م اينكهميگفت:
لباسراحتم.»درمهرماه73تنهاسهماه
رشته در ديپلمش مدرك گرفتن از بعد
آورد، گرايشقدرترتبه مهندسيبرق،
بدونآنكهازكالسهايتقويتيوكنكور

دانشآموزيكهبرگهاش
معياربود

استعداد و ــوغ نب ــود وج ــا ب ــوش داري
از برتر را ــود هرگزخ ــت، باالييكهداش
همكالسيهايشنميدانست.معلمهايش
برايتصحيحورقههايامتحانيازبرگهاو
بهعنوانكليدپاسخهاكمكميگرفتند.
بسياريازآنهاپيشبينيميكردندكهدر
آيندهبهجايگاهعلميباالييدستخواهد
بهويژگيهايعملي او باهمهاينها يافت.
واخالقيواالييمزينبودكهارزشيفراتر
ازهوشوذكاوتشداشتوهمهرامرهون
پدريكهمدت زحماتپدرومادرشبود.
بودو ــالجهاد درجبههدرح ــاديرا زي
مادريكهدرغياباوجاجيمبافيميكرد
بردوشميكشيد. ويكتنهبارزندگيرا
بودكه داريوشدرداماناينانرشدكرده
مهرباني،رازداري،صداقتوامانتدارياش
دوستانو بينخانواده، درحدكمالودر
نظرديگران ويدر بود. نزديكانشزبانزد
اطمينانشناخته مورد و محبوب فردي
ميشدوهمهنسبتبهاواحساسنزديكي
وصميميتداشتند.نظم،ادبوتواضعش
ــهباعثجذب ــيبودك ــمويژگيهاي ه
معاون ــزي، يداهللاسب ــد. ديگرانميش
دبيرستانامامخميني(ره)آبداناندربيان
خاطرهايازاوميگويد:«شيفتبعدازظهر
نمازجماعت به ــوشآنروز داري بوديم.
زنگتفريحبهنمازخانهرفتهبودو نرسيد.
نمازش درآيدهنوز زنگكالسبهصدا تا
اما خواستبهكالسبرود بود. تمامنشده
ــالسبودداخلنشد. چوندبيرشدرك
تا خواست ــر تأخي برگه و من پيش آمد
پرسيدمكجابودي؟ بتواندبهكالسبرود.
اصراركه هيچي،كميديررسيدم. گفت:
و بودم نمازخانه در راستش گفت: كردم
وقتيگفتم:خبهمين نمازميخواندم.
راه را تو ــت، نيس مشكلي بگو، دبير به را
جار نميخواهم كه داد توضيح ميدهد،

بزنمكهنمازخواندهام.»

به كه اي پايبندي و عشق و همسردوستي پذيري، مسئوليت در را او هرگز كارهايش باالي حجم
كاست. نمي اي ذره مادرش و پدر به احترام و عالقه از اين و نكرد سست داشت، اش خانواده
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ذهنكنكاشگرو
خالقيهمداشت.
دردورانراهنمايي
وسيلهاياختراع
باتري با كه بود كرده
كارميكرد.وقتي
ميكرد، روشن را آن
تمامتلفنهايمحل
ومنطقهدرحالت
اشغالقرارميگرفت.»

تمام در بود دشوار
پوشيدن سال ايام
گرماي كه پوليوري
هم را آبدانان شديد
ميكرد. شرمگين
يك آن در داريوش
حرفي تنها نه سال
كه نزد، نداري از
هم را هوا گرماي
آورد. تاب صبورانه
از بهتر بهانهاي چه
«من ميگفت: اينكه
اين با و سرماييام
راحتم.» لباس

دانشگاههايمعتبري پذيرشدر وجود با او باشد. بهرهايگرفته
ديگردر رشتههايدشوار و ــا فض و هوا چونپليتكنيكتهران،
بنابرخواستوانتخاب دانشگاهصنعتيشريف،اصفهان،شيرازو...
خودشدر16سالگيوارددانشگاهصنعتيمالكاشتراصفهانو
پسازآنبورسيهوزارتدفاعوپشتيبانينيروهايمسلحشد.اهل
كاروتالشبودونحوهانتخابرشتهاشتنهاوتنهابهخاطراوضاع
ــهدوستنداشتكمترين چراك نامناسباقتصاديپدرشبود؛
امور در ــاه، بهدانشگ ورود ــساز پ ــدرتحميلشود. پ فشاريبر

كارگاهيوآزمايشگاهيبيشازپيشتالشكرد.

نبوغيكهمدركگرايينميشناخت
اوعالوهبراينكهدرحوزهتحصيلواجرايآكادميكبسيارمتبحر،
تسلطبااليي نيز ــه رايان كاربرد دانشو ــر ب بود، كوشا منضبطو
پيكسبمهارت زمينهتخصصخوددر همچنانكهدر داشت.
عنوان اولو كسبرتبه با و موفقشدطيهفتترم بود تجربه و
به رضايينژاد پايانبرساند. به كارشناسيرا دانشجويبرتردوره
مجردفارغالتحصيليبهعنوانپژوهشگردرمراكزمهمتحقيقاتي
وعلميكشورمشغولبهكارشد.درعرصههاييكهفعاليتميكرد
توانمنديباالييداشتوايننبوغواستعدادرادرمسيرخدمتبه

وطنشقراردادهبود.
آزمون در ــود، ب ــهشروعبهكاركرده درهماننخستينساليك
كارشناسيارشدسال1378دررشتهخودشدردانشگاهدولتي
رغماشتغال به او ــد. ادامهتحصيلش مشغول و پذيرفته اروميه
ــيبرايمدرك فعاليتهايشارزشچندان ــر ديگ بهتحصيلو
اين دانشگاهيقائلنبودودربيانيگوياتراهلمدركگرايينبود.
فروتنيايكهدرتخصصشداشتوهمچنين تواضعو از ابتدا را
كارشناسيارشدش ليسانسو وقفه14سالهايكهمياندوره از
ايجادشد،ميشوددريافت.ويپسازاتمامدورهليسانسوشروع
به فعاليتهايپژوهشيشد، ــيوارد كارشناسيارشدوقت دوره
دليلسنگينيووقتگيربودنكارهايآزمايشگاهيوتحقيقاتي،
بههمينخاطر نداشت، فرصتكافيبرايدفاعازپاياننامهاشرا
ندادند. دفاع اجازه او به يكسالمرخصيتحصيليديگر پساز
درطرحهايتحقيقاتي بود. پرشور كماكانفعالو اينحالاو با
در دانشگاهتهران،شهيدبهشتيوخواجهنصيرناظرومجريبود.
زمينهتخصصشمشاوروراهنمايخوبيبرايدانشجويانوحتي

همكارانشبود.

آرزويييالقييكدانشمند
برايدراختيارقراردادنمعلوماتودانششبهانهتراشينميكرد.
ميگفت:«اگرايندانستههابهدردكسيميخوردوموجبترقي
وپيشرفتكشوراستنبايددريغكرد.»بهتبعايندغدغههاييكه
سازمانانرژي با را برايسربلنديميهنشداشتهمكاريخود
درمراكزتحقيقاتيباتكنولوژيباالوهمچنين هستهايآغازكرد.
پروژهايراهبرديوحساسبهعنواننيروييمتخصصوكارآمد
مشغولخدمتشد.حضورشدركمكبهساختمنابعتغذيهو
راهگشا برايدستگاههايمختلفهستهايبسيار شتابدهنده
مسلط دلسوز، اعتماد، مورد اومتخصصيدرجهيك، چراكه بود،
آنزمانهيچكسچنينشرايطيرا بود. اينزمينه كاربلددر و
دكتر اينرا باشد. پيشبردپروژهمشكلگشا نداشتكهبتوانددر
مسعودعليمحمديبهخوبيدريافتهبود.همينسوابقدرخشان
براي اروپاييدندانطمعشانرا دانشگاههايمتعدد سببشدتا
نبوغوتخصصداريوشتيزكنندوبهاوپيشنهاداتچرببدهند.
رفاهدرزندگيشخصي،ادامهتحصيل،انجامفعاليتهاباامكاناتو
تجهيزات،كسبمقاموسمتبااليعلميچيزينيستكهبتوان
ايمانوعزتنفسي با امارضايينژاد آسانازآنچشمپوشيكرد،
برابراينظواهرنهتنهاسرتسليمفرودنياورد، كهداشت،هرگزدر
كهبابياعتناييبهآنهاپشتكرد.عزتكشورشارزشمندترازآن
بودكهباوجود15سالپژوهشگريحرفهايوشرايطويژهايكه
انتظارشبود،حتيپاسخيبهايميلارساليازاسپانياودعوت در
آگاهانهانتخابكرده اوبيداربودومسيرشرا مغرضانهشانبدهد.
يا بود تهديد انتهايشيا اينفرصتهاييكه به نبود حاضر و بود
بههمسرشگفتهبود:«آرزويمايناستبه تحقير،حتيفكركند.
منطقهايييالقيبرويمودرآنجاكلبهايبسازيم.»آرزوهايشهم،

مثلدرونشزاللبود.

مرديكهزندگيرامينوشيد
دردانشگاههايمختلفدرمقطعكارشناسيارشدپذيرفتهشدكه
يكنمونهآندورهمشتركدودانشگاهخواجهنصيروهانوفرآلمان
بودكهمثلهميشهعرقميهندوستياشراحفظكردوبرايادامه
او پروژههايعلمياز زمانيكهدريكياز تحصيلبهآلماننرفت.

بود. زالل درونش مثل هم، آرزوهايش بسازيم.» اي كلبه آنجا در و برويم ييالقي اي منطقه به است اين «آرزويم بود: گفته همسرش به

 داريوش رضايي نژاد 



و شاد روحيه
و داشت سرزندهاي
خندگي، خوش اين

و طبعي شوخ
بذلهگويياشعالوه

ناراحتيهايي رفع بر
گاهي اطرافيانش كه

دچارشميشدند،
ميان در را جذابيتش

ميكرد. مضاعف آنها
تا هشت «ما ميگفت:

چهار برادريم. و خواهر
و برادر چهار خواهر،

مادر، و پدر هم نفر دو
بنابراينسيستممان
چهارچهاردواست!»

و همكاران از يكي
از بعد دوستانش

را خوابش شهادتش
شاد كه را او بود. ديده

ميبيند، سرحال و
تو داريوش ميگويد:
شدهاي، شهيد ديگر

نبايداينقدرشيطنت
در خنده با او و كني!
نه، ميگويد: جوابش

باشم اينطور است خوب
چيزي او تاپ لپ در بعد، وقت چند همسرش نيافت. كار اين براي مجالي اما كند غافلگيرش خواهد مي كه بود گفته همسرش به شهادتش از قبل مدتي داريوش

بود. كرده تقديم آرميتا دخترش و همسر به بود، دفاعش زمان مرداد نيمه كه را ارشدش نامه پايان داريوش آمد. سراغش به هم با شادي و غم كه ديد
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برق، مهندسي رشته در
آورد، رتبه قدرت گرايش
كالسهاي از آنكه بدون

كنكور و تقويتي
باشد. گرفته بهرهاي

در پذيرش وجود با او
دانشگاههايمعتبري

تكنيك پلي چون
صنعتيشريف، تهران،
بنا و... شيراز اصفهان،

انتخاب و خواست بر
سالگي 16 در خودش
صنعتي دانشگاه وارد

اصفهان اشتر مالك
بورسيه آن از پس و

پشتيباني و دفاع وزارت
شد. مسلح نيروهاي

رشتهاش انتخاب نحوه
خاطر به تنها و تنها

اوضاعنامناسب
بود پدرش اقتصادي

دعوتبهكاركردند،هيچصحبتيازپولو
تسهيالتمالينكرد.اوافقهاييراميديد
همندارد، ــورشرا كههركسيتوانتص
مسائلي با رابطه در دركش! به برسد چه
ــودسخننميگفت ب آنبياطالع از كه
ــردينبودكهزندگياش ف اگرچهاساسًا
حوزه عنوانمثالدر به تكبعديباشد.
موسيقياطالعاتقابلمالحظهايداشت.
گوشههاي و دستگاهها آشناييزياديبا
بدونآن ــيداشت، موسيقياصيلايران
بود حتيتوانسته باشد. كهآموزشديده
يككمانچهبسازد.ويهمچنينشناخت
عميقينسبتبهشعركهنخصوصًااشعار
حافظداشت.مدتيهمداستانمينوشت
ويكبارقصههايشبرگزيدهكشوريشد.
ايناستكه زندگيام ميگفت:«فلسفه
براي ــودمميپسندم برايخ را آنچه هر
سنگ همينرا ــدم»و ديگرانهمبپسن

بناياخالقميدانست.
ــهظاهريامروزي عيناينك داريوشدر
حساسيت ــود، ب پوش ــوش خ و داشت
به ــرامداشتو ح ــاللو خاصيرويح
از دستگيري ــل اه بود. مقيد آن رعايت
بودودراينبارهبهخانوادههمتوصيه فقرا
ميكرد.بهصلهرحمبهاميداد.بعدازفوت
عمويش،بهخانوادهشانسركشيميكرد
ــيكهبعداز جاي داشتتا ــانرا وهوايش
داريوش خانواده از بيشتر آنها شهادتش

دلتنگشميشدند.

مرديبارسالتيويژه
ــهدورانمجرديپايان ب سال79كه در
و كرد ازدواج ــي پيران شهره با و بخشيد
مهرشانآغاز پر اينچنينزندگيسراسر

باهمتجربه ــواريرا اوحالوتودش شد.
كنار حالوتزندگيمشتركدر ميكرد.
معنا او كسيكهخوشبختياشباحضور
ميشدودشواريكاريكهبرايداريوش
هموارهيكرسالتبهشمارميآمد.حجم
هرگز اجرايياش و علمي كارهاي باالي
همسردوستي مسئوليتپذيري، در را او
بهخانوادهاش ــه پايبنديايك وعشقو
بسيار همسرشرا ــرد. داشت،سستنك
دوستميداشتواينازعالقهواحتراماو
مادرش و پدر خصوصًا نسبتبهخانواده،
ذرهاينميكاست.مهربانياشآنقدرزياد
بودكهمادرنگرانازدستدادنفرزندش
«نكند ــارگفتهبود: حتييكب بود. شده
پاسخگفتهبود: ــمدر شهيدشوي!»اوه
ــيدارد؟»در ارزش مگرچه دنيا «مادرم
ــال85خداونددختري س ماه آذر اواخر
شيرينودوستداشتنيبهآنهاعطاكرد.
نامشراآرميتاگذاشتند.عالقهوافرپدربه

آرميتابركسيپوشيدهنبود.

ايايران...
ــاي ــانويژگيه بي ــيدر پيران ــره شه
دروغ از ــوش «داري ميگويد: همسرش
او از هرگز ــن م ميكرد. پرهيز شدت به
ازغيبتوبدگوييدرمورد دروغنشنيدم.
بدترينمظاهر آنرا و ــود ب ديگرانبيزار
انسانيميدانست.معتقدبوداگرانسانبه
اموراتواحواالتخويشتوجهكند،وقتي
ديگران زندگي در دخالت و غيبت براي

نخواهدداشت.
ميگفتبهتريننتيجهايكهازآموختنو
كسبعلمميتوانبهدستآورد«اخالق»
در را اخالق و ــي گرفت مدرك اگر است.

آنچهدردستداري خودپرورشندادي،
بسيار كاغذياستكههيچارزشيندارد.
مسئوليتپذيرومتعهدبود.تسلطبااليي
غره بود آنچه به هرگز نفسشداشتو بر

نميشد.»
هميشه سالهشان 11 ــي زندگ طول در
او با حدي ــا ت داشت. را همسرش هواي
آرميتا ــراي ب كنارش در ــه ك بود همراه
الالييميخواند.الالييآرميتازمزمههاي
برايش هم با بود. مادرش و پدر مشترك
پرگهر،اي «ايايرانايمرز ميخواندند:

خاكتسرچشمههنر...»

خطشكنعلمي
پيچيدهاي و نادر بسيار تخصص آنكه با
قشر همچون زندگياش ــاع اوض داشت
از ــدهاي ع بودند ــود. ب جامعه متوسط
دنبال به و كرده ــا استعف كه همكارانش
فشارها بودند. رفته دار آب و ــان ن كاري
دلزده و خسته را انسان گاهي تنگناها و
اجارهاي ــهاي خان در زندگي ــد. ميكن
شهره دارد. ــال دنب به را ــي سختيهاي
آزرده ــي مسائل ــن چني از ــي گاه هم
با اما ــوش داري ميشد. ــر دلگي و خاطر
با و صبورانه ــش، محكم استداللهاي
قانعميكرد چنانهمسرشرا عطوفت،
ايجاد او در ــر بيشت همراهي ــوق ش كه
معناي به ــي علم زمينه در او ــد. ميش
شجاعت با چراكه بود، خطشكن واقعي
جديد حوزههاي بسيارش توانمندي و
حالي در بهتسخيرخوددرآورد. علميرا
بر كه خطراتي و ــا تهديده وجود با كه
و ايستاد كار ــاي پ آخر تا بود راهش سر

عقبننشست. لحظهاي
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داريوشدرسـتيكهفتـهقبلاز بـا آخرينديـدارخانواده
شهادتشبود.برايعروسيخواهرشبهآبدانانرفتهبود.يكروز

بعدازمراسمهمگفت:بايدبهتهرانبرگردم.اينبازگشتاوباوجود
عالقهشديدشبهآنجادليليجزشركتدرمصاحبهآزموندكتراي
دانشگاهخواجهنصيرنداشت.هرچندكهازرويتواضعدراينباره
درسـتدر بعد، چيزيبهخانوادهاشنگفتـهبود.صبحچندروز
اولينروزازمردادماهسال90بهمادرشتلفنكرد.سفارشپدررا
كردوگفتكمترجلويآفتاببرود.ساعت4بعدازظهرهمانروزبا
همسرشبودكهرفتندآرميتاراازمهدكودكبياورند.جلويدرخانه
كهرسيدندمتوجهحضورمشكوكفرديناشناسشدند.درهمان

لحظاتشخصيبهسمتداريوشرفتودرمقابلچشمانترسانو
بهتزدههمسرودختر 4/5سالهاشپنجگلولهبهطرفششليككرد.

قطراتخونيكهازپيكربيجانشميغلتيد،يارويمجلهايكهدقايقي
پيشبرايهمسرشخريدهبودفروميريختياازصورتكبودشبهطرف

پايينسـرميخوردوهمانجاآرامميگرفت.زندرآنلحظاتطاقتفرسا
پريشاني با ازماشينپيادهشدو نديد، اصًالخودشرا كهبويدودوخونميداد،

غيرقابلوصفيبهدنبالضاربرفت.درحاليكهبهسمتاوهمشليكشد،يكيديگر
ازعواملترورراسرخيابانشانديد.

متأسـفانهواقعيتداشـت.پسازشـهادتدكتر ايناتفاقهرچندبسـيارتلخبـوداما
انتظار از وقوعچنينپيشـامديبرايشـانچنداندور عليمحمديودكترشـهرياري،
نبود.هميشهاحتياطميكردندوحتيتمرينميكردندكهدرزمانحادثهچهواكنشياز
يامزاحمتهاي ازمدتهاقبلافرادناشناسياوراتحتنظرداشتند. خودشانبروزدهند.
تلفنيايجادميكردندياتعقيبشميكردندورفتوآمدهايشرازيرنظرميگرفتند.باهمه
اينهامگرميشودچنينصحنهجنايتباريرابرايحتييكلحظهتابآورد؟!مگرآرميتايي
كههنوزپنجسالشهمنشدهبودچهگناهيداشتكهبايدآنگونهمجازاتميشد؟!داريوش
بهكدامينجرمآنطورددمنشـانهدربرابرديدگانهمسـرشكهعاشـقانه رضايينژادرا

دوستشداشتتروركردند؟!
نالههاي بعدازاينحادثهكسـيبرايمانگفتازخوابهايآشفتهآرميتا؟!كسيگفتاز
شـبانههمسـرش؟!كسـيگفتازبيانصافيآنهاكهگفتند:«رضايينژادهدفآنگروه
درحقاينشهيد تروريستينبوده.اورااشتباهيزدهاند؟!»عدهايچيزهاييگفتندكهجفا
بود.كمگفتندوخطاگفتند.آخرمگرميشودباوركردافراديكهدورهكاملشناساييهدف،
آموزشتيراندازيوتعقيبوگريزرابهطورتخصصيدراسرائيلميگذرانند،داريوشرابه
اشتباهتروركردهاند؟!عدهايهمزيادگفتندوخطاگفتند.سمتهايعلميوسياسيايرا

بهاونسبتدادندكهبسياريازآنهاصحتندارد.
داريوشمدتيقبلازشهادتشبههمسـرشگفتهبودكهميخواهدغافلگيرشكنداما
پيرانيچندوقتبعد،درلپتاپهمسرشچيزيديدكهغمو مجاليبراياينكارنيافت.
شاديباهمبهسراغشآمد.داريوشپاياننامهارشدشراكهنيمهمردادزماندفاعشبود،
بههمسرودخترشآرميتاتقديمكردهبود.خوشحالوآرامشدازلمسدوبارهمهربانيهاي
درخلوتشباخودمروركردتكتك تلخ... همسرشوچهغمگينشـدازتداعيآنروز
خصلتهايآسمانيداريوششرا.زيرلبسفارشاورادرمورددخترشانتكراركرد:«سعي
كنآرميتابيشترازهرچيز،مسئوليتپذيروانسانباشد،مهمنيستكهدكتريامهندس
شود.»بهخاطرآوردتمامخوبيهايشراكهدشمنطيپنجسالاخيررويشحساسشده
بيشترو آنها الحقكهروحبزرگداريوشـشرا بود. انتخابشكرده بودوبهخاطرهمانها

عميقترازبرخيخوديهاشناختند.

ازآخرينلحظاتزندگي آخرينروايتها
يكشهيدعلمي

رفت سرخ مرد، آن


