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 یاد امام و شهدا

با دست.  النیتر از پوست کندن خار مغسخت ،تربا تو بودن سخت است، با تو ماندن سختکنم اقرار میاماما! 

های ن ژاله تا کوچهاز کف خیابا .سپارمتینم میبه دژخ ؛نهمیاما تو را وانم شودیپاره مپوست دستم پاره

 .ماندمگذاشتند بروی، با تو میو ... با توأم. تا کربال هم، اگر می دوکوهه ،طالئیه ،نجا تا شلمچهخرمشهر و از آ

برای بال و پر زدن،  ده،یخشک یهاجان دادن با لب یاحتضار، برا یاست برا یخوب بستر جنوب ۀدیخاک تفت

ه، گردانی را به پیش بردن. من از همان نسل بدون سر شدن و با همان لباسی خاکی، بدون سردوشی و درج

و نام تو، ای امام، با آهنگ  اممادرم نوش کرده ریرا با ش نیعشق حسام. من از همان تبارم که ازخودگذشته

 .ش به جانم نشسته استاالالیی

رمانت شکستند و که حصر آبادن را به ف هااز نسل همان -مریدانت که  ،شهیدت بخواب آقا فرزندانتو با اماما! 

 اند.باز هم گوش به فرمان ایستاده -خرمشهر را آزاد کردند با غریو تو 

 شکن ماست.شمنشعار د نیْحُسَ ای کَیْلَبَّاند و هنوز هنوز فرزندانت ایستاده

های اولین شهید روحانی دفاع مقدس در چه ژرفایی دارد، مثل زمزمه نیْحُسَ ای کَیْلَبَّدانیم که و خوب می

اما  میخوریزده مسه روز نان کپک»است که  یقنوت دیشه خیش ۀتکرار زمزم نیْحُسَ ای کَیْلَبَّماند؛ خرمشهر را می

به  میا. ما عادت کردهمیادهی. ما در رنج قد کشمیاقد افراشته میما در تحر ؛«میدهیخاک خرمشهر را به دشمن نم

اما پا به تو، دشمن،  ،یبندهیو سهم میکنیخرما را رنده م ۀهست ی. حتیو خرما خوردن چند نفر طالبیشعب اب

 .میدهینم

 د.ت درامان باشتا فرزند میکنیم انهیغصه نخور آقا! بازوان خود را سپر تاز یعنی نیْحُسَ ای کَیْلَبَّ

 .میگردیم یدعلیآشوبه نداشته باش آقا! دور پسرت سدل یعنی

 !حسین توأم مات. است کرده تو محو را وجودم، رۀذذره هایم،سلول دانۀدانه محبتت یعنی

 حسین! دهدیمرا تو  یهستم که بو ایمتنفرم. عاشق بور یطالاندود فرعون یاز گورها یعنی

که  انیچهارپا نی. از انیبر سرگ دهییرو یهاسبزه نیندارم، از ا یجماعت دلِ خوشی. از کوفزارمیاز شمر ب یعنی

 ای و سوی تو، دانیشه گاهمهیخ یسو ت،یهاگل ۀخوردترک یهالب یسو ردانمگیبرم یرو نوشندیاز فرات م

 !نیْحُسَ
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 شب که دعا همان از کن، دعایم. نبینم را کسی تو جز تا کن، وا هایمچشم. بکش صورتم به دستی! نیْحُسَ ای

 .نکشم پس پا تا کن دعایم. ایکرده یارانت برای عاشورا

، هرچند ایران کربال هرچند به قتلگاه دعوتم کند ،درویم شیپ امامتا  کشمیپس نم پا یعنی نیْحُسَ ای کَیْلَبَّ

 شود.

 خواب به سر برم و روز با غل آهنینم بکشند.بی اگر شب را بر خار مغیالن یدوستت دارم آقا، حت یعنی

را  نیدختر حس ۀو روض را سر کند اشیچادر مشک آموزمیبه دخترم م یعنی نیْحُسَ ای کَیْلَبَّ: میتر بگوساده

بند عموی شهیدش را ببندد و با کاروان راهیان نور کند. عکس امام خمینی را بر چادر بچسباند، پیشانی زمزمه

ها، کنار سنگر جلوی چشم آاللهاند. آنگاه، هچادر بزرگی که روی قبر شهدا ساختهمراه شود تا کنار همان 

 کند.کامل  گاه مزار شهدا زیارتش راخیمه درها و یبسیج رمانده شهید قرارگاه، بغل توپخانۀف

 شود.اختیار با یاد امام و شهدا شکسته میها را پایانی نیست، جز بغضی در گلو که بیاین زمزمه

 

الْهُدى اتَّبَعَ مَنِ عَلى السَّالمُ وَ  

شوبکالئی مسلم  

51/6/5131 
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 شرحه در فراق. شرحه1

 

      
 عطاءاهلل سروششهید 

  :محالت5113مهرماه  5والدت ، 

  :شلمچه )بوارین(5161ماه دی 4شهادت ، 

 مزار: گلزار شهدای محالت 

 نامهزندگي
محالت  .حس کرد صورت را روی پوست پاییزی سوز نسیمشد و میبسته بود صباحی بود که تابستان رخت بر

رفت. گویی تاریکی می شکافت و پیشکوچه را می هنگام صدای نوزادی سکوتزیست. شبدر سکوت می

 به هاگلبرگ کههنگامی ،5113 مهراول  زد.پرستان میطلبید و لرزه بر اندام شبدهشتناک شب را به جدال می

 پدر و شکفتمذهبی سروش  خانوادۀ در بهار از ایغنچهکرد، سرما را تیز میحربۀ پاییز  پژمرد ومی خزان سبب

 اولبخند زد. فضای خانه با اولین گریۀ  مادرعطاءاهلل گریست و نامید.  هللعطاءاالهی وی را  عطیۀ این شکرانۀ به

ای نشین عطیهغالمعلی چلهحاج های پدر از شادی حضور فرزند جاری شد. خاندانسراسر لبخند شد. اشک

های تشیطن شگرفی دارد. استعداد و هوشداد که از همان کودکی نشان می اهللرفتارهای عطاء. نددیگر شده بود

برای زد. و، تند و فرز، به هر سو جست می بودنشاند. نمکین آزرد و نه غمی به دل میاش نه کسی را میکودکی
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هایی مغازۀ بزازی پدر جای مناسبی بود برای بازیگوشیها، پس از گذر کوچه های خانه وبعد از اتاقعطاءاهلل، 

های از سخن گفتن با او و از مهربانیشد میترش، نبزرگمجتبی، برادر  که با آن سرگرم شود و نیز بیاموزد.

دبستان عنصری محالت استعدادی را در های او برای مادرش نگوید. برادر دل بکند و نیز از استعداد و خوبی

 دورۀخوش درخشید: اهلل عطاء .شدمی بینیپیش شبرای درخشانی آیندۀ کودکی همان از کهخود نهفته داشت 

 در سالگی نوزده سن در و 5111 سال در ،سپسو،  رسانید پایان به عالی نمرات با خدمات ۀرشت در را متوسطه

 پذیرفته شد. بازرگانی علوم و مدیریت رشتۀ در تهران دانشگاه در و کرد شرکت کنکور

 تعطیل فرهنگی انقالب علت به دانشگاه تحصیلش دوم سالحال و هوای انقالب بود و شوری دیگر داشت. 

های عادی آرام اهلل بود که به انقالبی در خود بیندیشد. روح پرتالطمش به سخنفرصت مناسبی برای عطاء. شد

جرعه از آن بنوشد، دستی به آبش آشنا کند و دلو خود را از آن لبریز طلبید که جرعهای را میشد. چشمهنمی

به سمت حوزۀ علمیه روان  ،پس وکی بخردانه.بود برای سل ولوله اهللنماید، سوغاتی برای رهگذران. در دل عطاء

آقا طه مقدسی، امام جمعۀ محالت، سالم داد. سالم که داد نسیمی وزید، لذتی و به حاج کرد باز را درشد. 

اهلل به لطف آن نسیم میهمان منتظر بماند تا شاید تکرار شود. عطاءها مدتاهلل حاضر بود ناشدنی که عطاءوصف

القائم  علمیۀ حوزۀ در دینی و عربی علوم فراگیری به تمام جدیت با هادانشگاه تعطیلی مدت در حوزه شد و

 ندای گویلبیک عمار با گامهم روحانیاهلل روحانی شده بود؛ نورانی شده بود. و عطاء .پرداخت محالت

 واگذاری نفرۀهفت تهیئ در ،تحصیل علوم دینیافزون بر وی، . است شدهسوکم هایدل روشنگر و خدا ولیّ

 محالت یرجای شهید پایگاهدر هم  و خمین اسالمی انقالب پاسداران سپاه شورای درنیز  و محالتدر  زمین

 .داشت فعالیت

اهواز و خرمشهر گذشت و به سمت های کوچهپسکوچهاز  زبانه کشید،های جنگی نابرابر اندکی بعد، شعله

اهلل که تنها به وظیفۀ خود طلبید و عطاءگو میران داده بود لبیک. فراخوانی که پیر جمابه راه افتادآبادان 

عبور از  تابِیب ،اهللعطاء وشور شهادت برپا بود اندیشید تکلیف تحصیل را رها کرد و سربند رزم بست. می

ی ، به جا5113مهرماه  31 تاریخ در و را گذراند نظامی هایآموزش. نوبت گرفتپشت گیشۀ پرواز ، دنیا گذر

 افغانی سعید [شهید] و پورآغاسیعلی  [شهید] همراهاین مدرسۀ عشق، ، بسیج در نامثبت  با ثبت نام تحصیلی،

 با که ودوستانی اهلل سر نترسی داشتعطاء .بود آمده پیش آنجا تا دشمن که ،شد دارخوین جبهۀ عازم ،)موحد(

ها چهار جبهه اهلل به نخستین کوچ عطاءدادند. می ناپذیرش برای رزم با باطل خبراز عزم راسخ و تسلیم بودند او

. اما شد بازگشایی هادانشگاه اینکه تابه خانه برگشت.  5113ماه بهمن 33ماه طول کشید. پرستوی مهاجر 

 علوم فراگیری به ،دانشگاهی دروس مطالعۀ بر عالوه ،پس این از اوعلمیه شده بود.  گیر حوزۀاهلل نمکعطاء

 و اسالمی انجمن فعال عضو دانشگاه در اهللشهید عطاء. دل داده دادتهران در  مجتهدی آقای ۀمدرس در دینی



 

 6 

 دوری تهمت و غیبت از. بود داده قرار کارهایش سرلوحۀ را منکر از نهی و معروف به امر و بود قرآن مدرس

 به بنا را جبهه به رفتن او. کردمی تشویق شرعی احکام و البالغهنهج و کریم قرآن قرائت به را همه و جستمی

هجده  مدته ب بار شش جمعاً شهادتش زمان تا و جنگ شروع از و دانستمی واجبات از امام حضرت فرمودۀ

 :داشت حضور نبرد هایجبهه در ماه

 5113ماه بهمن 33تا  5113مهرماه  31 -

 المقدس )آزادسازی خرمشهر(و حضور در عملیات بیت 5165فروردین  1 -

 او و کنندمی واگذار عطاءاهلل به را فرماندهی موریتاش زخمی شد، مأدستهفرمانده که یین عملیات، هنگامدر ا

 انفجار موج و دشمن خمپارۀ ترکش اثر در سرانجام تا رودمی عراقی هایتانک شکار به تمام شجاعت با

خواست این نور ت ولی خدا میافتاد. برخی گمان کردند به شهادت رسیده اس زمین برهوش بی وشد  مجروح

 پس دادند. انتقالصحرایی  بیمارستان به بالگرد با و رساندند جبهه پشت به را اهللعطاء باز هم با اهل زمین بماند.

 قرار جراحی عمل تحت و منتقل شد شیراز بهشتی دکتر بیمارستان به ،هوشیبی همان حال با ،اولیه درمان از

 حال به توانست تا کشید طول سال دو که یجای تا ،بود شده ضعیف خیلی هازخم مینه اثر در اهللعطاءگرفت. 

 .برگردد اشاولیه

به حکم مأموریتی آقای مجتهدی و از سوی حوزۀ علمیه برای انجام  5164شهریورماه  35تیرماه تا  32 -

 تبلیغات مذهبی

 5164اسفندماه  54 -

 جزیرۀ درشد. وی  جنوب هایجبهه عازم دانشگاه نوروزیِ یالتتعط از استفاده بااهلل در این تاریخ عطاء

 عمل با یافت. انتقال تهران دادگستری بیمارستان به مداوا برای و گردید مجروح زانو زیر از ترکش اثر در مجنون

 .برود راه عصا با توانست اهللعطاء و خورد جوش پا استخوان دوباره مکرر جراحی

 قسمت در باختران اشرف نجف قرارگاه در افتخاری پاسدار عنوانبه 5161 آذرماه 32تیرماه تا  5 -

 دهیسازمان

 5161آذرماه  33 -

 از بهبودی احساس باای برای حضور در خط مقدم بود. پی چارهکنان هرولهاما آرام نداشت؛ اهلل عطاءشهید 

گرفت. ذوق  السالم()علیه طالبابیبنعلی 51رلشگ برای اشرف نجف قرارگاه از ماههیک یموریتمأ پا ناحیۀ

سمت  به روز همان ظهر از بعد، خانواده با دیدار از پس رساند و محالت به باختران از را خود شبانهداشت. 

داند در آن خلوت با نیز رفت و کسی چه می( علیهااهللالمس) معصومه حضرت زیارتبه  .کرد حرکت قم شهر

 مربوطه قسمت به وقتیبه راه افتاد.  جنوبسرزمین خونین  طرف بهآن،  از پسپروردگار بر او چه گذشت. 
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. پس، اندکرده عزیمت تاکتیکی مقر به عملیات برای رزمنده برادران که دش متوجهکرد،  معرفی را خود ورسید 

 دازظهربع شش ساعت. منطقه حال و هوای دیگری دارد. سرانجام، رساند مقر به را خود برادران از یکی با فوراً

 -بود  ایشان با کردستان در قبل از که - حسین امام گردان فرمانده نادری اسماعیل برادر با 5161ماه دی 1 روز

قرار  داد:خبر  اهللءعطاشهید  بهاسماعیل  !رساندم عملیات به را خودم من ،قبلی قرار طبق :گفتو کرد  مالقات

 ما با دارید اصرار شما که حاال ولی آمده عمل به نیز اندهیسازم و کنند آغاز را عملیات دیگر ساعت چنداست 

قصد پیشین،  دفعات خالف بر اهلل،ءعطاشهید  بار این .شوید آماده و بگیرید پالک و لباس تعاون بروید ،باشید

 لباس ،جدید لباس باگشت. دیدار با محبوب خود را داشت. پس، پیِ لباسی مناسب برای این عروج می

 او به  گردان پیک مسئولیتبار دهد.  خود مهمانی به را او خداوند بار این شاید شد. معبود دیداردۀ آما ،غواصی

 حمله در شکن خط نیروهایاهلل در جمع آغاز شد. شهید عطاء شلمچه منطقۀ در 4کربالی عملیت. شودمی داده

 اطالعاز قبل  دشمنکردند. اما  بعثی عملیات را آغاز دشمن قلب به یورش باکرد. نیروها ساعت نه شب  شرکت

از  عطاءاهلل .دیگرد صادر نشینیعقب دستور ناچاربارید. آتش از هر سو می و در کمین نشسته بود. بود کرده پیدا

اش، شدت زخمی شد و به شهادت رسید. منطقه زیر آتش دشمن بود و جنازهبه لوهپ و راست کتفناحیۀ 

 یتاعملی منطقۀ و شد آغاز 1کربالی عملیات روز 51 از پسد، تا آنکه چونان دیگر دوستانش، زیر آتش جامان

 .دش منتقل سردخانه به هاالهویهمجهول جزو -نداشت  شناسایی پالککه  – اهللعطاء. پیکر دیگرد آزاد 4کربالی

 معراج در او خانواده اعضای از یکیبا مدد  و محالت شهرستان سپاه تعاون همکاری با پس از چند روز،

 امام یاران دیگر جوار در وتشییع گردید  محالتش شهر از شهادت در روز 42از بعد و شناسایی اهواز شهدای

 . راهش پررهرو باد.شودمی سپرده خاک به شهدا گلزار در

 نامۀ شهیدفرازهایي از وصیت
 ده است:تنظیم کرده بود آور 5164اسفندماه  35در تاریخ ای که نامهاین شهید بزرگوار در وصیت

 خودشان نمایند و سعی بکوشند گیرند، کهمی قرار تعالی جهت در ]است[ که هنگامی خداوند بندگان ارزش -

 باشد.می اهلل اخالق به تخلق تبلور و این کنند متبلور را ذاتشان در نهفته هایو قوه بشناسند را

 و به بشناسم را ایشان نتوانستم که واهمخمی الشریف( هم عذرفرجهتعالیاهلل)عجل مهدی حضرت ... از -

 نمایم. عمل ایشان هایو راهنمایی هاتوصیه

 کنید. عمل آن به آگاهی و با شوید مأنوس کتاب )قرآن( این با توانیدمی وخواهران! هر چه برادران ای -

 ه است:چنین آورد( 5165ماه آذر 5 )تنظیم در تاریخای دیگر نامهاهلل سروش در وصیتشهید عطاء

 تا جنایتکار آمریکاى از اسالم دشمنان  و. است سعادت و کمال به  انسان سوق و  هدایت دارطلیعه  اسالم -

 که خود، شیطانى هاىخواست تأمین درصدد تاریخ مکرر جنایتکاران سایر و هامارکسیست و هاصهیونیست
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  پست مطامع مخالف نغمۀ هر ، گرددمى اهىتب و فساد منجالب به سیر و  خودشان  دنائت و   سقوط به منتهى

 .کنندمى خفه نطفه در را خود

 از و  نمایممى  عفو و  مغفرت طلب لطفش و مهر از پر  درگاه از و امسرافکنده و شرمنده احدیت پیشگاه در -

 .نماید رفتار من با ،عدلش]با[  نه ،فضلش با که خواهممى او

 خاطرات
 ؛ سروش الهي1خاطرۀ 

 ماندنی دارد:یادای از رازونیاز خود با پروردگارش را به قلم آورده است که حالوتی بهسروش گوشهشهید 
دانم که شاید مرا نپذیری. وای بر من. کجا بروم؟! چه یت خواهم آمد شرمنده و خجل هستم. میخداوندا! اکنون که به سو

پروردگار من هر چقدر  ن ناتوانی که از خود هیچ ندارند؟!کسی مرا قبول خواهد کرد: آیا شیطان با هوای نفس و یا بندگا

خواستم که خواستم خودم را برای تو تهذیب نمایم به علت چلوۀ دنیا و لذایذش فریب خوردم و فراموش کردم که چه می

نها برای تو شوند، چراکه آشدنش شهید محسوب میرزمد و آنها با کشتهبینم در کنارم، همراهم، مؤمنی میمی انجام دهم.

تحریکم بنماید. آری، در  های مادیجنگند و خدایا من خوف دارم که با آنها تفاوت داشته باشم و هوای نفس و خواستهمی

 کنم.محضرت چگونه بیایم، من که کمی ایمانم را هر لحظه و هر ثانیه بیشتر احساس می

 ؛ بهترین یادگاری2خاطرۀ 
اهلل به خوابگاه پس از شهادت عطاء»کند: تر است، نقل میاهلل بزرگعطاء مجتبی، برادر شهید که هشت سالی از

ریختند. های خوابگاه اشک میدانشجویی رفتیم تا اثاث ایشان را تحویل بگیریم. برایم جالب بود که نگهبان

رآن بلد نبودیم. کدام قوقتی علت را پرسیدم، گفتند: ما به ایشان مدیونیم؛ ایشان به گردن ما حق دارند. ما هیچ

مان را به خواندن قرآن و انس با آن ترغیب بردند همهکارهایی که بهایشان با آن رفتار اسالمی و با آن ظرفت

راحتی قرآن بخوانیم. این بهترین یادگاری است که ما از این توانیم بهکردند و کشاندند تا آنجا که اکنون می

 شهید بزرگوار داریم.

 نقالب؛ غریو ا3خاطره 
 نیبه زم ییسود. نور کمیکشیخود را م یهانفس نیآخر ستم اهِیس یدر پس ابرهادین آفتاب شب بود. 

 ند.دشیدر گلو خفه م ادهایو فر شتندندا ییها رهادست و د. پاها در بندیرسیم

اح آسمان شد دید. گویی اروزدند. اما ماه را به سختی میمی چشمک هاآسمان صاف بود و ستارهشب بود. 

تر از آن بود کشید. هالل ماه باریکجامی از چشمۀ نور ماه برداشته بودند و جایگزینیِ آن چند شب به درازا می

محابا چهرۀ جوان همسایه را زیر نور ماه شناخت که بر پشت بام بیشد که نوری داشته باشد. با این حال، می

ی داشت که چگونه در آن ترسی که از ساواک شهر را برای مردم تازگ سر داده است.« مرگ بر شاه»صدای 

 خروشد.اهلل چنین میفراگرفته است عطاء
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اهلل این کردند. عطاءهای تهیه و بین مردم پخش میاش اعالمیههرازچندگاهی، عطاءاهلل با همراهی دوستان طلبه

 کرد.سر نترس را همواره داشت و انجام وظیفه می

 ؛ لباس دامادی4خاطره 
آقا عطا! شما گفتی وقتی برادرانم بیایند، مجلس جشنی »ه نامزد کرده بود اما سر رفتن داشت. مادر گفت: تاز

 و مادر آنْ یک «خواهد لباس دامادی را به تنت ببینم.شوی که بروی؟ خیلی دلم میگیریم. پس، چرا آماده میمی

 مرموز سکوتیگرفت دامادی پسرش. میدر ژرفای نگاه مادر یک آرزو جان . شدند خیره هم چشم در فرزند

 را نگاهشاهلل . عطاءکنندمی ورانداز را همدیگر سیر است بار آخرین این که انگار. بود کرده پر را تن دو فضای

ام را مادرجان! االن در شش، هفت استان سیل آمده. لباس دامادی»به زمین نگریست و آنگاه آرام گفت:  و دزدید

 ها!زدهبدهید برای سیل

 : چهل روز انتظار5 خاطرۀ
 بود. زجرآوربرایش سکوت  ۀ. دلهرریختو اشک می زدیحرف م با خودش میمنت در آن غروب دلگیربیبی

گذشته  4ماه از کربالی . بیش از یکشدیندیخود ب ۀتا به حال آشفت ابدی یسکوت مجال ۀدر فاصل دیترسیم دیشا

داد در خبر می 1آغاز عملیات کربالی از که رده بودند. صدای مارش رادیو اهلل ردّی پیدا نکبود و هنوز از عطاء

کرد. گونه آرامش میفضای خانه پیچید. احساس کرد دلش آرام شده. شاید خبری از عطایش در راه بود که این

 مادر پیکر پسرش را در آغوش گرفت. ،انتظار ین روزچهلمدر 
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 لبخند گل. 2
 

 
 مصطفي اسماعیليشهید 

  :خمین5146فروردین  36والدت ، 

  :شلمچه، 5166فروردین  53شهادت 

  خمینمزار: گلزار شهدای 

 نامهزندگي
را پر کرده بود. اهل  گرفته از باران شب گذشته فضای خانهمماه بود و بوی سبزه و خاک نعید شد. فروردین

آسمان اهل خانۀ حاج محمدرضا را برگزیده بودند تا بیست سال میزبان گلی شوند. فروردین عجب داستانی 

داشتنی و باایمان به نام دارد با این خانواده. بیست سال فرصت خوبی است برای رصد کردن لبخند گلی دوست

هان گذراند. با تا سوم ابتدایی را در روستای فرمبازی شد. دی بعد با مرتضی و خواهرش مهری هممصطفی. چن

بازی خوب دوید و گاه در بازی فوتبال بر زمین خاکی کوچه همهای روستا میکوچهپسمرتضی در کوچه

ساکن شدند، مدرسۀ شد. وقتی پدر و مادر به شهر کوچ کردند و  در میدان پانزده خرداد خمین ها میبچه

یازده ساله بود که بوی خوش پیروزی در استعداد بود. آموز خوشمیزبان این دانش عنصری )پانزده خرداد(

اش بر جان همه زبانی و مهربانیکرد. شیرینهای سال پنجم را سپری میو مصطفی درس ماه پیچیدفضای بهمن

ش قدوباالی پسر کرد و آینده را ازرد. مادر نگاهش میکنشست و بیش از همه مادرش را شیفتۀ فرزندش میمی
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 زیرین الیۀ در بگذار؛ است من آرزوی تنها اتدامادی دیدن! پسرجان»کرد: و با خود زمزمه می جستیبازم

 «.ببینم را هایتاشک نگذار اما شوم، فشرده زندگی

رستان شهید بهشتی گذراند، تا آنکه در بهمن و دبیرستان را در رشتۀ ریاضی در دبی33راهنمایی را در مدرسۀ 

ستان ای بود که یک سال تحصیلی را در دبیرسال چهارم به تجربی تغییر رشته داد. شهید مصطفی اسماعیلی نخبه

استعدادی بود که در خوشتر بود. هایش یک سال جوانکالسیگاه شد از همجهش زد و آنگاه که وارد دانش

السّالم( و تربیت معلم صیل داشت: رشتۀ الهیات دانشگاه امام صادق )علیهکنکور دو فرصت برای ادامۀ تح

اش اصفهان. مصطفی اولی را برگزید. پس از یک ماه تحقیق گستردۀ دانشگاه از اخالقیات وی و اصالت خانواده

آن  خواند امادانستند که مصطفی با جدیت درس میوارد دانشگاه شد. همه می 5164پذیرفته شد و مهرماه 

گرفت. دل مصطفی بد جور روزها هوای دیگری بر سر داشت که مجال اندیشیدن به کتاب و درس را از او می

کرد. تنها مانع رفتنش دل پرمحبت مادرش بود. روزهای پایانی تابی میهوایی شده بود. برای شهید و شهادت بی

 صبرانه گفت:دید. پس، بیتن برگشتی  نمیهای رفتن مصطفی. مادر انگار برای این رفبود و زمزمه 5161سال 

رود، اگر بروی و شوی. اگر تو را از دست بدهم چه؟ دلم هزار راه میدست میشوی، بیپا میمصطفی نرو، بی»

مصطفی خونسرد دستش را روی شانۀ مادر گذاشت و پاسخ « شوم، اگر تو نباشی. بیا دورت بگردم.زابراه می

یرزنی بیاموز که دو پسرش شهید تند مگر برادرها و خواهرهای من نیستند؟! از آن شآنها که در جبهه هس»داد: 

 .«و هنوز ایستاده استشده 

مصطفی تصمیمش را گرفته بود. برای رفتن آماده شد و زمانی که قطعی شد با تلفن با مادرش وداع کرد، نکند 

ی تهران روانۀ میدان شد و، پس از هامادر دستگیرش شود. مصطفی از همان راه دانشگاه، همراه بسیجی

زن شرکت جست. شدت جیآرپیبا مسئولیت کمک 1ماه در عملیات کربالی ، در فروردینگذراندن آموزش

جی در پاتک دشمن همه را واداشت تا به سنگرها پناهنده شوند. مصطفی نیز عزم رفتن به سنگر داشت که آرپی

؛ ترکش خمپاره از چشم چپش وارد شد و از پشت سر خارج گردید کنارش فرود آمد و او را به شهادت رسانید

 و بازوی سمت چپ مصطفی نیز قطع شده بود.

پیش از آنکه خبر شهادت مصطفی به مادرش برسد، دلش گواهی داده بود. دل مادر در فراق مصطفی سوخت. 

داد و از درون در فراق خورد و بغضش را قورت میمادر دردش را فرومیخودش گفته بود دلم سوخته است. 

 تاب بود و قلبش در همین فراق از تپش ایستاد.سوخت. بیپسر می
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 نامۀ شهیدفرازهایي از وصیت
 از شرمگینم و زدهخجل بارخدایا! کنى. رفتار او با عدالتت با نکند کن، رحم روسیاه عبد این بارخدایا! ... به -

 تو که نپنداشتم و سربردمبه خواب و غفلت در عمر یک آیم؛مى وت پیش به معصیت و گناه از بارىکوله با اینکه

 .ندیدى من از دیگرى چیز نافرمانى جز تو. منى اعمال گرنظاره

 حضورتان و نگذارید تنها را امت امام که است این شهیدپرور و صحنه در همیشه ملت شما به حقیر این پیام -

 و دادن اسیر دادن، االثر مفقود دادن، شهید نکرده خداى مبادا و ددهی افزایش باطل علیه بر حق هاىجبهه در را

 مگر. آیدنمى به دست پیروزى کند، زیرا وارد خللى اهلل حزب امت شما فوالدین و ناپذیرشکست روحیه در... 

 .امور این شدن واقع با

 خون مدیون گرنه و سازد آماده انقالب به خدمت براى را خود باید است مقامى و پست هر در هرکسى -

 .است شهیدان

 اسالم عظمت و آیید خود به که نشده آن زمان آیا ندارید، زدن نق و جوسازی جز کاری که منافقان ای اما - -

 هازدن نق این از دست و پذیرفته اید،کرده پیدا آگاهی آن قدرت به خوبی به که ،را اسالمی شکوهمند انقالب و

 .بردارید اسالم ۀعالی اهداف علیه هاتوطئه و
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 خاطرات
 1رهگذر؛ 1خاطره 

 شنیدم .داشتند شرکت 1 کربالی عملیات در که دوستانی از، ساده ظاهری با بود انسانی مصطفی .بود خمین اهل

 به. کردمی حفظ و بود گرفته دست در را مالکابن الفیۀ کتاب شهادت، از قبل نیم و ساعت یک گفتندمی که

 از بعضی او .بود زمینه این در بیشتر اسماعیلی شهید با ارتباطم داشتم، آشنایی عربی انزب به من اینکه علت

 .پرسیدمی من از را خود اشکال موارد و کردمی پیاده و ضبط عربی کشورهای از را رادیویی هاینمایشنامه

 شهادت مرحلۀ به فرد تا است الزم اعزام بار 1 یا 3ِکم دست کردیممی گمان مانخود پیش بود. اعزامش اولین

 .گرفت قرار خداوند درگاه پذیرش مورد جبهه در حضور ابتدای همان در اسماعیلی شهید ظاهراً اما برسد،

 دمپایي ؛2خاطره 
شرکت کردیم. پس از مراسم هرچه گشتیم کفش مصطفی پیدا نشد؛ مراسم یکی از شهدای خوانسار با اخوی در 

گردانیم قبول نکرد. با پای و گفتیم بعداً برمی کردیم دمپایی مسجد را بپوشدکسی آن را برده بود. هرچه اصرار 

 برهنه از خوانسار تا خمین آمد.

 چهل تا یک توماني ؛3خاطره 
 عادت طبق هم منایش بلند بود. دع و قرآنصدای  نماز از بعد شدمی که صبح .مرخصی بود آمده مدتی برای

 را کار این گفتم هرچه آن روز جلوم را گرفت و اجازه نداد. .رفتممی نان دخری برای نماز از بعد روز هر دیرینه

 من ام را بهانه کردم و گفتم:سوادیافاقه نکرد. بعد بی ایآمده استراحت برای روزی چند تو .روممی خودم ؛نکن

 .بودخواندن قرآن  لمشغو . صبح فرداکردن قبولنان بگیرم.  روممی منو  بخوان قرآن تو بنشین .ندارم سوادکه 

 وقتی .خانه آمدم و برداشتم را آنها؛ دیدم تومانی بیست تا 3 برگشت راه در. از قضا رفتم نان خرید برای صدابی

 3. و بعد جریان پیدا شدن پسرم ندارد یاشکال :گفتممن بروم؟!  نبود قرارمگر  گله کرد که مصطفی ،خانه رسیدم

با حالتی خاص  ، گویی چیز وحشتناکی دیده باشد،یکباره. دادم نشانش را نهاآ را برایش گفتم و یتومان بیست تا

 نباید .افتاده خدا بندۀ امجیب کد از داندمی خدا ؟چرا چرا چرا ؟آوردی را آنها چرا ؟برداشتی را آنها چراگفت: 

 .دانستمنمیتش را حرم و کردم را کار آن سن آن با که . شرمنده شدمآوردیمی را آنها و کردیمی را کار این

                                                           
. مشاهده شده در: 49-48ش، ش1382، مصاحبه با سید عدنان اشکوری، مجلۀ پیام صادق، «سرافرازان سروقامت. »1

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/643166453673339 
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 مقام چنین به که، ترسیدمی خدا از و  بود قوی آنقدر ایمانش ؛نکرد استفاده حالل مال از غیر به هرگزمصطفی 

 .رسید واالیی
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 چاشني عشق. 3
 

 

 ایحسین ویسمهمحمدشهید 
  :اراک، 5142 شهریور 31والدت 

  :نهاوند ،5161فروردین  1شهادت 

  اراکمزار: گلزار شهدای 

 نامهزندگي
وقتی استبداد چهرۀ دهشتناک خویش  شاه پهلوی، در اوج اختناق سنگین و شیطانی، 5142 سال شهریورماه در

 محمدنام  و نامیدند محمدحسین را وی شکفت. ایغنچه خدا مردان تبار از ،اکار شهرستان در داد،میرا نشان 

 ورد روز و شب مادر شد.

 ،دبیرستان دوران در؛ بود برخوردار سرشاری ذکاوت و هوش و استعداد از کودکی دوران همان ازمحمدحسین 

 به را قامتش سنّ کمی وجود با و نمود آغاز شهر مساجد در را خود انقالبی هایفعالیت خواندن، درس ضمن

 و کشیده زیر به را مدعی هر جالل و شوکت تا گسترد زمین پهنای به را خود دامن و برافراشت آسمان بلندای

ظلم و ستم بر اریکه نشسته و بر بالش غرور تکیه زده  .دکش باال بلندی هر بلندای به را خود عزیز امام حشمت

 دبیرستان دورۀ اتمام با انقالب پیروزیداشت شجاعانه قیام کرد.  و محمدحسین با هر آنچه در چنته. بود

 راه ناپذیرخستگی رهپوی و ما اسالمی سرافراز و خونین انقالب صحنۀصحنه بیدار شاهد که او بود. همزمان
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 (یهعلاهللرحمۀ) خمینی امام عزیزش پیشوای پی در نمود،می مسئولیت احساس که کجا هر در و همواره بود، امام

 نشست. و آرام نمی یافتمی حضور

 تحصیل به مشغولپذیرفته و  فیزیک در رشتۀ اراک دانشگاه در ،دیپلم گرفتن از بعد بالفاصلهای، شهید ویسمه

 در تحصیلش از سال یک به نزدیک بود. دانشجویان اسالمی انجمن فعال اعضای از ، ویزمان این درشد. 

 جهاد با مدت این در . محمدحسیندانشک یتعطیل ها را بهدانشگاه یفرهنگ انقالب که گذشتمی دانشگاه

 .داشت همکاری فرهنگی

گویی پژواک  حسین لبیک گفت؛ فرزند ندای به شور حسینی در سر محمدحسین ،تحمیلی جنگ شروع با

از « نیْحُسَ ای کَیْبَّلَ»د و صدای آممیاز دل تاریخ  «؟هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی»: السالم()علیه پرسش اباعبداهلل

زند؛ برخیز تپیده را صدا میو یک به یک عشّاقِ درخون آنک فریاد برآورده بودیی آقا همگو حنجرۀ شهید.

و محمدحسین لبیک گفت. با دهی؟ مظاهر تو را چه شده؟ پاسخ موالیت را نمیبنعوسجه. حبیببنمسلم

 .گذراند آنجا در را نظامی تکمیلی هایدروه و دش اراک پاسداران سپاه واردصدای رسا لبیک گفت. 

 دانستمی ویخواست برای پرواز. کرد. میدانی فراخ میدل پرشور محمدحسین را این کارهای خُرد آرام نمی

 وبه فراموشی سپرد  را دانشگاهپس،  است. اولیه هایقدم از نفس با جهاد و خودسازی امور در پیشرفت برای

 تمام دربود که  آگاه مبلغیو  دالور سرداری. طلبه شد و آنگاه، محمدحسین گردید قم علمیۀ حوزۀ وارد

 از استکبار داخلی وابستگان با ستیز از ایلحظه ،شهر در، همچنین. نمودمی شرکت تحمیلی جنگ هایعملیات

ای باور داشت که اینک شهید ویسمه .ایستادمیبازنآنان  افشای و حجتیه و متحجران تا گرفته هالیبرال و منافقان

 ، که هنگام نبرد است.ماندن زماننه 

 سادات و متقی و مؤمن ایخانواده از را دختری اشخانواده اصرار به بنا الهی وظیفۀ انجام برای ،5162 سال در

 .برسند خود الهی اهداف به ترسریع بزرگ خداوند به امید و یکدیگر یاری با تا برگزید همسری به

 بار هر و شد مجروح پا و کتف چپ، دست راست، دستناحیۀ  از مختلف هایعملیات در بار 1 محمدحسین

 دیگر عملیاتی او را مهیای با صبر و مهربانی که بود همسرش گشت،بازمی قم در محقرش خانه به مجروح که

 کرد.می

 طالبابیبنعلی دانگر سوم فرماندهوی در آن عملیات  که - 1 کربالی عمیالت در حسینمحمد سرانجام و

 دستگاه و خون گردش گوارش، دستگاهمجروح شد؛  شکمش ناحیۀ به انهدوزم تیر اصابت اثر در - بود

شد؛ وضعیت دردناکی بود، هرچند موج این بال آنقدر نبود که او را  نخاع قطع کمر ازآسیب دید و  اشتنفسی

 .نکرد ناتوانی و ناراحتی زابرا گاههیچ هایش حمد خدا بود وبه ستوه آورد. ذکر لب
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 این تمامی در .بود جانبازتا پیش از آن تصادف هولناک و شهادتش  سال دوای شهید محمدحسین ویسمه

 اجتماعی و سیاسی مسائل از ایلحظهیک روحانی بصیر که  را ادامه داد. حوزه دروساز تکاپو نایستاد.  مدت

 زندگی، زیاد بسیار مشکالت وجود باکرد. رصد می یزبینو مسائل انقالب را چون دیدبانی ت شدمین غافل

 هجرتی آنان و شد پذیرفته باختران رازی دانشگاه درشرکت کند؛ وی  کنکور درنمود تا  تشویقرا  همسرش

 محضر در نماند، عقب حوزه دورس از اینکه برای باختران در محمدحسین. کردند آغاز علم تحصیل برای دیگر

 تدریس کار همزمان و گرفتمیفرا را دینی علوم باختران، در امام نمایندۀ و محترم جمعۀ ماما زرندی، اهللآیت

  داد.می انجام را دیگر طالب به

 گاه هیچ ؛ندازدبی حرکت از الشریف( رافرجهتعالیاهللگاه نتوانست این سرباز امام زمان )عجلدشمن هیچ

 با ،او ؛بگیرد او از الهی احکام اجرای و اسالم فرهنگ شاعۀا راه در را وی فکری تالش و پویایی نتوانست

 که شدمی یادآور پیوسته و بود خانواده فکری اهداف کنندۀهدایت و بخشتعالی همواره جسمی، کسالت وجود

 داشت. مرضیه فرزندش یگانه و جان شیرۀ تربیت برای زیادی تالشاو  ،ویژهبه .دباشن امام خط پیرو

اما او هوای رفتن داشت. دلش برای شهید و  ی رفتن را از محمدحسین بگیردپا توانست زبون دشمن گرچه

های آسمان محمدحسین را فراخواندند سوخت. این بار فرشتهشهادت تنگ بود و در فراق برادران شهیدش می

 ند، بههادنابدی  هجرتی در پای ،5161 فروردین در ،فرزندش یگانه و همسر ،همسفرش همیشه یاران باو او 

 .شهیدان واولیا  وانبیا  جوار و لقاءاهلل مقصد

 های شهیدنوشتهدست
 خدا از غیر به را خود انسان ،واقع در .نفروشد ارزان و آسان را خود انسان کهاست  این است مهم خیلی آنچه -

 و زودگذر هایطمع و آنی هایلذت به رسد چه ،است]فروخته[  ارزان بفروشد ]از بهشت و نعم الهی[

 .باطل هایخیال

 هم خواب آن در ولی دیدم را ]شهیدم[ عزیز دوستان خواب دیشب ندارد؛ قرار مدل است؛ جمعه امروز -

 چیزی به گاهی خورممی تلو تلو نیستم، هوشیار ولی روممی راهی در آیدمی نظر به ... نبود. مشخص احوالم

 مانند ،کندنمی همراهی مرا واحدی یقسمت در مصمّم زمع یک ،حال هر به. دیگر چیز مشغول گاهی و سرگرم

 جایی به راهاست  دل بر پراکنده آرزوهای این تا مسلماً .بینممی خود در گرایش هزار خوابنیمه هاییانسان

 سپیده ولی هست فجر کنم؛می روز شب و شب هدف[ روز]بی. گردم آن راهیِ که هستم راهی پیِ .... برمنمی

 فقط هدایت که خواهممی هدایت خدا از. برمنمی جایی به راهی که امگشته گم آنچنان شب ظلمت در نیست؛

 .فال الّا و گرفته گیرد، دست او اگر اوست. دست به
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 نجات که اصلی هدف بودیم؟ آمده حوزه به چه برای که برآمد درون از ندایی باز است؛ چهارشنبه روز -

 اینکه و ایمکردهرساند نمی مقصد به راهً  اصال که مباحثی مشغول را دخو و است گشته فراموش باشد خویش

 بیهوده خود عمر از چقدر تالشی؟ چه برداشتیم؟ گام چند هدف راه در. است دیگر مطلوبی برای اینها

 عمل مشغول و کرد همتی باید باالخره بمیریم؟ چگونه پسبگذرد،  چنین عمر بقیۀ باشد قرار اگر گذراندیم؟

 در کشید،می زحمت اصولی و فقهی مسائل در که طورهمان: افتاد امام کتاب به منگاه، اتفاقاً ... چگونه؟ اما شد،

 هایخواسته کوبیدن برای هم دارید،برمی علم تحصیل برای که قدمی هر که کنید کوشش نیز خود اصالح راه

 .بردارید تقوا و اتمعنوی تحصیل]و[  اخالق، مکارم کسب روحانی، قوای تقویت نفسانی،

 تا بروم حرم به داشتم دوست عصر .... است والیت و امامت آسمان اختر هشتمین مسعود میالد روز]امروز[  -

 منزلمان به نژادحبیبشهید  فرزند و همسر امروز...  سوزناک، التماس همراه ناله دلنواز طرب به بزنم چنگی

 و آنها از یکی شاید دارد. فراوان زیراهای ماندم؟ من و رفت او چرا شد: زنده دوباره سؤال آن ناگهان .آمدند

 محاسبه را لحظات تکتک تعهد با او حتماً و ستا ماسواه یاد ما یاد و خداست یاد او یاد که باشد این حتماً

 اریروزگ به را روزگاری خالصه روزی، بهرا  روزی و ساعتی بهرا  ساعتی ای،لحظه به را ایلحظه ما و کردمی

 و بلند همتی با او ... تاایم[]شده سرگرم ما و شودن گرم سرش تا گریختمی سرگرمی از او. دهیممی حواله

 .فکربی پرخور، شکمیبا  و مشوش و کوتاه خاطریبا  من و عاشق و پردرد ایسینه

 .کند راهبری نور به ظلمت این از را ما که دهممی قسم همام امام آن اعظم جان و قدسی روح به را خدا

عامل  ترینمهم. شودمی عالقهبی تحصیل و مطالعه به نفر یک که شودمی چه اینکه به اندیشیدیم ظهر از بعد -

 :از باشد عبارت آنها اهم شاید که باشد است ممکن زیادیامور  معلول نیت و انگیزه خود و است نیت و انگیزه

 و برنامه گیریشکل برای وسیله ترینمحکم و است خصیتشسازندۀ  ترینعمده که انسان قلبی اعتقاد .یک

 .... است زندگی شیوۀ

 ... کندمی یاری طبیعی موانع با برخورد در را انسان که پشتکار و اشتیاق .دو

 هاییانسان بسا چه و کندمی جلوگیری انسان توان رفتن هدر از که است سدی مانند درست روش به علم .سه

 .گشتند روبرو شکست با و نبودند اآشن هاییروش به که

 از و کردن نیت تجدید و انداختن کار دوباره برای یشوک چون روحی لحاظ از :جوی و محیطی شرایط. چهار

 ستا جمله این از و ،آنی هایاضطراب ... و غیرمناسب تغذیه و مفرط هایخستگی از پرهیز جسمی لحاظ

 .خانوادگی گیریشکل و سنی شرایط

 ،روازاین. است پایین بسیار موفقیت میزان بخواهم، هم درس و بکنم کاری من باشد قرار اگر: واحد همّ .پنج

 .کند نظر صرف غیرضروری کارهای تمام از باید محصل
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 دیوانگان که نیست بساطی دیگر شود؟ چه شود، زایل ما از گاهی حضرتش لطف اگر .است کم فرصت -

 در ما تکلیف اگرکند؛  روشن را سبقت میدان که نیست فروزندگی نای به چراغی دیگرببازند؛  عشق کویش

 ... کجاست؟ در راه ادامۀ رسد، پایان به سفرها این که نگردد روشن تشعشعی چنین

 رنج با شک بی شود؟ چه نگردیم، متنبه ما عظیم فوران چنین مهد در و بزرگ کوران ها التهاب این بطن در اگر

 شیپور گذشته، است گاهی سفر آغاز. ما بر وای کنیم، دوزخ آتش مهیای باید را خود و نگردیم الیق بزرخی های

 جهان این از. هستیم دنیوی روابط کثافات به آلوده و دنیا بستر در خفته هنوز ما و درآمده صدا به ها جان رحیل

 در که رفته یادمان ایم، کرده فراموش را خود شأن. ایم ندانسته آن قدر و نکرده استفاده جانان به رسیدن برای

 چگونه مسیر، این و اعمال این با ما نیست، اگر پس است، ادعا یک عالی هدف این آیا. ایم شده آفریده هدفی پی

 بر این. برتریم هستند، خالقشان حضرت تسبیح در یکسره الهی افزای جان آهنگ با که موجوداتی تمام از برتر

 که ما و دریابیم را الموت ملک که نیست دیر فروریزد، مرگ هنگام ؟؟؟ که است شاه تربیت بر شبه تربیت

 .رسیده ربوبیت به خواهیم لحظه چگونه بپیماییم، الهی بزرگ سفر این از ای ذره دهه چندین در ایم نتوانسته

 

 خاطرات
 آرزوی یک جانباز؛ 1خاطره 

! است زیاد هم صبرم: داد پاسخ و محمدحسین داری؟ زیادی دردپرسید:  اعصاب و مغز متخصص و جراح دکتر

دهد. چند روز بعد لب باز کرد و آرام می رنج را او ایمسئلهسوزاند. شد فهمید دردی از درون او را میمی اما

 در را نماز اولین بهبودی از پس که است این آرزویم تمامشود جبهه بروم. سوزد که دیگر نمیگفت: دلم می

 آورم. بجا هاجبهه خاک

 دمِ پایي؛ 2 خاطره
از »گفت: پوشید و به شوخی میمی جستدمپایی هر کسی را وامیهایش؛ و شیطنت محمدحسین بودکودکی 

 «زمین خدا جستم. به شما چه؟!

 پاشو بریم فلسطین؛ 3خاطره 
وقتی پدر گفت: دیگه حق نداری در تظاهرات شرکت کنی، با جدیت ساکش را برداشت و گفت: خب، پس، 

 هام رو جمع کنم. برم برا آزادی فلسطین! پدر ناگزیر تسلیم شد.اری ندارم. لباساینجا دیگه ک

 بمب استعداد؛ 4خاطره 
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حاضر داد به درس بیندیشد. بدون مطالعه سر جلسۀ کنکور چهارم نظری بود. حال و هوای انقالب فرصت نمی

 ضرب فیزیک دانشگاه اراک پذیرفته شد.و یک شد

 اینو بگیره!یکي بیاد جلوی ؛ 5خاطره 
کرد کاری کند حال و هوای قطع نخاع شد. همسنگرانش به دیدنش آمده بودند و هر کسی سعی می

از « داد!مان را به کشتن میخوب شد قطع نخاع شد وگرنه همه»محمدحسین عوض شود. یکی به شوخی گفت: 

 بس سر نترس داشت.

 اسرارِ مگوی؛ 6خاطره 
وقتی اشعار حافظ طیّ کرده بود.  رارِ سیر و سلوک داشت. درجات عرفانی نظر مسلمانی کامل شده بود و س زا

در هیچ خوانش دیگری من نشست، حالی که انداخت. اشعار به جان میخواند، موجی به راه میو موالنا را می

مش دیداما هر وقت می .استعرفانی دانستم در کدام مرحله نمیمن که خواهرش بودم هم تجربه نکرده بودم. 

 برایم بنویسد. یک بار نوشت: ،دادم دستشسررسید را می
 معرفت از عینی را وجود است؛ هستی سراسر اشسیطره است و وجود همگام اشسرچشمه بسته، هایقفل کلید معرفت،

 تام کمال -است  خالص نور که -معرفت از است اثباتی و یقینی که آنجا .... است عدم نباشد معرفت و نور که آنجا ]بدان[.

اعال؛  درجۀ درک برای تالش جز نیست چاره را ما. است خویش یافت آن اعال درجۀ و توحید معرفت قلۀ نقطۀ اوج. است

 و طهارت یاولیا عهدۀ به آن تعلیماست؛  راز سراسر را آن. هستی حقیقت به عرفانو  شناخت جز نگردد رمیس درک این

   .است الهی توفیقات چون کافی[ ]شرط و صدر شرح چون الزمی شرط از آن تعلم

 شش ماه میهماني؛ 7خاطره 
رفت با ویلچر به راهرو می. مخصوص جانبازان ، بیمارستانیبود و شش ماه میزبانی از محمدبیمارستان شریعتی 

 کرد. حواسش بهآوردند بین آنها تقسیم میکرد و هدایایی را که گاه برایش میتوانست از همه عیادت میو تا می

داشت. روزی همسرش قابلمۀ صدای اعتراض محمد بود که سالن را برمی ،رسیدهمه بود. اگر به کسی غذا نمی

آشی آورد. محمد دوستانش را جمع کرد و در حیاط سرسبز بیمارستان مهمانشان کرد. باغبان آمد که رئیس 

 ا. آش به قدر کافی هست!گفته به اتاقتان برگردید. محمد جدی پاسخ داد: به رئیست بگو بیاید اینج

 به همین سادگي!؛ 8خاطره 
های انقالبی خورد. بچهای دیگر رقم میها به گونهناشدنی است. حتی ازدواجفضای اوایل انقالب وصف

شدند و دختر را به خانوادۀ پسر با دیگری سازگار است. پس، واسطه می کسی روحیاتش حواسشان بود که چه

تا کسی دستی نجنبانده »اش را پیشنهاد داد و گفت: دستی کرد و دخترخالهحمد پیشدادند. خواهر منشان می

همه در مراسم خواستگاری جمع بودند، جز خواستگار؛ محمد در جبهه بود. « این کار خیر سر بگیره. یینبیا
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اش رو یخوای، شکل پسر منه و اگه بزرگاش رو میاگه کوچکی»تر، بلند شد و گفت: آقاعزت، برادر بزرگ

 «خوای، شکل خودمه؛ این هم از داماد. دیگه چی؟!می

 پس،. آیدمی خوشش اشانقالبی و متدین دخترخالۀ از که بود کشیده را محمد زبان زیر خواهر این، از پیش

 اهللآیت دفتر در و رفتیم تهران به هم با همه برگشت، وقتی. برگردد محمد که فرصتی جز نبود، ایغصه

 بودیم داماد و عروس مهمان همه. شهدا مزار کنار رفتیم بعد. خواند را عقدشان آقا. شدیم حاضر آملی جوادی

 .بود همین همسرش و محمد عروسی و عقد سفرۀ. پلوعدس صرف به

 ؛ صمیمانه و محترمانه9خاطره 
حمد شده بود کردند. از وقتی ازدواج کرده بودند فخری شده بود فخرالسادات و مبا احترام با هم صحبت می

 گیر شد.جور صدا زدن همهمحمدآقا. چندی نگذشت که این
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 مرهمِ دل. 4
 

 
 

 

 وحید کردعليشهید 
  :آستانه، شازند5144تیرماه  5والدت ، 

  :ماووت عراق، 5166  اسفندماه 36شهادت 

  :گلزار شهدای آستانهمزار 

 نامهزندگي
 سوادبیو  داراز مادری خانه - دادزمین زیرِ شلّاقِ خورشید بخار پس میکه  ماه گرم تابستان - تیرماه ولین روزا

نشانی پدر باشد و همدم تنهایی مادر. نشان از بی تا پسری به دنیا آمد،کش و پدری کارگر و زحمت اما باایمان

تا سه  دومین پسر خانوادهها، بر خالف معمول بچه .شد یگانه بود و وحید نامیدهشیرینی این پسر برای مادر 

پس از آن، دیدی و شوق پدر را! فتاد، ذوق مادر را باید میسال تالشی برای راه افتادن نداشت و آنگاه که راه ا

نگاه مادر به  . های وحید تمامی نداشت. حال و هوای روستا بود و تکاپوی وحید برای رفتندیگر شیطنت
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خوان بود و بانمک. درسگذراند. با نمرات عالی  را خود ابتدایی دورۀ تحصیالتوحید  .بودپسر  بزرگ شدن

بازیِ همداد. شد خودش را بیشتر نشان میتر میه بزرگهر چاش زبانیداشتنی. شیرینمهربان بود و دوست

 ،کردندمی گرمرا و بساط بازی  گرفتندده میع. گَاش برادرانش بودند و گاه پسرهای همسایهکودکانه هایبازی

وحید با همان جدیت  راهنمایی را با همان جدیت گذراند و وارد دبیرستان شد.دورۀ تالشی برای شاد ماندن. 

، کردرا که رد می شد، روز تولدشکار پدر باشد. تابستان که میکرد تا کمکخواند کار هم میکه درس می

داد. گاه هُرم گرمای تابستان طاقت از فرسا بر سر کوره تن میکار طاقت به ند،شدها تعطیل میکه مدرسههمین

ساعتی مادرش که ای رسید، نه نای سخن گفتن داشت و نه حال خوردن لقمهبرید؛ وقتی به خانه میش میکفَ

 جاری خود کردۀورم و خسته پاهای روی را خنک آبو  رساندمی حوض به را خود .گرفته بودبرایش پیش 

تنی شاید خنکای آن تپش قلبش را آرام کند. بعد از آن آبریخت. بر سرش می ،کردو اگر افاقه نمی ساختمی

گاه به چشید. اما هیچهای زندگی را میشد و گام به گام پدر رنجشد، مرد میتر میوحید بزرگچسبید. چای می

د که با آورَتابستانی را به یاد می ،ترشبزرگ برادر ،حمیدداداشپیچید. بهانۀ سختی کار از اطاعت خدا سرنمی

های برادر شهیدش را هنوز از یاد نبرده است. شوخی حمیدداداشکردند. گرفتند و هم کار میوحید هم روزه می

آورد که وحید با چادری زنانه به استقبالش آمده بود و حمید دست و پایش را گم کرد. آنگاه، روزی را به یاد می

اندک گل کرد. کرد و اندکداشت گل می وحید طبعیآرام شوخآراماین شوخی با هم خندیدند.  ساعتی سر

 هایش.چیزی نگذشت که همۀ اهل خانه عادت کردند به نشاط او و خو گرفتند به شوخی

های محل خبر دادند وحید به گشت که بچهملکه، مادرش، از سر کوچه به خانه برمیآبجیبود.  5165سال 

به خانه برگشت. مادر دیگر دوری پسرش را د و آنگاه طیّ کررفته است. دورۀ آموزش را در سنندج  جبهه

 طاقت نیاورد.

 های مرتبش، با جدیتش دروحید با جزوهخوان. های دبیرستانی وحید هشت تن بودند و همه درسکالسیهم

از  یماه دومشغول تحصیل شود.  راحتی توانست در تربیت معلم اراکدرس خواندن و با هوش خدادادی به

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رشتۀ پرستاری اش در آغاز درس نگذشته بود که خبر قبولی

تربیت معلم را رها کرد و وارد دانشگاه شد. بود. وحید  5161آغاز سال تحصیلی  در روستا پیچید.ایران 

خوان کالس بود، خواندن نکاست. وحید همچنان درسید برای درسچیزی از ارادۀ وح ، اما،ورودش به دانشگاه

 به طوری که رتبۀ دوم دانشگاه را به خود اختصاص داد.

زودی وحید عضو افتخاری کارشناسی ارشد دانشگاه خواهد شد اما وحید در سر دیگران به فکر آن بودند که به

خواهد دورۀ طرح پرستاری خودش را در نکه میاین بار به بهانۀ آ ،سودایی دیگر داشت. پس از چند روزی

داد که بیمارستان صحراییِ محل خدمت جای امنی است. به مادرش دلداری میروانۀ جبهه شد.  ،جبهه بگذراند
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نهفته در دل طبیعت جای خود را در  بود. تکاپوی روزهای بهاری بود و شادیِ 5166سال  آخرین روزهای

جنگید. حتی آشوبه داشت، بیشتر شاید برای برادر کوچکترش که در منطقه میدلکرد. اما حمید ها بازمیخانه

ای زیرزمینی که تیر و ترکش به سولهکند؛ خیالش جمع بود کرد خطری وحید را تهدید فکرش را هم نمی

ای هپچپچ کرد؛یو ول م گرفتیافتاده بود؛ م حمیدمثل غولنج به جان  یاآشوبهدلرسد. دشمن به آن نمی

اما خبر نبود، دلش از رخدادی که برای آن به خبر آمده بودند بی جوانان محل خبر از مصیبتی داشت.

اشک  باید برادرش کدام برای دانستنمی اینکه باوارد خانۀ پدربزرگ که شد،  نش.درارایک از بدانست کدامنمی

 .گریستمی اختیاربی اما بریزد

وهای بعثی به جنون ادواری گرفتار شده بودند و آنَک منطقۀ ماووت را بمباران خبر دردناک بود و غیرمنتظره. نیر

شیمیایی کرده بودند. روز دوم عید بود اما برای اهل روستا عید نبود. پیکر شهید وحید کردعلی در سردخانه بود. 

 .لداری بدهددباید به مادرش دانست میشیمیایی شده بود. حمید  شترکشی به سرش اصابت کرده بود و بدن

ملکه داغدار است، به یاد مادری مهربان در عزای فرزندش گریست. هنوز هم آبجی گاه مادرش شد وتکیه

هنوز هم طاقت دوری وحید را ندارد. خسته بیاید  کند.گرید و در فراق پسرش موری میهای وحید میشوخی

خواهم. چای ادر نان و پنیر نمیلب حوض و سطل آب را بریزد سرش و با همان خندۀ همیشگی بگوید م

 چسبد.می

 خاطرات
 درست را بخوان؛ 1خاطرۀ 

ها، این بار به بهانۀ قبولی دخترش، وارد دانشگاه محل تحصیل برادر شد. باورش داداش حمید پس از سال

 ویرروب 1 ۀشمار کالسکالسی به نام شهید وحید کردعلی بود:  . سالنی را به نام وحید زده بودند وشدنمی

 ،هاپس از سال ،هنوزهایش دید که او با چشمخورد. . عکس شهید باالی تابلو سالن به چشم میآسانسور

جور که بارها در درست را بخوان، همانگوید: برادرم ها و میگردد در این کالسیزنده است. دوره م ششهید

 نوشت.مجید و خسرو، برادران کوچکش، میهایش برای نامه

 وخي؛ ش2خاطرۀ 
ملکه شیر دوشیدی کمی آبجی»ای آمد: صدای زنانه ،از بیرونهایش در امان نبود. حتی مادر هم از ترکش شوخی

ها! آره. یه کم صبر کن فاطمه خانم. االنه که کارم تموم »فکر کرد زن همسایه است. جواب داد: « بهم بدی؟

های وحید تازه فهمید داستان از چه شت. با خندهگملکه در حیاط دنبال فاطمه خانم میاندکی بعد، آبجی« بشه.

 قرار است!
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 لباسم سبز است!. 5
 

 
 سیداسماعیل قریشيشهید 

  :؟؟؟ ،5142؟؟؟ والدت 

  :عملیات فکه، 5161 اردیبهشت 53شهادت 

  :؟؟؟مزار 

 نامهزندگي
 انقالب شور که بود نشده تمام سالش پانزده هنوز. گشود جهان به دیده 5142 سال در قریشی سیداسماعیل

. نداشت قرار و آرام. بااخالص و بود مشربخوش اما داشت کمی سال و سن سیداسماعیل. گرفت را جاهمه

 آشنا هم با تظاهرات در محل جوانان. کردمی همراه انقالب میدان سمت به خود با را کسی نشستمی جا هر

 در. کندوانمی سر از ایلحظه را انقالب شور نیز سیداسماعیل. پیوستندمی هم به کوچک هایگروه و شدندمی

 همراه به. شد سپاه وارد امام فرمان با شد، پیروز که انقالب. گذراند موفقیت با را هنرستان دوران حال، همان

 کردستان وانۀر( اراک سپاه فرمانده) موسوی شهید همراهی و نبیری کاوه شهید فرماندهی با نفره شصت گروهی

 منطقه، همان در. کردند شرکت شیرازی صیاد شهید فرماندهی به سردشت  – بانه پاکسازی عملیات در و شدند

 دو یکی، و شد پذیرفته دیپلم فوق سطح در برق رشتۀ در که بود فرهنگی انقالب از پیش. شد مجروح بار چند
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 منطقۀ سپاه سیداسماعیل محل خدمت. برگشت سپاه هب دوباره دانشگاهتعطیلی  با سیداسماعیل. گذراند را ترم

 جدی تصمیمی تحصیل ادامۀ برای ها،دانشگاه بازگشایی از پس. شدمی اعزام همانجا از که بود، تهران یک

 مطهری شهید عالی مدرسۀ مصاحبۀ در خود زبان لکنت معضل بر تسلط و وقفهبی تالشی از پس و گرفت

 در و نشد غافل جبهه از حال، این با. آورد روی تحصیل به و داد انصراف پاهس در عضویت از وی. شد پذیرفته

 رفیع درجۀ به فکه عملیات در 5161 سال در اینکه تا داشت حضور محرم و بدر المبین،فتح هایعملیات

 .شد تشییع ایشان پیکر 31/3/5161 در و رسید شهادت

 نامۀ شهیدفرازهایي از وصیت
شما با حجاب خود حافظ خون شهیدان هستید. دشمن از حجاب شما  ، خواهرانم!یدحجاب خود را حفظ کن -

 )اسپانیا(سرنوشت اندلس  ؛سازدملت مسلمان را منحرف می حجابی است که دشمنو از کانال بی وحشت دارد

 گواه این مطلب است.

گریه و ناله و زاری نکنید  ،در مراسم من ،اگر خداوند تبارک و تعالی شهادت در راهش را نصیب من گردانید -

 دانم(.خصوص مادرم( تا مبادا دشمن شاد شود )اگرچه خود را الیق این موهبت عظمی نمیهب)

طول عمر به امام  . خدایات بنماّایتعجیل در ظهور ولخدایا  .خدایا مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده -

 .عزیز عنایت بفرما

خواهم که برای این کار خود طلب ب گروهکی به من زدند از آنها میو برچستمام برادرانی که تهمت از  -

 گذرد.که خداوند از گناه آنها در ءاهللشاإن ؛استغفار کنند. حقیر از آنها راضی است

 چهارشنبه

52/3/5161 

 اسماعیل قریشیسید – اندیمشک

 خاطرات
 داستان جدایي سید از سپاه؛ 1خاطرۀ

د. وی در بحبوحۀ جریان کردستان با سپاه درآم یتعضو اسماعیل بهتشکیل سپاه، سیدانقالب که شد، با فرمان 

 شد. آنها پس از پاکسازی بانه روانۀ سردشت شدند. کردستانهای اراک عازم گروهی شصت نفره از بچه

زخمی شد؛ یک بار ماشینش روی مین رفت و مچ پایش ضربه  سردشت  –در منطقۀ بانه چند بار سیداسماعیل 

گاه پایش شود و مچ پایش به پهلو نلغزد. از آن زمان پوشید تا تکیهها پوتین یا کفش پاشنه بلند میدید. تا مدت

با این حال، از تحصیل المبین. اش در جبهه بود؛ از منطقۀ غرب و تأمین منطقه تا جنوب و عملیات فتحهمه
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ذیرفته شده و دو ترمی هم گذرانده بود. اما این دیپلم فنی پشد. پیش از این، برای کسب مدرک فوقغافل نمی

پس از انقالب فرهنگی اسماعیل کرد. اصالً با حال و هوایش جور نبود. سیدرشتۀ تحصیلی سید را راضی نمی

ای با نظمی خاص که مدرسهدر رشتۀ علوم تربیتی و معارف اسالمی مدرسۀ عالی شهید مطهری پذیرفته شد. 

کرد تا به یک زبان زندۀ پژوهانش را ملزم میالسّالم( رفته بود. دانشعفر صادق )علیهروی دست دانشگاه امام ج

توانست پیش از این، یکی دو باری امتحان داده بود اما به دلیل لکنت زبان نمیدنیا سخن بگویند. سیداسماعیل، 

اش کند. زدیک بود خفهنباتی در گلویش گیر کرد و نکودکی سه ساله بود که آبمصاحبه را خوب بگذراند. 

نگران و اشکریزان به سمت مطب خیابان اش سیاه شد. مادرش دلآمد؛ چهرههایش میخس نفسصدای خس

نبات نیاز به عمل جراحی آید؛ برای بیرون کشیدن آبباالیی دوید. اما پزشک گفت که کاری از دستش برنمی

اختیار خود را بیکرد. ان دل به خدا بست و نذر و نیاز میاست. باید به تهران فرستاده شود. مادر ناامید از همگ

مرد میانسالی بچه را از آنجا بود که لطف خدا سید را دربرگرفت؛  به داروخانه رساند و ملتمسانه کمک خواست.

نبات بیرون افتاد و صدای گریۀ سید اش کوبید. آبهرددست مادرش گرفت، از پا آویزانش کرد و محکم روی گُ

یی چند سلول مغزش خوابیده باشند، اجازۀ سخن گفتن ید. از همان روز سیداسماعیل لکنت گرفته بود. گوپیچ

بود که در علوم اسالمی تبحّر پیدا کند و باور داشت که کار فرهنگی کارسازتر از  پیگیر. سید شدبه او داده نمی

از اندیشید. فراتر به چند سال دورتر می نگریست، به آینده.شغل فنی یا حتی نظامی است. سید به دوردست می

اش این بود که چگونه مصاحبه را بدون لکنت زبان آن روزها همۀ همّ و غمند. بود برخی که در زمان اسیر شده

و سید  د.ه بنشیند و تمرین کند تا افاقه نمایود جلوی آینسفارش کرده ب پزشکبگذراند. به پزشکی مراجعه کرد. 

 ،این بار در مصاحبۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری موفق شد. سپاهرا کرده بود و موفق شده بود. جدّ همین کار به

گیر « کنمچه»کرد که نیرویش جای دیگری تعهد بدهد و درس بخواند. سیداسماعیل بین دوراهی قبول نمی ،اما

کارش چنین بود. هرگاه خواست حجت را بر خود تمام کند. پس، استفتا کرد. همواره روال کرده بود. شاید می

اهلل گلپایگانی بود و کرد. سیداسماعیل مدتی مقلد آیتای داشت که بشود بدان اعتماد کرد استفتا مینیاز به نسخه

از اش را اش بود. کارهای زندگیپس از آن، به تقلید از امام خمینی رجوع کرده بود. امام تمام حجت زندگی

اش را. این مورد را هم استفتا کرد و پاسخ آمد که حضورت در های سیاسیتا کار ،کرداستفتا میدفتر امام 

مدرسۀ عالی شهید مطهری ترجیح دارد. سیداسماعیل در حالی دست از سپاه شست و استعفا داد که سخت 

شد بیش از هر جای دیگر در آنجا حس کرد. حال و هوای شهادت را میاو باور داشت که دلبستۀ سپاه بود. 

 نوشته است:السّالم( )علیهدر پادگان امام حسن  4/5/5113ن دلبستگی وصیتی است که او در تاریخ گواه ای

 در صورت بودن جسدم، بر روی کفنم آرم سپاه و بر روی سنگ قبرم نیز ]حکّ کنید[. -
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تفتایی از سااش بود. وی در اش با خاندان مادریسیداسماعیل با آن درگیر بود نحوۀ رابطهمشکل دیگری که 

 پرسد:آنها می رحم باچگونگی صله
با عرض سالم و آرزوی طول عمر و سالمتی برای امام عزیز و آرزوی موفقیت برای شما برادران در انجام وظایف  -

 محوله، خواهشمند است به سؤاالت اینجانب پاسخ دهید.

رد فامیل مادرم که در خط این انقالب و اسالم . با توجه به دستور اسالم در مورد صلۀ ارحام، تکلیف اینجانب در مو5

زیر رفتن آنها، ودند ولی بعد از ازبینهای ملحد نیز بباشند و در ضمن هوادار گروهنیستند چیست )ضد این انقالب می

 اند(؟نقاب نفاق رفته

 باید اجتناب نمود ،بسمه تعالی. قطع رحم حرامست

 دهند یا نه، تکلیف چیست؟د ]و[ ما ندانیم که آیا آنها خمس خود را میآمد باشو. در مورد سؤال باال، اگر رفت3

 شما ندارید اجتناب واجب نیست. وجود خمس در مال مورد استفادۀ بسمه تعالی. تا علم به
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از این وضع در دل خویش اندوهی ژرف آید که سیداسماعیل نامۀ ایشان نیز چنین برمیوصیت از فرازی از

 داشت:

ها امیدوارم که آنها را خدا به راه راست هدایت فرماید و دنیا و آخرت خود را تباه نسازند. رد داییدر مو -

 آخرتی و روز جزایی هست و همۀ ما در مورد اعمالمان مسئولیم و باید جوابگوی آنها باشیم که فردا دیر است.
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توضیحی و کند  راضیون دلیلی که جمع را وجود همین افراد در خاندان مادری شهید و استعفای وی از سپاه بد

زنی فراهم کرد. گروهی از همان کسانی که گاه زمینه را برای اتهامکشور درکش کنند  در آن وضع جنگیِکه 

اش )فراز پایانی(، نامهدانستند. سیداسماعیل در وصیتکرد او را نیز جزء گروهک منافق میهمکار صدایشان می

راحتی بخشید و از آنان خواست که که وسوسۀ شیطان گریبانگیرشان شده بود بهوار، برادرانش را یوسف

به شهید تا زنده بود گاه آنها فرصت نکردند که یک بار لب باز کنند و استغفار کنند. او بخشید، هر چند هیچ

 بگویند ما را ببخش.

ای دیگر شده و تاکنون هم فرقه دلباختۀ او که گویی ،و فرمانده وی با همان نگاهسیداسماعیل از سپاه ستعفا داد. 

کرد، پذیرش استعفا را مشروط به بازپرداخت تمام حقوقی کرد که تا آن بایست از حقوق سپاه استفاده مینمی

های شهرستان های تهران دو هزار تومان بود و از بچهموقع حقوق هر نیروی سپاه از بچهزمان گرفته بود. آن

صدر و با اعتقاد راسخی که به راهش داشت پذیرفت. تمام حقوقش یداسماعیل با سعۀ. سهزار و هشتصد تومان
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ای دیگر وارد شود محاسبه شد و سیداسماعیل بیش از سی هزار تومان پرداخت، مجوزی برای پرواز. تا به جبهه

 انداز خود را پی گیرد.و چشم

کرد. تعلیم مفاهیم دینی در مکتب شهید بدین ترتیب، سیداسماعیل جبهۀ دیگری افزون بر جبهۀ جنگ باز 

اه استعفا از میدان نبود. آنقدر در جبهه ماند تا در عملیات فکه حکم مطهری. با این حال، استعفایش از سپ

 شهادتش امضا شد.

 زمیني!اول بگو سیب ؛2خاطرۀ 
وست صمیمی کاوه دگوید: میوی از خاطرات برادرش تر است. سیدمجید چهارسال از سیداسماعیل کوچک

 نوشتند به یادگار داریم.هایی که برای هم میبود. هنوز نامه داداش اسماعیل

 

مان پاتوق دوستان بود. آقاکاوه هم آمده بود. نزدیک عملیات بدر بود. هر وقت مرخصی بودیم خانۀ پدری

نطقه چطور است؟ به پرسید: م بند خانه شده بود و از منطقه خبر نداشت،پای، که چند روزی داداش اسماعیل

موقع اون»قاکاوه خندید و گفت: دادن طفره رفتم. آ از جواب. پس، زعم خودم خواستم حفاظت اطالعات کنم

 «کار بود. حاال، خیلی برای اسماعیل قیافه نگیر. یاسماعیل تو ،دمینیگفتی دیبزمینی میکه تو به سیب
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های اعتقادی و به بهانۀ کالس عربی پای درسعیل داداش اسماگفت. از همان بچگی یادم هست که راست می

 رم اجازۀ حضور در آن جلسات را نداشتم اما حضورمان د. به فراخور سنّرفتاسحق میمرحوم آل انقالبیِ

های افتادیم. زمستان بود و با اعتصاب شرکت نفت صفگرفت و به راه میراهپیمایی با هم بود. دستم را می

خیابان ارامنه را به مردمی که برای تظاهرات آمده بودند پیوستیم. شد. ی خیابان کشیده میسوطوالنی مردم تا آن

ها از پشت تیراندازی کردند. چند نفر روی زمین افتادند. من و اسماعیل از هم جدا کردیم که ساواکیطی می

ها در خانه دیدمش. شبهنگام افتادیم. رفتم سمت مدرسۀ راهنمایی دخترانه و از پشت مدرسه در رفتم. شب

 ریختیمهای کوچه را توی جوی آب میشدیم و برفهای محل جمع میبچه با  هابرخی شبدادیم. گشت می

بعد از انقالب، داداش اسماعیل وارد سپاه شد. دیگر  کاری برای مردم باشیم. چه حال و هوایی بود!تا کمک

باالی قصر فیروزه. مالقاتی هم داشتیم بیشتر در  ،ۀ یک تهراندیدمش. یا در منطقه بود یا در سپاه منطقکمتر می

کدام از برادران در خانه نمانده بودند. شد که هیچگاه میشدم. می - شدیا گهگاهی که زخمی می خود جبهه بود

و اصرار کرد که آورد داداش اسماعیل خبرش را م که در پایگاه سوم شکاری بودخبر رسید مادرم مریض است. 

وقت خبری از عملیات شد زنگ بزند. آری، حق با کاوه بود. داداش اسماعیل  خانه برگردم و قول داد هر به

نوشت  زمینی، کاوه برایش نامهنشین. چند روز بعد از جریان سیبمحرم جنگ بود، هرچند زخمی باشد و خانه

 داداش اسماعیل روانه شد.و از زمان عملیات خبر داد و 

 پردردسرمسافرت  ؛3خاطرۀ 
در دانشسرای  ی انقالب دارد:ای از حال و هوار است. او خاطرهتسیداحمد ده سال از برادر شهیدش بزرگ

مجید گفتند با آن روز سیداسماعیل و سیدزدم. خواندم. هرازچندگاهی به اراک سر میتربیت معلم یزد درس می

راه اصفهان رسیدیم که جلومان را پلیسبه  شدیم. ام را راه انداختیم و روانهژیان قراضهآییم. تو به یزد می

ای بود که در شهر برقرار شده بود. یک ماشین پشت و یکی از جلو ما را به نظامیحکومت شانگرفتند. بهانه

اسماعیل گفت: من یکسری نوار و اعالمیه همراه  ،سمت کالنتری سمت چهارباغ همراهی کردند. در طول مسیر

آن روزها برایمان عادی بود که اعالمیه همراه داشته باشیم و در روستاهای بین راه پخش کنیم؟ دارم. چکارش 

سوراخی  تویشوند. پیشنهاد کردم بریزیمشان دانستیم اگر بخواهیم آنها را بیرون بیندازیم، متوجه میکنیم. می

نتری خیلی عصبی بود. یکی شب بود که به کالنتری رسیدیم. افسر کالروی در ژیان. همین کار را کردیم. نیمه

با اصرار ما و دیدن کارت داد، یکی به ما. هرچه توضیح دادیم که ما مسافریم فایده نکرد. به خودش فحش می
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ای تحت نظر باشیم تا فردا. ژیان را دم کالنتری پارک کردیم و شب را در مسافرخانهقانع شدند که آنشناسایی، 

الدّین های نمور و سرد. یک عالءتاقاکور بود با وای سوتحویل داد. مسافرخانهدار تسربازی ما را به مسافرخانه

بود. دورش حلقه زدیم. صبح که به کالنتری برگشتیم با تعجب دیدیم دزدها ماشین جلو  روشنوسط اتاق 

 ها همچنان امن بود!اند. اما جای اعالمیهکالنتری را زده

 شهید ي ازهایدرس؛ 3خاطرۀ 
 ام:که از شهید آموخته هاییدرس

نوشت. کرد و نام دوستان را پشت آن مینویسی میها را پشتشهید آنقدر منظم بود که حتی عکس . نظم؛1

اش. پشت این عکس که یادگار های سیداسماعیل بشناسیتوانستی از الی عکسمی ،کشیدفردا یکی پرمیپس

 ته است.است نام برادران همرزمش را نوش 5111پاوه در سال 
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. از ناحیۀ پا زخمی شده بود 4بود. سیدمجید در عملیات والفجر 5164سال  طبعی؛مشربی و شوخ. خوش2

زحمتش افتاده بود روی دوش سیداسماعیل، که در تهران مستقر بود. سیداسماعیل گاهی سر به سرش 

 گفتی!ت خوب داشتی میگفزد و مینوشت و گاه روی زخم را میروی گچ یادگاری می گذاشت.می

 یکی، دو سال تمرین کرد تا لکنت زبانش کمی رفع شد و توانست در مصاحبه پذیرفته شود. . جدیت؛3

نسبتاً خط  ،بسیار کرد. پس از تمرینِاوقات فراغتش را با تمرین خوشنویسی پر میها؛ گیری از فرصت. بهره4

 خوبی پیدا کرده بود.
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دوستان مذهبی و اهل فکر، دوستان  :د قریشی دوستانش را تفکیک کرده بودشهی بندی دوستان؛. دسته5

اش بسته به اینکه در کدام داشت اما نحوۀ رابطهشان ارتباط با همه شهید قدیمی و هنرستانی، و دوستان محلی.

 شده بود.د تعریفندسته جای گیر



 

 36 

 

 سوخته. پرهای 6

 

 
 

 حمید رسوليشهید 
  :؟، دزفولوالدت 

  :؟؟؟شهادت 

  اکارمزار: گلزار شهدای 

 نامهزندگي
بچۀ چهارم خانواده بود. ای استیجاری با یک اتاق و یک آشپزخانۀ زیرپله. در خانه در دزفول به دنیا آمد،حمید 

ی داغ یغذاسه سالش نشد که باشد.  هاکرد که این خانۀ کوچک زادگاه یکی از خراباتیکسی فکرش را هم نمی

حمید با دل مادرش هم سوخت. وی دست حمید. ریخت و بدجوری سوخت و نشانی گذاشت ردستش روی 

 خواند. سومدرسش را خوب میابتدایی را گذراند. دورۀ به مدرسه رفت و  ؛شدهای خاصش  بزرگ میشیطنت

اصالتاً اراکی بودند و، درواقع، به زادگاه اجدادی راهنمایی را آغاز کرد که پدر آهنگ هجرت از دزفول نمود؛ 

پدر خانواده در ادارۀ برق  .و زندگی در شهر غربت سخت گذشتاقوام ل دوری از . هجده ساگشتندبرمیخود 

ابتدای جنگ بود که پا کرده بود. ودزفول مشغول بود و آنَک در ادارۀ برق اراک کاری برای خودش دست

د به حمیپدر حقوق چندانی نداشت که گپ پنج سر عائله را بزند و  خانوادۀ شهید رسولی به اراک کوچ کردند.

کرد و اگر کار جور شد در کورۀ آجرپزی کار میکه میخرج پدر باشد. تابستان سنی رسیده بود که کمک

 فروخت.ساخت و میایستاد، جعبۀ آینه میشد، در خانه مینمی
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رفتند در دل طبیعت. رشتۀ داد با دوستانش میبه ورزش کوهنوردی عالقه داشت و گاه که فرصتی دست می

های حمید او را فرزند دلخواه مادر کرده بود. مادر اش کاراته بود. اخالق خوب و مهربانیعالقه ورزشی مورد

شد عصای دست پدر. مادر بیشتر شاید از جسارت کشید و میچشم امیدش به حمید بود که داشت قد می

قانع بود به  ل بود.شد محصورش کرد، و از صبرش که زبانزد فامیآمد، که به هیچ دیواری نمیحمید خوشش می

اما، عید آن سال قصد کرده بود به هر  ،مادرششد برای خودش لباس نو بخرد. کمتر دیده میهر آنچه داشت. 

قیمتی شده برایش لباس نو بخرد. به هزار ترفند حمید را به بازار فرستاد تا برای خودش کفش و پیراهن نو 

یک کفش کهنه خریده بود و یک پیراهن  . بازش کرد.ای لباس زیر بغلش بودبخرد. رفت و برگشت. بقچه

لباس نو » :گفت و بوسید شد،می کشیده صورتش روی نوازش به که را، مادرش دست درنگبی بعد،چهارخانه. 

 «خوام چکار؟ لباس لباسه دیگه!می

بال درآورده رو  ایبچهشود. گویی کفتردانست بدجور دلتنگش مینوزده ساله بود که روانۀ جبهه شد. مادر می

های پدر رفت. اصرارهای مادر برای نرفتن افاقه نکرد و مخالفترود، روح از تن مادر میبه بام دیگری می

پزخانه کنار دست شکشیدش. حمید دل به کس دیگری داده بود. آمد روی سکوی آتأثیری نداشت. جاذبۀ یار می

دهد، گفت: باید ز دعوتی برای مهمانی بهشت خبر میمادر نشست و خیلی خونسرد اما جدی، انگار که دارد ا

شد: شهادت. دانشجوی کرد جز این نمیبروم جبهه؛ باید شهید بشوم. مادر آرزوهای حمید را که ورچین  می

 اندیشید. طولی نکشید که به آرزویش رسید.ق به چیزی جز شهادت نمیرشتۀ بر

 

در کدام دانشگاه درس خوانده؟  مشخص شود.شهادت دت و اش باید تکمیل شود؛ تاریخ والنامهزندگی تذکر:

ام این بخش تمام شد. دلم بیش از همه به حال مادرش چند بار به جبهه رفته؟ کجا شهید شده؟ با هم دارایی

 ایم. سوخت و ما که خاطرات این شهید را ثبت نکرده
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 و لبخند سکوتزمزمۀ . 7

 

 

 ابوالقاسم نادریشهید 
  :پسیجاناراک، روستای قلعه، 5141ردادماه م؟؟؟ والدت 

  :(1)کربالی  ، شلمچه5161ماه دی 35شهادت 

  3مزار: گلزار شهدای اراک، قطعۀ 

 نامهزندگي
های روستای کوچهدنیا آمد.  بی فاطمهآقا و بیتغاری علیترکاند که تهپوست می 5141گرمای مردادماه 

ها مجبور بودند پس از پاسان یی را در تنها مدرسۀ روستا گذراند. بچهپسیجان بود و ابوالقاسم. دورۀ ابتداقلعه

به شهر رفت. از پدر و مادرش جدا شد؛ کالس پنجم یا تحصیل را کناری بگذارند یا به شهر بروند. ابوالقاسم 

راهنمایی  آموز مدرسۀتر، با برادرش عبداهلل، اتاقی اجاره کردند و ابوالقاسم شد دانشنزدیک خانۀ برادر بزرگ

داریوش )عدالت کنونی خیابان طالقانی(. حیاط خانه ششصد، هفتصد متر بود. یک اتاق این گوشۀ حیاط برای 
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های شد دو تن از بچههای روستایش. غروبی که میابوالقاسم و عبداهلل و سمتی دیگر اتاقی برای چهار تا از بچه

خوان روستا، وقتی وارد شهر شد، همان . پسر نمونه و درسزدندکردند و والیبال توپی میکوچه را هم مهمان می

. سپس، وارد دبیرستان شهید بهشتی شد کردندزده نگاهش میهایش شگفتکالسیگرفت؛ همنمرات عالی را می

داد که پدر یا اش همه را به تحسین واداشت. مدیر مدرسه هر وقت دست میو با درس خوب و اخالق شایسته

د جز تعریف و تمجید و افتخار چیزی برای گفتن نداشت. ابوالقاسم سرگرمی جدی دیگری نیز برادرش را ببین

السّالم( هست. تبسم کرد، شک نداشت که در مسجد امام حسین )علیهداشت؛ برادرش هرگاه او را گم می

برادر شت. های شنیدنی دازد و سکوت معنادارش زمزمههای مسجد کنار میابوالقاسم خستگی را از تن بچه

تر خانواده که با زن و بچه همسایۀ خانۀ مجردی ابوالقاسم بود همواره هوای ابوالقاسم را داشت. با این بزرگ

درخواست  دیگرانرفت تا خرجی خودش را درآورد و کمتر از سر کاری میابوالقاسم شد ان که میتتابسحال، 

ای خوب در تربیت معلم شهید باهنر تهران در رشتۀ رتبهبا معدلی باال دیپلم را گرفت و با  5161کند. در سال 

دو ترم گذراند که دلش هوایی شد. تصمیمش را گرفته بود. مصمم از تهران به اراک دینی و عربی پذیرفته شد. 

ترش خواهشی کرد. من به هر حال، به جبهه خو اهم رفت. خواهشم این آمد و برای اولین بار از برادر بزرگ

و مادرم صحبت کنی تا با رضایتشان بروم. بر خالف انتظار، مادر راضی بود. پدر را هم راضی است با پدر 

 5161کله جبهه بود. وقتی برگشت، روانه شد تا درسش را ادامه دهد. تا آذر کردند. ابوالقاسم شش ماه یک

درس که »گفت: شد. میطاقت آورد. اما دلش به درس نبود. دوری حال و هوای جبهه را تاب نیاورد و رهسپار 

شکن بود، گردان جزء نیروی خط 1ایشان در عملیات کربالی « مان چیز دیگری است.همیشه هست. االن وظیفه

بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر به شهادت رسید. پیکرش  35/52/5161السّالم(. در تاریخ امام حسین )علیه

 و در گلزار شهدای اراک به خاک سپرده شد. اش تحویل دادندبه خانواده 31/52/5161را 

 نامۀ شهیدفرازهایي از وصیت
گیری از محیط پاک جمهوری اسالمی هرچه بیشتر در راه اما وصیتم به برادرانم این است که سعی کنند با بهره -

 تهذیب نفس قدم بردارند.

ی عزیزان مبادا در رختخواب ذلت سنگرم در سنگر علم و عمل: ای برادران و ااما وصیتم به برادران هم -

السّالم( در محراب عبادت بمیرید که حسین در میدان نبرد شهید شد و نکند در غفلت بمیرید که علی )علیه

 و در راه امام حسین شهید شد.اکبر حسین با هدف تفاوتی بمیرید که علیشهید شد و مبادا در حال بی

ای را بخواهید تذکر دهید و که قبل از اینکه به دیگران مسئلهوصیتم به شما دانشجویان عزیز این است  -

خودتان را اصالح کرده باشید و اخالص. اخالص در عمل و نیت را در هر کاری  درصدد اصالح دیگران برآیید

 .در زندگی سرلوحه قرار دهید
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خواهد، شهید پیرو ر نمیباشد، زیرا به نطر من، شهید عزاداتنها راه قصاص خون من ادامه دادن راه من می -

 خواهد.می

زنند ... یکی های زیادی بزنند و مطمئن هستم که میپدرجان! بعد از من پشت سر من ممکن است حرف -

گوید برای مقام. تنها خواهش من از شما پدرجان این گوید پسر فالنی برای پول رفته رفته جبهه و یکی میمی

زنند باعث ریزش گناهان ها که افراد نادان میکوت کنید؛ باشد که این تهمتها سگوییاست که در قبال این یاوه

 این حقیر بشود.

ام تنها انجام وظیفۀ شرعی و کسب رضایت الهی هدف من از رفتن به جبهه بوده است؛ در زندگی سعی کرده -

 که تنها رضایت موالیم را بجا بیاورم.

 مرا شهادت در راه خود قرار داده است.گویم که لحظۀ مرگ خدا را شکر فراوان می -

پدرم! حق گرفتن هیچ چیز اعم از پول و وسایل دیگر از بنیاد شهید ندارید، حتی یک سوزن. اگر بگیرید، در  -

 اید.اید و پا روی خون من گذاشتهاین صورت، به آرمان مقدس من خیانت کرده
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 خاطرات
 آخرین نامه ؛1خاطرۀ 

 کند:گونه نصیحت میش )هفت روز پیش از شهادت( برادرانش را ایناشهید در آخرین نامه
در زندگی در برابر مشکالت خیلی صبور باشید؛ این دنیای فانی وفایی ندارد که بخواهید به آن دل ببندید و خود را به 

ید که بیشتر خاطر مسائل کوچک و خوراکی آن ناراحت کنید. سعی کنید در زندگی بیشتر فکر کنید و کمتر حرف بزن

سعی کنید نمازها را با حال قرائت کنید و سرسری بجا نیاورید. در  باشد.حرفی میگناهان )غیبت و تهمت( در اثر زیاده

آورند، تنها به قرآن پناهنده شوید. در دعاهای کمیل های شب تاریک به شما روی میکه چون پارهبرابر مشکالت هنگامی

 و فرزندانتان را طبق موازین اسالمی و قرآنی پرورش دهید. و توسل و نمازجمعه شرکت کنید
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 هدف واال ؛2خاطرۀ 
ای؟ بعد روی کاغذ نوشت: جدی رو به برادرش کرد و گفت: تو با اینکه زن و بچه داری برای چه به جبهه آمده

اده[ مشکل ها و دوری ]از خانوتری داری، تحمل سختیارزد ولی اگر هدف پاییناگر هدفت خداست، می»

 «.است

 در مکتب علوی ؛3خاطرۀ 
 اش آورده بود:نامهدر وصیت

توان به وسیلۀ پدر و مادرم ... سعی کنید اعالمیه بسیار کم  چاپ شود، زیرا در این برهه از زمان کاغذ کمبود است و می

 ها( افرادی را ارتقای علمی داد و از جهل به سوی علم کشید.همین کاغذها )اعالمیه
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السّالم( به ؛ امیرمؤمنان علی )علیهالسّالم( افتادم، که ابوالقاسم شاگرد آن مکتب استیاد کالم موال علی )علیه

 :رافع، فرمودابیبنکاتب خود، عبداهلل
 3طّ.الْخَ بِصَبَاحَۀِ أَجْدَرُ ذَلِکَ فَإِنَّ الْحُرُوفِ بَیْنَ قَرْمِطْ وَ السُّطُورِ بَیْنَ فَرِّجْ وَ قَلَمِکَ جِلْفَۀَ أَطِلْ وَ دَوَاتَکَ أَلِقْ

 هم نزدیک را هاحرف و دار گشاده را سطرها میان و ساز، دراز را اتخامه نوک تا تراش جاى از و بینداز لیقه را دواتت

 .است سزاوار را خط زیبایى کار چنین که ،آر

                                                           
 .215حکمت  البالغه،. نهج2
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 دردانۀ مادر. 8
 

 

 اصغر کاظميعليشهید 
  :کرهرودراکا، 5146خردادماه  55والدت ، 

  :جزیرۀ بوارین( شلمچه، 5161 ماهتیر 1شهادت( 

  :ثراویداألجمزار 

 نامهزندگي
آهن بود با هفت سر عایله. اما آن روزها روزی دست خدا بود؛ کسی به دست دیگری پدرش کارمند سادۀ راه 

را در منزل به دنیا اکبر خانم علیاصغر هفت ساعت با برادرش اختالف سن داشت. صدیقهکرد. علینگاه نمی

ونگش در بیمارستان نپیچید. خون آهن. هفت ساعت بعد. اما صدای ونگاصغر را در بیمارستان راهآورد و علی

ای دیگر داشت. راه نفس کشیدن نوزاد را گرفته بود. دکتر امیدی به بازگشت فرزند نداشت. اما خدا اراده
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و در دهان کودک جای داد و شروع کرد به تنفس دهان به پرستاری پا پیش گذاشت. کاغذی را استوانه کرد 

اصغر ماند تا فرصتی دیگر. فرصتی برای زیستن و برای جاودانه ای بعد نوزاد گریست. علیدهان. چند ثانیه

 اهلل.جمع دلباختگان به لقاءشدن. فرصتی تا نام خود را حکّ کند میان 

 روستای درای متدین متولد شد. دامن خانواده5146م خردادماه اصغر دهکند، علیطبق آنچه شناسنامه روایت می

اراک پذیرای این کودک بود. هنوز پنج سالش تمام نشده بود که گرد یتیمی بر سرش نشست. علیرضا  کرهرود

، پنج سال داشتوخانم، که سیهمسرش، صدیقهاز آن پس، آهن از دار دنیا رفت. سابقۀ راهکاظمی کارمند خوش

خور ای که هر هشت سویش یکی نانام نگرفت. چندرغاز حقوق کارمندی شوهرش بود. سفرهآر دمی

اصغر پا به هنرستان چند سالی گذشت. علینشست. تا فرزندان درد مادر را بفهمند و با او همراهی کنند می

د. اوقات کرداد برای خرجی خانه کار میافزار گذاشت و هر وقت فرصتی دست میباهنر در رشتۀ ماشین

توانستی در کتابخانۀ مسجد محل کرد، میشد. اگر فرصتی برای سر خاراندن پیدا میگونه پر میفراغتش این

 صنعتی رشتۀ در کارشناسی مقطع در و شود کاشان دانشگاه وارد موفقیت با توانستپیدایش کنی. تا اینکه 

داد. برادرانش را بدجوری قلقلکش می. سال دوم تحصیل بود. حال و هوای جنگ گردد تحصیل به مشغول

رفت، کسی برای مادر دید که راهی جبهه شده بودند. تا آن روز دلتنگی مادر را بهانه کرده بود. اگر او هم میمی

 نداشت مادر در فراقش اشک بریزد. ماند. دلنمی

مردم نان و نمک خود را هم با روزها اش را تاب بیاورد. آنپس از قبولی دانشگاه، مادر قانع شده بود که دوری

رفتن به جبهه را بی صدیقه هم داشتن جوانش برای خودش نبود. بیکردند و کسی به فکر نگهجبهه تقسیم می

تواسنت اصغر دردانه بود برای مادر، اما او را هم میدانست. پسرانش را فرستاده بود. هرچند علیوظیفه می

اصغر از دانشگاه کاشان به سمت جبهه اعزام شود. اما او بدون رار شد علیبفرستد. دلش را داشت. و فرستاد. ق

شد برود. دلش بند شده بود به دل مادر. با دوستانش سر میدان بسیج قرار گذاشت و به خداحافظی با مادر نمی

که  بی صدیقه دستی به سر پسر کشید و لبخندی زد. پس از آن، اخم کردبوسی مادر. بیاراک برگشت، دست

اصغر ساعتی ماند و سر قرار رفت. شش ساعتی دور میدان قدم زد مانی. علیچرا آمدی پسر؟ از کاروان جا می

اما گویی کاروان رفته بود. به خانه برگشت. مادر تشر رفت و پسر را روانه کرد: برو اهواز شاید بهشان برسی؟! 

مین وقت، گروهی از یزد آمده بودند. طبق دستور، با در هها نبود. اصغر روانۀ اهواز شد. خبری از کاشانیعلی

. از تاریخ اعزامش، االنبیااز لشکر خاتم بعثت یزد 33 های تیپگردانیکی از آنها همراه شد. شد نیروی ادوات 

شد. آخرین وداع مادر  روز گذشته بود که به مرخصی آمد. و بعد از چند روزی روانه 41، 5166سوم اسفندماه 

یدنی بود. از کنار در خانه تا سرپیچ کوچه چند بار به مادر نگریست. گویی دل جدا شدن نداشت. هر و فرزند د

گذرد. چند دانست در دلش چه میداد. و کسی چه میگرداند و دستی تکان میرفت روبرمیچند قدم که می
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پذیرفته بود اما هنوز حال و هفته گذشت. چند نامه از او آمد و دیگر هیچ. هیچ خبری نشد. ایران قطعنامه را 

اما از  را پیدا کرد بعثت 33تیپ ف اندیمشک و در اطرا ، به اهواز رفتبرادرشمحمدرضا، هوای جنگ بود. 

. همۀ آنهایی که در جزیره بودند محاصره شدند عراق در جزیرۀ بوارین تک زده گفتنداصغر خبری نبود. میعلی

کرد برادرش زنده باشد. محمدرضا زیر لب دعا میبود، هرچند  و کسی  از آنها برنگشته است. خبر موثق

تر از تحمل آن. محمدرضا لب تر نکرد و منتظر ماند تا خبر قطعی رساندن این خبر به مادر سخت بود، سخت

شود. تالش برای کسب اطالع از وضعیت برادر ادامه داشت. بار دیگر به منطقه رفتند. از هر کسی که به نظر 

های بدن شهدا را که ناشناس در سردخانه مانده بود دیدند. اما چیزی بداند پرس و جو شد و گاه تکهرسید می

هایشان خبری نشد. بعد از عملیات مرصاد و سرکوبی منافقین، قطعنامه گام به گام اجرایی شد. آزادگان به خانه

ای زدند و از همۀ روزنامه اطالعیه انتظار بود. دراصغر خبری نشد. مادر همچنان چشمبرگشتند اما از علی

اصغر کاظمی خبری دارند بگویند. شخصی به نام احمد جعفری تلفن زد. وی آزاده آزادگان خواستند اگر از علی

گفت که دشمن از پشت، از سمت آشپرخانه، تک سنگینی کرده بود: داد زدم که نیروها بود و از روزی می

اصغر با یکی دیگر در حال شلیک خمپاره بودند. یکباره، آنجا اما علی خودشان را به داخل سنگر بیندازند.

 اصغر کاظمی و علیرضا بخشنده.بمباران شد و خودم دیدم که هفت تن به شهادت رسیدند، از جمله علی

شدند گواهی  ناامیدوی اصغر بدهد اما آنگاه که از بازگشت این گواهی کافی نبود تا سپاه حکم به شهادت علی

کردند این گواهی مثل زهر است گاه به دست مادر نرسید. برادران فکر میای که هیچادت صادر شد. گواهیشه

تا روزی که مادر  برای مادر. پس، داستان را از او پنهان کردند و چشمان مادر را تا پایان عمرش منتظر گذاشتند.

 چشم از جهان بست.

 نامۀ شهیدفرازهایي از وصیت
رود. ... از کدام، از یادم نمیکردم، هیچهایی که من میهایی که برای من کشیدی و اذیتخوابی]مادرم![ بی -

ام تأثیر ام و این حادثۀ ناگوار در روحیههمان اوان کودکی پدرم را از دست دادم و شما به خاطر اینکه من بچه

ادرجان قبل از خداحافظی، حاللیت کردی. مات را چون فرشته خندان میناگوار نگذارد در مقابلمان چهره

 طلبم.می

 .دارید و دست اجانب را از چپاول به این دین و آیین مقدس کوتاه کنیدها را پر نگهجبهه -

یک لحظه غافل شدن از آن همراه با نصیحتی داشتم به شما برادران، مخصوصاً قشر جوان، ... مطلبی است که  -

 تَکِلْنِی لَا إِلَهِی»باشد و آن هم از یاد بردن خداست. خدا را از یاد نبرید: پرتاب شدن در گودال اسفل سافلین می

؛ خدایا یک چشم بر هم زدنی مرا به خودم وامگذار. دنیا محل گذر است؛ اینقدر به «أَبَداً عَیْنٍ طَرْفَۀَ نَفْسِی إِلَى
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خدا باشد و در راهش شهید شویم. خدایا! اگر دنیا دل نبندید. ... همه باید برویم. چه بهتر که این رفتنمان در راه 

 لیاقت شهادت دارم، نصیبم کن.

شوی؟ خوب، مادرجان! اگر کسی چیزی به شما امانت بدهد و بعد از مدتی بخواهد بگیرد، آیا ناراحت می -

چون من هم امانتی بودم در دست شما. خدا هم خواست امانتش را بگیرد. امیدوارم که صبور باشی و صبر را هم

 علیها( پیشۀ خود سازی.اهللزینب )سالم

5/5/5161 

 جبهۀ مریوان 

 خاطرات
 ؛ نمازت قضا نشود1خاطرۀ 

اشتباه پیاده شدیم و دو  :گفتاز کاشان آمده بود. می با یکی از دوستانش شبساعت دو نیمهگفت: خواهرش می

نماز صبح بیدار شد. هرچه دوستش را  روی کردیم. خسته و کوفته خوابش برد. با آن حال، برایپیاده ساعتی

اش را با آن دوستش به هم زده بود. پرسیدم: چرا؟ گفت: از آن روزی که خونۀ صدا زد بیدار نشد. بعدها رابطه

 مون به هم خورد!شما نماز صبح نخوند رابطه

 پدری کن؛ 2خاطرۀ 
رد. رازش را نفهمیدم تا در کرفت و به او بیش از حد محبت میاش میپی خواهرزاده آمدهر وقت می

« پدر مجرد»شده بود « تا دوری پدرشان را که در جبهه بود کمتر حس کند.»اش راز را فاش کرد: نامهوصیت

 خانواده.
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 بمب استعداد. 9
 

 
 

 

 علي محمدی هزاوهشهید 
  :اراک، روستای هزاوه، 5146 ؟؟؟والدت 

  :شلمچه5166 ماهمهر 33شهادت ، 

 4، ردیف 4، قطعۀ اراک مزار: گلزار شهدای. 

 نامهزندگي
روزی مهندس کشاورزی خواهم »اش این بود: دهد که آرزوی کودکیهای هزاوه بوی شهیدی را میهنوز کوچه

و علی چه زیبا شاهد وجه الهی « اهللکند به وجهشهید نظر می»گویند می«. کنمشد و به مردم هزاوه خدمت می

اهی یک وضو گرفتن. آستین را باال زد و آب را به صورتش رساند. دیده را شد، به سادگی یک لبخند، به کوت
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ای بر زمین نشست و شست. قلبش ماالل از عشق الهی شد. صلواتی فرستاد و غرق در ذکر شد. ناگاه، خمپاره

 ترکش آن قلبش را سوزاند. اندکی بعد دور پیکر شهید اشکباران شد.

اند. روستای هزاوه م خمینی )قدس سرّه( فرموده بود سربازهای در گهواره منها که امابود، از همان 5146متولد 

دویدند. وارد ها را با هم میباغهای علی که با پسرعمویش حسین بیش از همه ندار بود و کوچهبود و گام

و مدرسه که شد، استعدادش همه را انگشت به دهان کرد. مدرسۀ امیرنظام روستای هزاوه به این پسر 

های عالی نازید. علی برای ادامۀ تحصیل به اراک رفت. راهنمایی و دبیرستان را با همان نمرهمیاستعدادش 

شاگرد شد که در خانه درسش را مرور کند. علی فرصت میگاهی هم گرفت. ها را میسرکالس درس .گذراند

های از بچههنگام آنانقالب پیروز شد.  . دوازده ساله بود کهبودالسّالم( اراک دبیرستان امام علی )علیه نخبۀ

 کرد.الزّمان بود و شور انقالبی را در آنجا تجربه میمسجد صاحب

اش در مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد پذیرفته شد. علی در کنکور شرکت کرد و در پی آرزوی کودکی

السّالم( یکی از آنها بود و یهاستعداد چندجا پذیرفته شده است. دانشگاه امام صادق )علگفتند این خوشمی

ه بود که تغییر رشته داد و در رشتۀ پزشکی ز درس مهندسی نگذرانددیگری دانشکدۀ پزشکی اراک. هنوز ترمی ا

 مشغول تحصیل شد.

عضو بسیج شد و برای اولین بار به جبهه رفت، تا اینکه در اثر اصابت ترکشی استخوان دستش  5161سال 

شد. به خانه برگشت و به تحصیل ادامه داد. چند ماهی نگذشت که دوباره حال و  شکست و مجبور به مرخصی

هوای جبهه به سرش افتاد. دوستانش ترم چهارم را آغاز کرده بودند و او قصد حضور در امتحان جبهه را 

 داشت.

ه صورت آب را ک .کردمی حس صورتش پوست روی را پاییزی نسیم سوزعلی  .بود بستهبر رخت تازه تابستان

آمد و زمان عروج علی بود. ترکشی بر قلب علی نشست. بخشی داشت. صدای اذان ظهر میرساند خنکی لذت

 خبر در سنگرها پیچید علی محمدی  هم شهید شد.
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 خاطرات
 روز امتحان؛ 1خاطرۀ 

فظی آمده بود. کرد. آن روز برای خداحامان مأمن علی بود؛ در اراک، با ما زندگی میگوید: خانهخواهرش می

االن وقت امتحانه. بذار برا بعد. لبخندی زد و پاسخ داد: جبهه هم یک امتحانه  خواست به جبهه برود. گفتم:می

 که باید داد.

 خدمت به مردم؛ 2خاطرۀ 
حسین! روزی مهندس »بستۀ پدرش را به یاد آورد و گفت: های پینهها انداخت و دستنگاهی به درخت

 «کنم.آیم در همین ده به مردمش خدمت میمی شوم وکشاورزی می
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 نسیم نیایش. 11
 

 
 

 محمدتقي حقيشهید  
  :اراک5111 ماهدی 31والدت ، 

  :جزیرۀ مجنون، 5161 ماهفروردین 31شهادت 

 مزار: گلزار شهدای اراک 

 نامهزندگي
ها پدرش، اسماعیل، وقتآنبود. فرزند سوم خانه به دنیا آمد و به همه مژدۀ بهار داد.  محمدتقیدر دل زمستان، 

بعدها پدرش شد پرداخت. فتق امور کاروانسرا میودر کاروانسرای خلیلی حسابرس بود و گاهاً به رتق

دار بود و حواسش به فرزندانش بود تا نصرت خاتون خانهحسابرس و مدیر داخلی و امین کارخانۀ آرومینا. 

ش را با های کودکیشد. شیطنتن پدر و مادر متدین بزرگ میخوب تربیت شوند. محمدتقی در دامان مهر ای

ساختند اما اجازه ها میهای بچهکاریگذراند. پدر و مادر صبور بودند و با شلوغمی ، مهدی،شکوچک برادر

اشت و یک حال بزرگ که فرش نداشت؛ دتو در تو شان سه اتاق ها در کوچه ول باشند. خانهدادند بچهنمی
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برادرش آنجا توپ بازی  باها که پدر و مادر خوابیده بودند و محمدتقی چه شب بود.ییک موزافرشش 

شود بخوابند. محمدتقی با همان صفای ها تا خسته و زلّه نشوند نمیدانستند بچهکردند. پدر و مادر میمی

برادر بزرگش  دوستانی زیاد و خوبی داشت.اش سر زبان بود. اخالقی و مهربانیخوششد. کودکی بزرگ 

حسین و برادر کوچکش مهدی بهترین دوستانش بودند. هر وقت محمود و احمد محمدآبادی هم به جمعشان 

آهن، همانجا که های راهکردند سری بزنند به باغوقت هوس میشد. آنشد، گروهشان تکمیل میاضافه می

آهن شده بود پاتوق او و تانی که شد باغ راهدبیرس. خواندنددرسشان را آنجا می ها هم باغ داشتند؛محمدآبادی

گرفت. دوستانش هم روزه داشتند اما رفتن به باغ تعطیل آمد محمدتقی روزه میماه رمضان که میدوستانش. 

بردند کنار جوی آب چیدند. دم غروب میخواست، از سبب باغ میزدند و بعد، تا دلشان میشد. فوتبالی مینمی

شد محمدتقی را پیدا کنی گشتند خانه. جای دیگری که میکردند و بعد برمیافطار می شستند و با آنو می

های قرآن خوبی داشت. آن روزها تب و تاب عصر. کالسمسجد سلطان )مسجد نو( بود و گاه مسجد ولیّ

ابراهیم. ها مسجد حاجو شب رفتهم میخان تقیجا را گرفته بود. با دوستانش ظهرها مسجد حاجانقالب همه

کرد. نشست. پس از هر سخنرانی، محمدتقی هیجان انقالب را در خود حس میهای انقالبی میپای سخنرانی

داند شاید آنجا هم سری زده کسی چه میبر دیوار مسجد طالقانی عکس شهید حقی قاب شده است. هنوز هم 

پزشکی در دانشگاه اینکه در رشتۀ گیاه تا خواند. خوب میخوانددرسش را هم میمحمدتقی در همان حال، بود. 

 ساری پذیرفته شد.

 گاههیچ اما شد سپری انقالب از قبل فساد دوران در محمدتقی زندگی هایسال ترینمهم از بخشی اینکهبا 

 جلوگیری دانشکده به وی ورود از جماعت نماز در شرکت دلیل به بار دو. نداد دست از اسالم به را خود اعتقاد

شد می 5111 سال هایتظاهرات در لق شده بود. رهایش کرد.وها تقخواندنبوحۀ انقالب بود و درسبح. شد

که انقالب فرهنگی  ،. تا اندکی بعدداد ادامه خود درس به اسالمی انقالب پیروزی از پسمحمدتقی دیدش. 

، 5113سال همان وقت، دگی. ها را تعطیل کرد. برای محمدتقی این تعطیلی فرصت خوبی بود برای بالندانشگاه

مجتبی موسوی ای، سیدویسمهبا شهیدان محمدحسین  عضو جهاد سازندگی شد، هرچند آموزش نظامی هم دید.

خورد. مسجد امام حسین محل دیدارشان بود. شاید به برکت این دوستی بود و سیدحسین حسینی هم بور می

 اقامت مدت در .به گردن گرفت تبلیغی و فرهنگی ایهفعالیت با همراهرا  ویسمه روستای سمدار تدریسکه 

  .بود برقرار معموالً نیز کمیل دعای ویسمه در وی

 برپا جماعت نمازبود. او در آنجا  اراک پاستوریزۀ شیر کارخانۀ در حضورش شهید حقی هایفعالیت دیگر از

 اسالمی هایانجمن اتحادیۀ اب نیز مدتی و بود هنرستان تربیتی امور مسئول هم مدتیشهید حقی . کردمی

 .داشت همکاری 5162 سال در آموزاندانش
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 نبرد هایجبهه عازم تبریز بسیج با سپس و داد ادامه خود درس به تبریز دانشگاه در هادانشگاه بازگشایی از پس

 .رفت شیراز به تحصیل ادامۀ برای از آن، پس رزمید. کردستان هایجبهه در ماهیک مدتبسیجی شد و  .شد

تأسیس  دانشگاهی جهاد در وی کارهای جمله از و بود اراک دانشگاهی جهاد در فعالیت او کارهای دیگر از

دانست او می .بود دانشگاهی جهاد کنکور آمادگی هایکالس نمؤسسا از یکی اوهای آمادگی کنکور بود؛ کالس

های تقویتی پس، اقدام به تشکیل کالس که نیروهای جبهه و جنگ امکانات مساوی برای رقابت کنکور ندارند.

 در دانشگاه اراک با همت شهید حقی برگزار شد. 5163برای نیروهای رزمنده کرد. اولین دورۀ آن در سال 

از همانجا یکراست قصد جبهه کرد. نزد شد مهندس. التّحصیل شد. بود که از دانشگاه فارغاواخر اسفندماه 

خدا » گوید به محمدتقی گفتم:درنگ اجازه داد. خودش میخاتون بیمادرش رفت و اجازه خواست. نصرت 

 «کند؟!ها. چه فرقی میپناهت! تو هم مثل همۀ این جوانپشت و 

 برای محمدتقی دلچسب بود؛ اش را نوشت،نامهغروب همان روزی که وصیت، 1/5/5161غروب روز دوشنبه، 

اش را از آقا بگیرد. محمدتقی دنبال آن بود که عیدی الم(.السّفردایش مصادف بود با شب تولد امام علی )علیه

غروبی خبر آوردند که طلبۀ همراه گردان شهید شده است. شب نصیب یک دیگر بود. اما گویی عیدی آن

و شنید نها را شد آمین فرشتهنمی «دعا کنید ما هم چنین روزهایی شهید شویم.»محمدتقی اشک ریخت و گفت: 

، هنگام رفتن 5426، غروب دوم شعبان 31/5/5161وای دیگری داشت. چند روز بعد، محمدتقی حال و ه

زند. به داد. همسنگرش فهمیده بود که نورباال میمحمدتقی شد. رنگ رخسارش هم خبر میعیدی گرفتن 

ماز وقت نالسالم( کادوی شهادت را برایش بسته بود. رویش هم آورد. فقط لبخندی زد. گویی امام حسین )علیه

 سوت خمپاره همه را زمینگیر کرد. گردوغبار که نشست محمدتقی رفته بود. بود. 

 هناموصیت
 عزت موجب ستایش که ىخدای همان ،واحد یکتا اوست هم و است خلق خالق که را خداى ستایش و حمد -

 شکسته دل او و آنجاست باشد اىشکسته دل جا هر که است پروردگارى، نعمت مزید اندرش شکر به و است

  .کند مى نفى را هااله و است اهلل که است ایزدى و دهدمی پاسخ را دل آن نواهاى و دارد دوست را

 به لب تو با که است زمانى امزندگى لحظات ترینجانبخش تریندلنشین  ترین،شیرین و عمرم ایام بهترین خدایا

 دل زنگار و شودمی سرازیر هاگونه روى در ىیبایز با هایماشک و خواهممی عاجزانه را تو و گشایممی سخن

 و دهدمی جال را دل آینه و شودمی افزون و پاک بینشم و شویدمی بصیرت روى از غبار و کندمی پاک را

 و شودمی رها تو غیر محبت از و گرددمی محبتت به مصفا و شودمی تو جاى دل و بیندمی خوش را سیماها

  یابد.می نجات
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 هر که همه خالق اى !پروردگار اى. کن محشورم شهادت نشینجان و زیبا کلمات پرمعناى مفاهیم با یاخدا -

 ،ىمنتهای ،هدفى ،ىآرزوی که متعال اى !ىتوی اشپیروزى هرکس که همه یاور اى !توست از اشهستى چیز

 ،رسانىیارى ،ایزدى ،پررودگارى ،ربى ،اىبازگرداننده ،اىآورنده ،دلنشینى ،یاورى ،دلنوازى ،مقصدى

 ،اىبخشنده و نارحم ،رحیمى ،کریمى ،حمدى و مدح شایستۀ ،ىثنای سزاوار ،دهرى عالم مربى ،اىپرورنده

 صراط ،رسانىیارى را همه و یاورى تو ،ستایشى الیق ،اىگیرندهحساب ،ىجزای روز صاحب ،العالمینىرب

 از همه و نیازىبى ،ىیکتای ،اىبخشنده هم و مهربانى هم منینمؤ با و مهربانى بندگانت با ،نعمتى راه و مستقیمى

 و چیزى همه خالصه و ،نیست تو غیر احدى و ،فرزندى را کسى نه و فرزندى صاحب نه ،تو به نیازمند و ندأتو

  توست! هستى و قدرت عظمت از شود هست چه هر و ،نیستى ما و مطلقى هستى تو ،هیچیم ما

  کند چه را خانمان و عیال و فرزند               کند چه را نجا شناخت را تو که آنکس

  کند چه را جهان دو رـه وـت ـۀدیوان                خشىـب هانشـج دو رـه نىـک وانهـدی

 و اىجاذبه هیچ کرد رپ که عشقت و محبتت را قلب ؛نیست دیگر کس جاى شد که تو جاى دل !یاورم اى

، کند پهن بساط و گزیند کنىسُ دل آن در تواندنمى ... و وابستگى ،اىعالقه ،قىعش ،مهرى ،اىعاطفه ،محبتى

 گردن]آدمی[  که است این در تکامل و ندارد وجود اعالم براى ىجای تو به عشق مقابل در عشقى هر چه

 نچو و است نابودى سزایش ،کند علم قد]کسی در مقابل تو[  چون و کند کج تو به عشق مقابل در عبودیت

  پیماید.مى تکامل راه ،کند سجودت و رکوع و کند عبادتت به میل

 که حال یاورم اى ولى ،محبتت و مهر به آغشته و باشد نیایشت از مملو دارم دوست را امنامهوصیت !خدایا و

 حسین  سرخ خط دنبالۀ لشگرمان که حال ،عازمم هللثارا کاروان با که حال ،هستم خونین مسیرى راهىِ

 عاشقان رلشگ با متعال قادر خداوند عزت و یارى به تا شوممی آماده کهو حال  پیمایدمى را( السالمهلیع)

 وظیفه ،بینممى مشتاق و دلبسته تو به و آزاده و بریده دنیا از را خودم حال که و برسم شهادت مقصده ب شهادت

 اینجا به سخن چون ،پسگذارم.  میان در و مکن جارى زبان بر بزرگوارم و مهربان خانوادۀ با چند کالمى دارم

  کنم.مى آغاز گونهاین ،رسید

 که شما بر آفرین !باوفایم معلمان اى سالم و دلسوزم مربیان اى ،سالم !بزرگوارم مادر و پدر اى ،علیکم سالم

 پا از رس و نداشتابان خدا دین یارى در که نمودید تربیت فرزندانى و فرزندى و نمودید ادا بندگى حق

 انجام وجه بهترین به را خود شرعى موریتمأ من عزیز والدین که اىبوده شاهد ،خدا اى تو و شناسندنمى

 .نداثواب و اجر سزاوار که اهللءشانإ و اندداده

 عمر ؛نداشتم شما براى چیزى ناراحتى و آزار و اذیت جز دنیا روزه چند این در که من !گرامم والدین اى -

 دارد جا ،حال هر در .شود شما نصیب ثوابى شهادتم با اهللءشانإ بلکه ،شما براى آزار و بود رنج امىدنیای
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 هم دیگرى تقاضاى ولى. بگذرید من تقصیرات سر از و.  کنید حالل مرا بخواهم شما از و کنم بخشش تقاضاى

 اسالم ضد و ضدانقالب دهان بر خود  هاىمشت با و باشید استوار و ندهید نشان عجز من شهادت در که دارم

 مختلف هاىمناسبت به که مجالسى در خواهممی شما از. بکوبید دارد روحیه تضعیف و سمپاشى قصد که

 .کنند رعایت کامالً را اسالمى شئونات شوندمی وارد که افرادى یدنمای کنترل شودمی تشکیل من شهادت

 از اسالمى دستورات رعایت عدم با رابطه در حقیر این ،دنیا روز چند در یدبگوی آشنایان و فامیل به من  قول از

 امسوخته دل از که بود ىگویای زبان کردارم و رفتار ولى ،بردم رنج خیلى آشنایان و فامیل بعضى سوى

 کنممی تقاضا آشنایان و فامیل همۀ از أوالً، ،هم باز ،حال هر در .خواستمی بصیرت چشم و خواستبرمی

 اسالم چیزتانهمه و نموده تجدیدنظر خود  مواضع و تفکرات در کنممی التماس عاجزانه ،ثانیاً ،و یدکن حاللم

 .دنمایی مقید اسالم دستورات به را خود و شود

 .است بهتر خیلى بگذارید نماز جماعت به بتوانید اگر و است دین ستون که دارید پا به را نماز

 براى چیز همه بدانید .باشند مقید اسالمى حجاب حفظ به نسبت که همخوامی عزیزم! مادران و خواهران زا

 .است حجاب احسن حفظ در شما تکامل و شماست

 نصایح از پیروى و اسالم دستورات بر تکیه با و باشید شهدا راه دهندۀادامه امیدوارم !عزیز برادران اى شماو  -

 .کنید خدمت اسالمى رىجمهو به و نموده دفاع انقالب سنگرهاى از خمینى امام

 .باشید فقیه والیت پیرو پیوسته -

 حقى محمدتقى :خدا شرمندۀ بندۀ

 (السالملیهع) على حضرت تولد با مصادف ؛صبح 55: 52 ساعت ؛1/5/61 دوشنبه روز
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 خاطرات 

 عزیز مادر؛ 1خاطرۀ 
های بیرون گرم بود، هر عالیتخواند. با اینکه سرش به فهمیشه باوضو بود و بسیار قرآن میگوید: می مادرش

خانه. فرصت سر خاراندن نداشت، چه رسد به ازدواج. آمد فهمید تنهام. زودی میزد خانه و میوقت زنگ می

 رفت اصرار کردم. گفت: این بار که برگشتم، به چشم!اما اخرین باری که داشت می

 جان پدر؛ 2خاطرۀ 
رفت. با هم کاری رفت. عاشق بود. میگفتم میفتن. نه هم میگوید: آمد اجازه بگیرد برای جبهه رپدرش می

التّحصیل شد. بعدش هم رفت جبهه. بود که فارغ 56/55/5164نداشتیم اما خوب حواسم بهش بود. یادم هست 

 شهید که شد، خبرش را دو تن از بنیاد شهید آوردند. در کارخانه بودم که خبر آوردند.
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 پسرم، نذر ابوالفضل. 11
 

 
 

 ریانابوالفضل عسگشهید 
  :اراک5141؟؟؟ والدت ، 

  :مهران ،5161تیرماه  53شهادت 

 مزار: گلزار شهدای اراک 

 نامهزندگي
غذای به سالمتی دنیا بیاید نامش را ابوالفضل گذارد و روز تاسوعا پسر،  خیراهلل نذر کرده بود این فرزندِمش

ابوالفضل فرزند ششم خیراهلل پنج دختر داشت. کرد. مشهم کار را طور هم شد. همیننذری بدهد. همین

همه شاد بودند و به یُمن قدم ابوالفضل بساط نذری برپا شد. پدر دم در خانه ایستاده بود و هر خانواده بود. 

گوید: السّالم( باشد. خودش میکرد به داخل خانه تا مهمان سفرۀ ابوالفضل )علیهدید دعوتش میسی را میک

خانواده که  یچشمنورابوالفضل شده بود « دانم چه برکتی داشت!کشید. نمیآمدند این غذا ته نمیهرچه می»
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آمد، رسه که میدوایش را داشتند. از سر مچهار ساعته هوهمۀ خواهران دلبستۀ او بودند. پدر و مادر هم بیست

شد زد. بیکار که میها با دوستانش فوتبالی مینوشت. گاهی وقتهایش را میدرس ،رفت زیرزمین خانهمی

رفت مغازه وردست پدرش. فاصلۀ خانه تا مغازه دو،سه پیچ بیشتر نبود اما خواهران از دم خانه با نگاه می

کوچولوی خانواده خوب بلد بود چگونه بود. داداش سویهد به مغازه. این محبت دوکردند تا برسمیاش همراهی

آمد. ها صدای قرآن خواندنش از زیرزمین میخوان بود و به کسی کاری نداشت. بعضی وقتبرادری کند. درس

 ته است.گذش ها از داستان زندگیکنی، سالیچشم باز م گذرد کهگاه چنان شیرین و سریع میجریان زندگی 

اید کی قد یادشان نمی. آید چگونه ابوالفضل رشید شدانواده یادشان نمیآنقدر شیرین گذشت که اعضای خ

تا آنکه ابوالفضل در دانشگاه شهید منتظری مشهد در کوچولوی خانواده است. کشید. قد هم کشیده باشد داداش

 قدرت پذیرفته شد. -رشتۀ برق

 داد.میالسالم( بود و حال بهتری به ابوالفضل بوسی امام رضا )علیهحال و هوای مشهد حال و هوای پا

به خانۀ پدری ابوالفضل هرگاه  ،اش هم اهل نماز و قرآن بودند. از آن پسهای اتاق دانشجوییاتاقیهم

و ابوالفضل آنقدر شدند. جمع میدورش های فامیل گرفتند و تمام خواهران و بچهعده میگشت، برایش گَبرمی

به محل  شد. هر وقتکرد که گاه تا برسد به خانۀ مادری یک ساعت معطل میبش میوپرمحبت با آنها خوش

دانست که دل شد. کسی نمیزد تا کسی گله نکند. دل همه برایش تنگ میگشت باید به همه سر میبرمی

دانست که اما میه بود. اش افتادابوالفضل برای چیز دیگری تنگ است. حال و هوای جبهه بدجوری به کله

بود که برای اولین بار از همان دانشگاه عازم جبهه  5164سال کنند. پس، خبرشان نکرد. خانواده از او دل نمی

ترسی؟! اینجا هم آبجی! از مرگ می»داد: شان میدلداری ،گفتندگذاری نبود. اگر هم میشد. دیگر جای گله

بار « . توکلت به خدا باشد.استشود. هر چه قسمتم هد چیزی بشود، میباشم، پیش خودتان هم باشم، اگر بخوا

از جبهه دم با اطالع خانواده رفت. هر چه اصرار کردن فایده نداشت. دلش جای دیگری بند بود. این بار که 

برگشت، مادرش چشمش را عمل کرده بود و پدرش کمردرد داشت. دیگر وقتش بود که بماند و عصای دست 

کنم، روم تسویه میباشد. می»گفت:  . اما چیزی را در جبهه جا گذاشته بود. دلش را. به پدرپدر باشد

آیم. آن شب شب فردا بعد از ظهر از جبهه زنگ زد که تسویه کردم. امشب کار دارم. بعدش می «گردم.برمی

شب داده بودند. آنحساب کند با همۀ همسنگرانی که کنارش جان قرار بود تسویهعملیات بود و ابوالفضل 

فرمانده دسته بود. در گرماگرم عملیات، به ابوالفضل خبر دادند که علیرضا شجاعی دوست ابوالفضل 

پهنای اشک صورتش را خیس کرد. اش شهید شده است. به سنگری که پیکر شهید در آن بود رفت. دانشگاهی

صورتش سرخ شده بود. ش گُر گرفت. قسم شد. آتشی از درونگویی با شهید همای داشت. زیر لب زمزمه
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 پیکرش را واردشهید دومی که اش را محکم فشرد و از سنگر بیرون رفت. اندکی بعد، مصمم برخاست، اسلحه

 اش. و موج انفجار پرتش کرده بود.آن سنگر کردند ابوالفضل بود. ترکش صاف خورده بود به سینه

 نامۀ شهیدفرازهایي از وصیت
کینه و خشم نسبت به هم پرهیز کنید؛ از دروغ گفتن و تهمت زدن به یکدیگر دوری نمایید؛  ای مسلمانان! از -

همیشه به یاری هم بشتابید تا خدا یاریتان کند.چشم حسد به مال و اموال یکدیگر نورزید و همواره شکر ایزد 

 را بجای آورید.

لیها( به ودیعه پیش ایشان مانده، رعایت عاهللخواهران حجاب اسالمی را، که از حضرت فاطمۀ زهرا )سالم -

و موجب هدر رفتن خون این عزیزان، که هر یک  اندکنند که با این کار خود خون شهیدان را پاس داشته

 اند، نشدند.ای از ایثار و فداکاری و صبر و بردباری برای ما بودهنمونه

 ابوالفضل عسگریان

31/3/5161 
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 خاطرات
 مهر مادری؛ 1خاطرۀ 
سرم را که « ها! کیه؟»جواب دادم: « حاج عسگریان!»گوید: آمد دم مغازه و با صدای بلند گفت: پدرش می

اش را ساک جبهه« ات.رفته خانۀ عمه»چرخاندم، ابوالفضل بود. روبوسی کردیم. از مادرش سراغ گرفت. گفتم: 

 انداخت گوشۀ مغازه و برای دیدن مادرش دوید.

 مهر خواهری؛ 1خاطرۀ 
اش را گوید: سرکوچه منتظرش بودم کی بیاید. رفته بود خانۀ خواهر کوچکترش. تا دیدمش دیدهاهرش میخو

 «به خدا با آبجی کار واجبی داشتم. کوچیک شما هم هستم.»بوسیدم و گله کردم. گفت: 
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 زیبایي وصال .12
 

 
 

 نعمتيابوالفضل شهید 
  :؟؟؟، اراکوالدت 

  :شکن(غواص خط -)اروند 1؟؟؟، کربالی شهادت 

  :آباد اراکگلزار شهدای روستای مصلحمزار 

 نامهزندگي
شود شناخت تا به شهرتش. روستازاده بود با همۀ سادگی به غربتش بیشتر میرا شهید ابوالفضل نعمتی 

خواند. دعا می جماعتبند نماز پدرش مؤذن روستا بود و تنها باسواد و مالی محل که پشتروستایی. 
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های محل هم در امتحان گذراند، جذب مجتمع آموزش کشاورزی کرج شد. بچهدر روستا ش را که اراهنمایی

شرکت کرده بودند اما تنها ابوالفضل موفق شد. آنجا برای ابوالفضل تنها یک آموزشگاه نبود، مجتمع ورودی آن 

پنج وبه راه انداختند؛ از چهلدستۀ شهادت و ایثار  گانی در آنجا جمع بودند که بعدها،سکّوی پرواز بود. دلداد

سه جانباز هدیه به اسالم شد. این کفترهای دلداده وتراز ابوالفضل تا پایان جنگ دوازده شهید و بیستنیروی هم

فهمیدند. حتی اش چیزی نمیبه گنبد یار پر در پر هم سیر و سلوکی را آغاز کرده بودند که دیگران از زیبایی

کند. شش برادر بودند و یک خواهر. از برادرها یکی بسیجی ند ابوالفضل کجا سیر میفهمیدبرادرهایش هم نمی

جا رزرو کرده در جبهه ها که برای خودش شد جبهه بود. تابستانبود و یکی سرباز. ابوالفضل هم هر وقت می

آمد، ابّهّتی ین میبود. پانزده، شانزده سال بیشتر نداشت. اما وقتی با چفیه و لباس بسیجی از شیب روستا پای

کرد تا از را سنگر خود کرده بود و وقت نماز را بهانه میشان کنار خانهداشت برای خودش. خانه که بود مسجد 

. بیرون آوردنش با ماندتا پاسی از شب آنجا می شدعشا وارد مسجد مینماز مغرب و وقت کروبیان جا نماند. 

 «تظره. بیا دیگه!وقت شام گذشت. ننه من»اصرار برادر بود: 

کنه با بیا و ببین ابوالفضل چشه؟! پشت مسجد نشسته، داره گریه می»: گفتیک روز همسایه آمد و به برادرش 

د: ززد و صدا میکند ضجه میدرد دل میرفتم، دیدم مثل کسی که دارد با بزرگی »گوید: برادرش می« چه حالی.

 « "ری؟!بشه؟! منو با خودت نمیپس، کی نوبت من می"

این تضرع و زاری ابوالفضل به درگاه محبوب، سرانجام، پاسخ گرفت و این جوان پاکدامن به آرزویش رسید. 

آموزش مخصوص دید تا هنگام عملیات با  ،جزء نیروی غواص ،نزدیک بود و ابوالفضل 1عملیات کربالی 

کفان آماده بربرای این جاندشمن شب عملیات تلۀ سیم برق اما د. نشکن عملیات در اروند باشدوستانش خط

هایشان سوخت و آب کنند. بدنای را روی آتش داغ میگونه که برههایشان درون آب سوخت، آنبود. بدن

اروند آنها را با خود برد. هفت ساعت بعد پیکر شهید ابوالفضل نعمتی را بر آب جستند. جنازه را به هوای آنکه 

ادند. اما کسی برای تحویل جنازه نیامد. تنها نشانی که از او داشتند این بود که اعزامی از کرج است بدانجا فرست

او بچۀ اراک است. پیکر شهید به سردخانۀ بهشت زهرای اراک فرستاده شد. از سویی دیگر، برادران شهید که از 

کر شهید در تاریخ واقعه اطالع پیدا کرده بودند پیگیر شدند و، سرانجام، پس از پانزده روز از شهادتش، پی

 آباد با شکوه تشییع و تدفین شد.در روستای مصلح 52/55/5161

 خاطرات
 ؛ پرچم ابوالفضل1خاطرۀ 
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کردند. پای تپه گیر در میبهای که مردم هر سال روی آن سیزدهام پای تپهگوید: خواب دیدم رفتهمادر شهید می

رچم دستش است. آویزانش دم ابوالفضل باالی تپه ایستاده پشد. دیخواستم بروم باال نمیکرده بودم و هر چه می

 رسید.پرچم را گرفت و رفتم باال. پسرم خیلی باال بود. دستم بهش نمی کرد. پارچۀ

 سربند؛ 2خاطرۀ 
داد، دفعه به ما بروز میرفت جبهه. یکگوید: چهار سال که در کرج درس خواند، پس و پیش میمادر شهید می

فت: بریز رود نخود و کشمشی بریزم سر جیبش. گگفت. عید بود. خواستم حاال که دارد میمیدفعه چیزی نیک

 فهمم که قصد جبهه کرده.، نخواسته بگذاشتهیکی جیبش را آن فهمیدم سربندش این یکی جیبم. جویا شدم.

 استبند ؛ دلم جای دیگری 3خاطرۀ 
کردیم و برگرداندیمش به مجتمع کشاورزی. اشک رفته بودیم آموزشگاه افسریه، به هر کلکی بود پیدایش 

کنی کنی. ببین چه باغی دارن. این بهشت را ول میآد جا به این خوبی را ول میگفتم: پسرم! دلت میریخت. می

نخواستم حرفتان زمین بماند ننه! که دختر نیستم بندم کنی. خوام. من این بهشت رو نمیگفت: ننه! من که چه؟ 

ام. مادر طبق معمول نخود و کشمش برایش آورده بود. اما ابوالفضل راهیدوباره روید من هم اما همین که ب

 همان روز آموزش هم روزه داشت.

 ؛ مالقات خدا4خاطرۀ 
زد. پوشید. باور کنید به خودش ادکلن میرسید: پیراهن تمیز میخواست برود مسجد، به خودش میوقتی می

پوشی؟ خونۀ خواهرت لباس نو میی خوای بری؟ گفت: ننه! چطور میرسگفتم: پسر! چته به خودت می

 خوام برم مالقات خدا!می

 ؛ خودکار ساعتي5خاطرۀ 
سر راهم خودکاری پیدا کرده بودم که ساعت هم داشت. چیز خاصی بود. کمیاب بود. گذاشتمش توی جیبم. 

بش بده. بهش بگو من یک خودکاری ابوالفضل گفت: ننه! به داود بگو بگرده این خودکار رو تحویل صاح

 کنی آ!خوری عادت میخرم. بعد رو کرد به من و گفت: خودکاره مهم نیست اما به حراماینجورکی براش می

 های ابوالفضل؛ توصیه6خاطرۀ 
ننه! فاطمه آبجی رو زودتر شوهر بده، اونهم به کسی که نمازخون باشه. دلبند ثروتش نشو، دلبند عبادتش  -

 بشو.

 نویسن.ننه! دنبال کسی حرف نزن. اون که راضی نباشه، پات گناه می -

 کنی آ!خودکاره مهم نیس اما به مال حرام عادت میداود!  -
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 ؛ تشکر از پستچي7خاطرۀ 
ام. اش ده بار از پستچی تشکر کرده بود. نوشته بود: به حاج عبداهلل مصلحی بگویید: مزاحم کار شما شدهدر نامه

رفت توی ده پرسید که ما یادمان میکرد. گاهی احوال کسانی را میهمۀ اهل محل احوالپرسی میدر نامه از 

ای نوشته بود. حتی برای برادر کند اصالً زنده است یا نه. برای همۀ برادران و فامیل نصیحت جداگانهزندگی می

ازهم از پستچی عذرخواهی کرده بود. بزرگتر پدروار نوشته بود که فالن کار را انجام بدهد بهتر است. سرآخر ب

 هایش هست.هنوز هم نامه
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 محمدعلي هدایتيشهید 

  :محالت ،5111 فروردین 5والدت 

  :غربی ایالم، دهلران، منطقۀ موسیان، زبیدات، عملیات ، جنو5165ماه آبان51شهادت

 محرم

 مزار: گلزار شهدای محالت 

 نامهزندگي
 شب افطار هاینزدیکی ،رمضان مبارک ماه از روز هشتمین با همزمان، 5111 سال فروردین ۀآستان در علی

 شش که 5144 سال در .گشود جهان به چشم مذهبی خانوادۀ یک در ،بود دارروزه مادرش که حالی در ،جمعه

 در علی .گذاشت قدم دبیرستان به 5112 سال ماه مهر در .گذاشت مدرسه به پا گذشتمی عمرش از بهار

 و نمود شرکت سراسری کنکور درشد و  التحصیلغرفا دبیرستان از ریاضی رشتۀ در  موفقیت با 5116 خردادماه

 در 5116ماه اسفند از ،خصوصیمؤسسۀ  یک در کامپیوتر رشتۀ در ماهه چند دورۀ یک گذراندن از پس

ها برای انقالب تا تعطیالت دانشگاه شد. پذیرفته کامپیوتر رشتۀ دانشجوی عنوانبه تهران انستیتوتکنولوژی

 مدنی شهید یراهنمای مدرسۀ انگلیسی زبان یدبیرفرهنگی، علی سه ترم گذرانده بود. در این دوره، علی با 

 دوره  گذراندن از پس ،5162سال  تابستان اوایل در. کرد آغاز را خود فرهنگی تالش از جدیدیدورۀ  تهران

اندکی گردید.  کالس راهی دوباره بازگشت، از و پس شد جبهه عازم تهران بسیج از نظامی، آموزش ماهۀیک
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 و اول های محالت روانه شد. عملیات محرم بود. مرحلۀو این با بچه کرد جبهه هوای دوباره علینگذشت که 

 انپایه ب مین بزرگ میادین و آب عریض هایکانال و یانفجار هایتله از آمیزموفقیت گذشتن با عملیات دوم

برای عملیات ایذایی  شنبه پنج عصر  .دش کوبیده درهم دیگری از پس یکی بعثی نیروهای هایپاتک و دیرس

 بود که کلیۀ جمعه صبح 4:12 حدود ساعت خواهند و علی اولین نیرویی بود که برخاست.نیروی داوطلب می

 بسیجی برادر یک و هدایتی حمدعلیم المحمدی،عبد تقی: برادران ازتن  سه، جز ندگشتباز سالمت به نیروها

 ها دوری، شاهد تشییع شهید محمدعلی هدایتی بود.محالت، پس از سال 5111دیگر. شهریورماه 

 نامۀ شهیدوصیتاز فرازهایي 
 مقدس ذات بر توکل با خدایا .بندگانت بین کنیمی قضاوت که روزی خودت، دیدار به ساز مسرورم خدایا -

 که است صحیفه این بر مسلمانی جوان]از سوی[  نگارش بر قصد شهیدان مطهرۀ رواحا از استعانت طلب و تو

 خمینی آزادگان ساالر و شهیدان ساالر و سید برکت پر وجود یمن به و حسینی عظیم انقالب این بستر در

 برای ات ساخت فانی دوست رضای راه در اقیانوس این انگیزدل امواج بر را خود و شناخت را مکتب هایارزش

 رنجیر خود روی به را فضیلت درهای و عاجزند زیبا حقیقت این درک از که آنها اکنون و بماند باقی ابد

 را سیاسی باالی شعور آن و اخالقی هایلطافت آن و روحی هایعظمت آن ترسیم نوان چگونه. اندنموده

 .نوشت باید ،حال هر به ،لکن؟ دارند

 به رجاء و امید و خداوند عذاب از ترس ؛باشید قیامت یاد بسیار که معنا ینا به ،کنید خود پیشه را تقوا -

 پر آنها به نسبت عشق از را خود قلوب دائم و ندارید بر دست بیتاهل از و باشید داشته رحمت و آمرزش

 ،کنید ارک خدا برای فقط .بیندیشید او به فقط و باشد خدا برای خالص کنید سعی دهیدمی انجام کاری هر؛ کنید

 هر .است حرکت در سیاهی سنگ روی بر شب تاریکی در که است سیاهی مورچۀ مثل ریا که است روایت که

 و بخوانید تفسیر و معنی با و بخوانید زیاد قرآن. شوید نوسمأ معنویت با و کنید معنوی را خود توانیدمی چقدر

 است خوب و کنیدمی پیدا حال بیشتر بزنید حرف خودمانی خدای با چقدر هر .کنید پیدا انس خیلی دعا با

 چه دعاها این در که داندمی خدا .بخوانید کبیر جوشن دعایو  توسل دعای و شعبانیه مناجات و کمیل دعای

ه ب .کندمی ترسیم را ما بینیجهان دعاها دارم عالقه خیلی او به که ماگرامی و عزیز برادر مهدی قولبه  .هست

 زبان به نه ،هست هم آخرتی بفهمید که دارم دوست ؛نبندید دل دنیا این به و، دعا و مازن با باشید خدا یاد

 بندگانش همۀ خواهدمی خدا که گرییدمی نچنا بیفتید قیامت و برزخ یاد به؛ کنید باور هایتانقلب در ؛بگویید

 هایقلب در خدا» که بدانید گذارند، ویشان را به نمایش میخدا از ترس و کنند ابراز را آنچنان عبودیتشان

 از خداوند آیه چندین درو  است سازانسان که پادارید به را شب نماز شوید موفق امیدوارم «.است شکسته
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 استاد هایکتاب .بگذرانند خدا با رازونیاز و نیایش به و کنند استغفار انسحرگاه در کهاست  خواسته بندگانش

 .کنید مطالعه را دستغیب اهللیتآ و مطهری

 برای خوبی فرزند ،بودم شما نزد وقتی تا من که دانممی !بزرگوارم پدر؛ ماگرامی و عزیز پدرومادر بر سالم -

 که فهمیدمنمی من ولی ،بودی مهربان خیلی ما به نسبت شما که دانممی؛ کردممی اذیت که دانممی ؛نبودم شما

 هنگام حتی من! نویسممی را اینها و کنممی ریهگ دارم ،قسم خدا به .کشیدی زحمت خیلی ما برای شما

 حق من گردن به خیلی شما! بزرگوار پدر .ببخشید مرا .کنم خداحافظی خوب شما با نتوانستم خداحافظی

 طلب برایم خدا از .نبودم چنین ،فهمیدممی اآلن مثل اگر که بدانید و ببخشید مرا ؛کردم اشتباه خیلی من ؛دارید

 من .کنید دعا برایم .شد نخواهد راضی من از نیز خدا ،نباشید راضی من از شما اگر زیرا ،یدکن آمرزش و مغفرت

 سعادتی چنین به من که بود پدر شما از و کشیدید سختی و کردید فداکاری برایم خیلی .ممنونم شما از خیلی

 روممی ابدی جهان به که حال خواستم خدا از من ،البته .شاءاهللنإ باشید، خیر به عاقبت و موفق .رسیدم

( السالملیهع) حسین امام و( السالملیهع) علی امام از و گیرد دامن به را سرم( الفداء له ارواحنا) اهللبقیۀ حضرت

 .ندامهربان خیلی آنها و دانممی جهان آن در پدرم را آنها و کنند پدری برایم برزخ عالم و قبر در که امخواسته

 آن در حتماً. دارم دوست خیلی را شما و پشیمانم شدت به و ببخشید مرا ،کردم تندی نینادا اثر در من اگر

 .بود خواهیم هم با بهشت در و جهان

 نتوانستم کردی محبت هرچه و ،کشیدی زحمت برایم عمر یک که مادری !مهربانم و عزیز مادر مادرم، بر سالم

 این اآلن و ندانستم را قدر تو من و بودی خوبی مادر یاربس بسیار من برای تو. کنم جبران را آنها از ایذره

 ولی. است کم هم باز ،بنویسم شما و پدر مورد در هم خط هزارها اگر! مادر .زنممی وجودم همۀ با را هاحرف

 دعایت !مادرم .نویسممی چنین گریه با و کرد خواهم زیارتتان بهشت در شاءاهللنإ که است همین مطالب اصل

! عزیز مادر .کند محشورم اولیائش با و بیامرزد و ببخشد مرا که بخواه خدا از ،پس .شودمی مستجاب من حق در

 زیرا ،کنند مادری برایم دنیا آن در تا امخواسته( علیهااهللالمس) زینب حضرت و( علیهااهللالمس) زهرا حضرت از

 من که وجودی با است درست .کن پیشه صبر و ببخش مرا .کرد خواهند چنین شاءاهللنإ و ندامهربان خیلی آنان

 عزیزتر چیزهمه و ازفرزند آنچه]بدان[  ولی .داری دوست را فرزندت دانممی ولی نبودم شما برای خوبی فرزند

 زمان امام آقا از پشتیبانی و خداست رضایت و است اسالم نجات و است اسالم است

 باقی دار جهان آن و ستا فانی دار دنیا این که، دهد صبر شما به خدا .باشدمی( الشریففرجهتعالیاهلللعج)

 و خدا نزد در فردا هم تو !مادرم و رفته خدا راه به فرزندت که کن افتخار و .آنجاست هست هرچه و ستا

 سعادت و افتخار بهترین و بود خواهی روسفید (علیهااهللالمس) زینب حضرت و( علیهااهللالمس) زهرا حضرت

 خیلی برایم نیستم راضی و کن دعا خیلی برایم .حق حضرت جوار در ،بهشت در دیدار]به امید[  .است همین
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 کم فرصت و شودمی نوشته عملیات از قبل ساعت چندین هاحرف این اینکه راستش ؛است کم وقت. کنی گریه

 که کسی مادر :گفتممی من و نک ازدواج گفتیمی ،محالت آمدممی من وقت هر ،باشد یادت اگر !مادرم .است

 مهر اول که وقتی حتی و امیافته را خود معشوق من زیرا ،بزند را هاحرف این نباید برود جبهه به خواهدمی

 اگر و امگرفته انس معنویات این با من کردم فکر ،بگیرم مأموریت پایان خواستممی و شد تمام ماهم سه و شود

 به و ماندم و ؟بروم کجا ؛امکرده پیدا تازه را معبودم و معشوق چون، است زهر برایم زندگی، بروم اینجا از

 خیلی برایم. شد همان خواستممی آنچه که نباش ناراحت وجههیچ به بابت این از تو؛ رسیدم ماواقعی معشوق

 .کنید دعا
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 خاطرات
 هنگامۀ عروج؛ 1خاطرۀ 

ای داوطلب هستیم؛ تا آرایش دشمن به هم ریزد، نیاز به دسته برای عملیات ایذایی، گفت: فرمانده قرارگاه

ها امشب شب اش گفت: بچهطبعی همیشگیعلی بلند شد و با همان وخ احتمال شهادت در این عملیات است.

ادامه داد: هر کی دوست داره  ،دن! دِ یالّا! بعدجمعه است. هر کسی امشب شهید بشه دوبرابر حوری بهش می

 امام حسین تو بهشت بخوره بیاد!صبحونه با 

 رمزهای خدادادی؛ 2خاطرۀ 
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رمضان بود، در کرد. تولدش هشتم ماهنامش علی بود؛ پدرم برای تبرک نام محمد را به ابتدای نام اضافه می

دار بود. در عملیات محرم شهید شد. آرزویش این بود که شهید ماه محرم حالی که مادرم تا آن دم غروبی روزه

 با محرم ماه در حسین ماه در که همین سعادت باالترین و بهترین»اش آورده است: نامههمین را در وصیتشود؛ 

شهید شد و پیکرش را سالروز شهادت  65سه روز بعد از عاشورای سال « .کنم مالقات( السالملیهع)حسین خود

نهاهمه نشانه است برای شناخت روح تشییع کردند. ای 5111علیها( در تابستان اهللحضرت فاطمۀ زهرا )سالم

 بلند شهید.

 استخاره؛ 3خاطرۀ 
مسجدی در حدفاصل میدان خراسان و میدان خوام برم جبهه. بریم استخاره کنیم. بیشتر پاتوق ما گفت: می

ای امام جماعتش بود. بین دو نماز مغرب و عشاء رفت استخاره کرد و آمد شهدای تهران بود. پیرمرد نورانی

 يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ»این آیه آمد: نشست. گفتم چه شد؟ گفت: پسر خدا زد تو خال! گفتم: یعنی چی؟ گفت پیشم 

 (4)صف:«. مَّرْصُوصٌ بُنیَانٌ كَأَنَّهُم صَفًّا سَبِیلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ

 حال عرفا؛ 4خاطرۀ 
ای بسیجی تهران به منطقه اعزام بشم. خواهم با نیروهگفت: میخصوصی داشت. میفهمیدمش. حال بهنمی

دوست ندارم کسی منو بشناسه تا بتونم توی حال خودم باشم. دو سه باری که رفت به جبهه و برگشت، گفت 

های های محالت آدمخوام با نیروهای محالت برم. گفتم: چی شده، نظرت برگشت؟ گفت: توی بچهمی

 نم.خوام از معنویتشون استفاده کمخلصی هست؛ می

 زمزمۀ لقا؛ 4خاطرۀ 

«. عِبَادِكَ بَیْنَ فِیهِ تَقْضِي يَوْمَ بِلِقَائِكَ فَسُرَّنِي إِلَهِي»ویژه این فرازش را: مناجات شعبانیه را خیلی دوست داشت، به

 «.هاللَّ لِقَاءِ عِنْدَ إِلَّا الْحَقِیقَۀِ عَلَى لِمُؤْمِنٍ رَاحَۀَ لَا»این روایت همیشه ورد زبانش بود: 
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 سرداری بهشتی. 11
 

 
 مرتضي خاکپورشهید 

  :محالت5142؟؟؟ والدت ، 

  :پاکستان ]حملۀ تروریستی صحابه[، 5116شهریور  36شهادت 

 مزار: گلزار شهدای محالت 

 امعکس تو را قاب کرده
ام. هنوز هم یادم هست؛ ام فراموش نکردهامشب وقت دیداری تازه است. خوابی را که یکسال پیش دیده

یستاد و دو دستش را به دو کتفم گرفت و قول داد که چنین شبی ای با همان لباس سبز پاسداری جلویم مرتض

 ام تا تعبیر روشن آن را دریابم.ام بلکه بیدار ماندهباز هم به دیدارم بیاید. این خواب را فراموش نکرده

. تو بودن سخت استی ب مکنیاقرار م چه دیر گذشت.جان! یک سالِ دیگر بی تو گذشت. اما مرتضی»

کنم. می اسحسا مسوزش آن را تا عمق جانبه جانم انداخته باشند؛ گَزَنه را  یهاانگار کن برگ سوزاند.می

ام خستهگذرد. کنم اصالً نمیگذرد. گاه احساس میسخت می گذرد،یم ری. دستین یبودن شمردن تویب یهاهیثان

 مثل. زدمی تند و تند قلبت، هایتپش مثل گذشت، زود چه: نبود شمردنی یزن بودن تو با هایآقا! ثانیه ،کندیم

بدجوری کند. تابم میبی کند.می وارونهگونه همیشه شهریورماه حال و هوایم را این! عمرم تو، عمر هایلحظه

 یمگلو یِ - اینجا درست - اینجا ماهی، تیغ مثل خاری، کنممی احساس رفتنت شود. بعدِمیبرایت تنگ  مدل

 نخور غصه امادهم.  قورت را دهانم آب دهدنمی امان حتی. کندنمی جاباز دادنیقورت هیچ به و شده کاشته

کشم خورم و انتظار میمیخواهم گریه کنم؛ بغضم را فرونمیامشب  بگردم. دورت باش. نداشته آشوبهدل! آقا

 «تا تو بیایی.
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 است ایولوله. است سخت امنشسته آرام اینکه تلقین دارم، ذهن در که بلبشویی همهاین با. است سخت انتظار

سیزده سال با »رانم. می سخن دری هر از شاید برای همین است که. است زجرآور برایم سکوت دلهرۀ. دلم در

 ام آمدی؟هست شبی که به خواستگارییادت اما فرصت کمی بود برای اینکه بشناسمت. نیست.  تو بودن کم

جو نبود. فقط تردید داشتم نتوانم همانی بشوم که وکه نیازی به پرس ه بودات گفتآنقدر از ایمان و خوبی اشمداد

حتماً  –ت چگونه گرفتیم باور کن یادم نیس - مان رامان هشتادهزار تومان بود و عروسیمهریه خواهی.تو می

دانستم پایت را به می. شدندکی شهید مییو دوستانت یکی بحبوحۀ جنگ، بود 5163. سال گرفتیم خیلی ساده

نازیدی و من به تو. می و آرم سپاه به لباس سبز پاسداریدنیا بند کنند، دلت به جای دیگری بند است. تو 

لباس یک بار دل از آرم سپاه کندی، خودت برایم تعریف کرده بودی که . اما نه، بود همیشه لباس سبزت با تو

گویم، نه؟ همان وقتی که نیروهای بعثی دانی کی را میو زیر خاک دفنش کردی. میاز تنت درآوردی سبز را 

ها کند وای چقدر ثانیه اش کردی.تان کرده بودند. آرم و لباست را درآوردی و زیر خاک مخفیمحاصره

 «گذرد. مرتضی جان! تو که بدقول نبودی.می

 پنج به نزدیک اتاقم طول. یابم آرامش موضع، تغییرِ این مرهم به شاید،. زدن قدم به کنممی شروع و خیزمبرمی

 سمت گردانمبرمی رو و گردمبرمی ناخودآگاه رسم،می دیوار به چون و شودمی طی سرعت به پس،. است گام

که در  کردممی یالهم خ یددر باز شد. شاناگاه،  .نیست خودم دست .شده همیشه از تندتر قلبم تپش. اتاق درِ

 به ، نورانی و جذاب،صورت تپل و نمکینهمان با  همیشگی، وقار همان با ،لبخند همان با تضیمر باز شد.

 به آرام هایشلبخند زد و لب .نداشت راهی او جان به زمان طوفانِ گذر گویی. شد میهمانم بود، که سن همان

ها آنقدر در دل ن چشمایزد. باید هم برق بزند. با  برق هایشچشماز پسِ لبخندش،  .گرفت کش راست سمت

های شب در مسجد شده است. تا نیمه نورانیآنقدر به قرآن نگاه کرده که  که زالل شده است. شب گریسته

گفت: می اش نور است، نور نماز.هایش بدرخشد. مرتضی همهباید هم چشم کرد.ماند و قرآن تدریس میمی

ها هم یاد بده کن نمازت را اول وقت بخوانی. به بچه برایم مهم نیست غذا درست کنی یا نه. فقط سعی خانم!

 «ات.خوش آمدی به خانهبنشین جانم! بنشین مرتضی جان! » نمازشان را اول وقت بخوانند.

ها را در سینی پیش از آنکه کنارش بنشینم، وارد آشپزخانه شدم. سماور جوش آمده بود. چای دم کردم و فنجان

 پوستم در .امتو که آمدی تند و فرز شدهببین. ! آقا»ی آقا و یکی برای خودم. مرتب چیدم، یک فنجان چای برا

آخرین چای را آن یاد روزی افتادم که فردایش روانۀ پاکستان شدی. ام. چه زود برایت چای دم کرده .گنجمنمی

خواستی به دل یگردی. انگار دوباره جنگ شده بود و دوباره مدانستی که برنمیخودت میروز با هم خوردیم. 

 خیبر، رمضان، ،المبینحضورت در فتحخواستی میانگار  ات را محکم ببند مرتضی!فانسقه دود و آتش بزنی.

تکلیف که باشد  کتاب دستت بود.یک بار دیگر تکرار کنی. اما این بار را  1 و 4 کربالیو  ، 1 والفجر بدر،
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 منِ .دهدنمی ماندن بویمرتضی این بار  که گفتم میرفتی، دلداشتی میوقتی شوی. و شدی. دانشجو هم می

 .خودم تنهایی برای تو، برای نه گریستم، سیرکنجی را گیر آوردم و رفتی و من سهبه سفر شد. دل باورم نساده

خودش به زبان بیاورد از  توانستباز کرد تا خبری را که نمی داداش پیچ رادیو راسه ماه از رفتنت گذشته بود. 

م ه بودم: امروز پنج دانشجوی ایرانی در پاکستان به دست سپاه صحابه ترور و شهید شدند. دیدو بشنورادی

کنند. انگار دارند با دلم پچ میم همه پچه بود. نگو برای شهادتت گریست. دیدهای داداش سرخ شدهچشم

 «که رفتی. باورم شد دیگر کنند.باشک میقایم

تا لب باز کند و چیزی  ،های انتظارنفسبود و  مرتضیسکوت  ت نشستم.سینیِ چای در دست، نرم و مبهو

؟ داد نزدی؟ اصالً بلد بودی خشمگین شوی؟ آری، خشم داشتی اما سرم داد زده باشیآید چرا یادم نمی»بگوید. 

تو بنشین و چیزی آقا! نه از من، از دشمن. خشمت هم مقدس بود. سکوتت هم زیبا بود. سکوتت هم زیباست. 

 اتاق پنجرۀ جانب به برخاست، مرتضی «شوم.تو سیر نمیبه نگو. بگذار عکست را قاب کنم. من که از نگاه 

 دیده ماه از باریکی هالل جز. کرد رصد را آسمان شدمی اتاق پنجرۀ پشت از. ماند خیره آسمان به و رفت

 امکردهآقا! عکست را قاب »ر را کرد. باید بشود این کا. کرد تصویر ماه قاب در را مرتضی عکسِ شدمی. شدنمی

ات عکس ات را. قبل از آنکه بروی پاکستان برای کارت شناساییام. همان عکس سفارشیگذاشتهتاقچه  لبِ و

دار عکس را که رفتند بگیرند، مغازه یکی عکس انداختید. عکس شهید جیهانیی. با دوستانت یکیه بودانداخت

 کاری کردی، مرتضی!ین آقا در خوابم آمده و سفارش عکسش را کرده. خوب تو را هم بهشان داد و گفت: ا

تا هر وقت دل فاطمه و محمد برایت تنگ شد نگاهت کنند. گاهی مخفی از ام لب تاقچه ام، گذاشتهقابش کرده

تر اامشب زیبدانم. محمد هنوز منتظر سوغاتی توست که از پاکستان برایش بیاوری. ریزند. میچشمانم اشک می

هفده سال است  که گذارم کنار همان عکسیمی بینی وکنم در همان ماه که میب میرا قا عکس امشبتای؛ شده

 «ام.قابش کرده

 گاهتکیه را دستش دو رسید، اتاق انتهای به .زدن قدم به کرد شروع و روبرگردانداز آسمان  آرام مرتضی

 برخاستم نیز منالغه و قرآن را بیشتر از همه دوست داشت. البنهج .ایستاد کتاب هایقفسه جلوی و کرد کمرش

 با گویا که ایگونهبه وآقا! آرزویت چیست؟ دوست نداری برگردی همیشه پیشم بمانی؟ آرام  .ایستادم کنارش و

دهد: آرزویم شهادت بود که به آن رسیدم. من به آرزویم رسیدم. آرزوی تو پاسخ می کند،می نجوا خود

 !چیست؟
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 شکوفۀ راستگویی. 15

 اصغری  محمدعليشهید 
  :خمین، 5113شهریورماه ؟؟؟ والدت 

  :فاو، 5164ماه بهمن 1شهادت 

  3خمین، قطعۀ مزار: گلزار شهدای 

 نامهزندگي
ستان خمین دیده به جهان گشود. رشه ، در یک خانوادۀ مذهبی از5113ماه محمد اصغری، در شهریورشهید علی

ایشان تحصیالت ابتدایی را در یکی تغاری مورد محبت همۀ اعضای خانواده بود. و ته آخرین فرزند خانواده بود

خمین  آقا مصطفی )پهلوی سابق(حاجاز مدارس ابتدایی همان شهرستان گذراند و دوران دبیرستان را در مدرسۀ 

عالقۀ وافری  ، به سببدر همان دوران، که انقالب به اوج خود رسیده بودپایان رساند. به در رشتۀ علوم انسانی 

 .یت مبارزاتی خود را آغاز کردبا حضور در تظاهرات و پخش اعالمیه فعال سره( داشت،به امام خمینی )قدس

  دورۀ تربیت معلم شرکت کرد و موفق به اخذ مدرک این دوره شد. در ،دبیرستان وی پس از اتمام دورۀ

و سه سال  انویی مؤمن و انقالبی ازدواج کردبا به بود، اش گذشتبهار از زندگی 33، در حالی که 5163در سال 

زندگی مشترک با وی داشت. بهانۀ این وصلت نسبت فامیلی دوری بود که هنوز در اذهان مانده بود. نیازی به 

که انند. شرایطی واصرار نبود. شهید اصغری آنقدر جاذبه داشت که نتوانند به او جواب رد بدهند یا او را سر بد

مردی با این خصوصیات بود: ایمان، اخالق حسنه و صداقت. و شهید همۀ این  برای همسری گذاشتخانم 

و  اج انجام شدمراسم ازدو ز چهار ماه که از عقدشان سپری شد،ها را در خود جمع کرده بود. پس اویژگی

گاه بت قلبی که هیچأم با آرامش و محومعنوی و ت ایزندگیشان در کنار مادر گرامی آغاز شد، زندگی مشترک

هرچند زندگی مادی خوبی نداشتند و روزمره زندگی  اش را در آن زندگی نشان نداد،هرهکدورتی چ

الهدی به دنیا آمد. پس، دختری بود که در روز شهادت امام موسی صدر و بنت این ازدواجثمرۀ گذراندند. می

از درهای  هفت دربه سبب این دختر ت که او دخترش را دوست داشت و باور داشالهدی نامیده شد. بنت

نه ماه از آغاز زندگی مشترکشان گذشته بود که شهید اصغری در دانشگاه باز شده است.  بهشت به روی او

بود  السالم(موسی الرضا )علیهبنبا امام علی یش که همجواریواو به آرزمشهد در رشتۀ الهیات پذیرفته شد. 

معنویتش در آن فضای نورانی بیش از هر وقت نواده به مشهد مهاجرت نمود. پس، برای تحصیل با خارسید. 

در آنجا شد. رفت و در فضای کتابخانۀ حرم مشغول مطالعه میمیالسالم( )علیهشده بود. وی به حرم امام رضا 

بهه کرد و گاهی نیز به جروزی میدر یک مدرسۀ شبانه ل و مطالعه و تدریسبیشتر وقت خود را صرف تحصی
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در واحد  ایشان. ماندمیو هر بار بین یک تا سه ماه در جبهه  هشت بار به جبهه رفتحدود شد. اعزام می

های آن دوره را ایشان برای بیشتر عکس .کردمعه به طور افتخاری خدمت میپاه پاسداران و نمازجفرهنگی س

 .گرفتسپاه گرفته است. در ضمن، در نمازجمعه ها هم عکس و فیلم می

ها سطحی و یک بار بار از آن مجروحیتدو در طی اعزام به میدان نبرد و خط مقدم سه بار مجروح شد که 

در مدت نه پس از بهبودی باز به جبهه بازگشت.  منتقل شد.ر شیراز د یبه بیمارستانبا هواپیما د، که شدید بو

با شروع عملیات ه از سرش نرفت. گاه حال و هوای جبهماهی که به خواندن درس در مشهد مشغول بود هیچ

ها اعزام شده . کاروان بسیجیبه خمین منتقل کرداز مشهد ایشان دیگر تاب نیاورد و خانوادۀ خود را   1والفجر

اهلل شهرستان خمین ملحق کرد. سپاه روح ر به اهواز رسید و خود را بهو با قطاباعجله رفت بودند. او از پی آنها 

آنقدر این حادثه  ز خبر شهادت ایشان به خانواده رسید اما پیکر ایشان مفقود شده بود.رو 4الی 1پس از گذشت 

 شهادت به خط مقدم رفته بود.تنها به وعدۀ اش هم باورکردنی نبود. انگار خانوادهبرای سریع اتفاق افتاد که 

گاه یافت نشد. سنگرش هیچپیکر همگر آنها شهید شدند. ر برخورد گلوله خمپاره به سنایشان و همرزمشان بر اث

از روی کارت  سر ایشان از بین رفته بود. شهدا پیدا شد. روز پیکر ایشان توسط گروه تفحص 41پس از 

ر شهدای شهرستان خمین منتقل شد و در گلزا دانشجویی که در جیب پیراهنش بود شناسایی شد. پیکرش به

 خمین مدفون شد.

 خاطرات
 سر قولش ماند؛ 1خاطرۀ 

انگار روزه گرفته بود برای جبهه.  41حکم زد. رفت زیر قولش نمیماند. سرش میداد سر قولش میمی قول که

روزش  41فقود ماند تا مشهید که شد، بدنش را نیاوردند، روز در جبهه بماند. سر قولش ماند.  41قول داده بود 

 کامل شد.

 عنایت امام هشتم؛ 2خاطرۀ 
روز علی آقا برای درمانم پولی جور کرده بود . آنتوان راه رفتن نداشتم. علیدی که کمردرد شدیدی داشتم به ح

با آشفتگی وارد خانه شد. پرسیدم: علی چه شده؟ گفت: چقدر من از حال دوستانم غافلم. در حرم یکی از 

پیش بود به پول برای درمان داشت. آمده  ینیاز شدیدشده، دیسک کمر مبتال به دوستانم را دیدم. همسرش 

ن دادم. ذاشته بودم به ایشاپولی را که برای درمان شما کنار گ ،متوسل شده بود. راستش السالم()علیه رضاامام

 کمردرد نگرفتم.گاه هیچ و دیگر خوب شد دردم خوبِبعد از چند روز کمراولش خیلی ناراحت شدم. اما 

 السالم(مثل آقایم حسین )علیه؛ 3خاطرۀ 
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سر باشد. به آرزویش رسید. و نیز آرزو داشت که مفقوداالثر بی السالم()علیه باعبداهللمانند ا خواستدلش می

 روز پیکرش مفقود بود.  41که  ،شود

 ؛ خاطرۀ همسر شهید3خاطرۀ 
ایمان خیلی مالک ازدواجمان ایمان و اخالق خوب بود. ایشان زندگی مشترکمان حدود سه سال طول کشید. 

حجاب و سۀ خواستگاری گفت: من یک خانم باخیلی عالی بود. در همان جل و اخالقشان همقوی داشتند 

، جز اینکه همین ایمان را داشته باشی. خواهمنمی : من ازت هیچ چیزیگفتم او خواهم. من هم بهباایمان می

ساده مراسم  ،ماه که عقد کردیم 4بعد از اش نشان داد. این صداقت را در زندگی ایشان ساده و راستگو بود و

و  ای با جاری، در خانهاتاقی بغل اتاق مادرشماده شده بود برای زندگی مشترکمان، آ. اتاقی داشتیمعروسی 

با یک نبود. بعد از نه ماه، بگیر کردیم. یک زندگی خوب و صمیمی داشتیم. حقوقبرادر شوهرم زندگی می

اسکان کردیم. حدود یک سال در آن خانه ماندیم. خانه را ساختیم و در آنجا همان مقدار کمک اقوام طبقۀ باالی 

دخترمان، قبول شد. خوبی ی رتبۀ خیلموقع درس خواندن را شروع کرد و قصد داشت وارد دانشگاه شود. با آن

گفت: قدمش دانست. میبرکت میپرقدم دختر را  اش در دانشگاه آمد.الهدی، سیزده روزه بود که خبر قبولیبنت

دختر دوست دارم. رفت ثبت نام کرد و بعد از پانزده روز ما هم اثاث کشیدیم به مشهد.  . من خیلیخیر است

 کرد تا چندرغازی برای خرج زندگی دربیاورد. همۀتدریس میروزی همراه تحصیل در یک مدرسۀ شبانه

 ،شدیکرد. اگر کمی سست مخواند و در حرم عبادت میاش درس میآمدش به حرم بود. در کتابخانهورفت

و  پدرممان جابجا شد. ایکه خانۀ اجاره شارژ شدم. ترم دو بود :گفتمی . آنگاه،آمد خانهرفت حرم و میمی

 ندیده انه راصاحبخدر خانۀ جدید جا نیفتاده بودیم؛ حتی هنوز کشی بودند. هم در اثاث شوهر خواهر پدرم

اینجا  تو !علی گفتم: آخر،خواهم بروم جبهه. : من میگفتروزی بود اثاث کشیده بودیم که پنج، شش بودم. 

که اسمم را بنویسند.  من با خمین تماس گرفتم :گفت خواهی جبهه بروی؟خوانی. چگونه میداری درس می

بله.  :ت کردی؟ گفتراآقا زی: حاجگفت نها صحبت کرد.با آاشکال نداره. نشست  :ما مهمان داریم. گفت :گفتم

خواهیم برویم حرم. گر میدو بار دی ،یکیپدرم گفت:  ؟یوبربه حرم ی هخوامی خوب چند بار دیگر :گفت

در  چرا؟ گفت: من اسمم را حرکت داریم برای خمین. گفتند:ما فردا  ؛ید حرموامروز تا غروب برگفت: پس، 

حرکت  نم.هم باید خودم را برسااهلل است به سمت جبهه. من فردا حرکت گردان روح. امنوشته اهللگردان روح

فردای آن روزی  اند.اعزام شدهاهلل گردان روح ، باخبر شدیم کهمیکردیم. آمدیم به خمین. وقتی به خمین رسید

 .بلیط قطار گرفتم :، گفتتشییع جنازهتشییع جنازۀ چند تا شهید در خمین بود. بعد از  که به خمین رسیدیم

  اهواز.افتم. رفت اراک و از آنجا با قطار رفت ساعت دو راه می

 ؛ خاطرۀ برادر شهید3خاطرۀ 
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ها به تشویق علی روانه جبهه شده بودند. تازه شهید شده بودند. همانترم ام، پسران برادر بزرگبرادرزادهدو تا از 

ند خبر شهادت را ه بودجرئت نکرد د که با علی خداحافظی کرده بودیم که خبر شهادتش آمد.چهار، پنج روز بو

رفت. دادند. باورکردنی نبود. سرم گیج میبه من خبرش را که پدر دو شهید بود بدهند.  رمتگربه برادر بز

از طرف ستاد کل برای مراسم شهید آمده بودند. بعد از پیکرش را هم نیاورده بودند. مراسم باشکوهی گرفتیم. 

سرش را د. پیکر بیخبر آوردند که جنازه شناسایی شروز چهلم که یازدهم یا دوازدهم فروردین بود مراسم 

 ند. تشییع جنازه شد و خاطرات و مراسم تکرار شد.آورده
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 دلدادۀ شهادت. 11

 الدین اجاقي سیدعالءشهید 
  :اراک، 5141ماه فروردین 32والدت 

  :جزیرۀ بوارین( 4کربالی ، 5161 ماهدیشهادت( 

  :جاویداالثرمزار 

 نامهزندگي
ماند. سه، چهار فرزندی در این فاصله واهرش فرزندی برای مادر نمیبعد از خ بود.سیدرضا فرزند سوم خانواده 

کند که اگر خداوند پسری به او بدهد.، نامش از دنیا رفتند. تا اینکه مادربزرگ خانه، سر تعزیۀ شاهچراغ، نذر می

هر ا تا بزرگ شود الدین )برادر شاهچراغ( بگذارد. پدر خانواده هم نذر کرد که اگر این فرزند بماند، او ررا عالء

رفتند فرحزاد و با قاطر ها میوقتپدر به نذرش عمل کرد. آناینجور شد که ماند. سال به امامزاده داود ببرد. 

رفت هم رفتند. تا وقتی که جبهه میرفتند به امامزاده داود. جادۀ خطرناکی داشت ولی با ذوق این راه را میمی

 رفت.به امامزاده داود میخودش بار هید سالی یکشد و شیادم هست به این نذر عمل می

شد و نقش رقیه را بازی خوان میخانه بود. گاه تعزیهزرنگ ووتیز و زبراما تندزبان و البته آرام سید بچۀ خوش

اش را از همان دبستان و راهنمایی را در اراک گذراند و فعالیت انقالبی کردند.کرد و صدایش را ضبط میمی

السالم( آغاز کرد. بیشتر دوستانش در آن دوره بعدها یکی یکی راهنمایی در مسجد امام حسین )علیه دوران

ریزی سپاه استان اراک، معین جمشیدی و حاج علی ون برنامهاشهید شدند. آنها که زنده هستند سردار همتی مع

 اسدی است.

قتی بحثی پیش مسائل اعتقادی، وی بود. در اعتقاد راسخ به باورهای دیناش شجاعت و های اخالقیاز ویژگی

گرفت. وی در دبیرستان ای از کسی به دل نمیکرد. با این حال، پس از بحث کینهای درنگ نمیآمد، لحظهمی

خواند. دو رشتۀ دانشگاهی را پذیرفته شده بود: وارد انجمن اسالمی شهید بهشتی شد. درسش را خوب می

 ه لحاظ اعتقادی که داشت تربیت معلم را انتخاب کرد و سه ترم درس خواند.پزشکی و تربیت معلم. بدندان

المقدس برای عملیات بیت، اولین اعزامش . پس از حضورش در کردستان، چند بار به جبهه رفتدر این مدت

طالب ابیبنالسالم( از لشکر علیکه با گردان امام حسین )علیهبود،  4حضورش در کربالیو آخرین بود. 

 السالم( و از نیروهای حاج اسماعیل نادری بود.)علیه

دانست. با دوستانش در جبهه در ارتباط بود و چند روز مانده به عملیات اش را در رأس امور جنگ میوظیفه

 خانواده مطمئن بودند که سه، چهار روز دیگررفت، رفت. وقتی میکرد و به جبهه میبساطش را جمع می
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در پیش بود و او را به عنوان نیروی آموزشی غواص فرستاده بودند سمت  4لیات کربالی عم شود.عملیات می

 اندیمشک.

زن. عملیات لو رفته بود و با تیربار هر کسی را از آب جیهم غواص بود و هم آرپی 4شهید اجاقی در کربالی 

به د و وارد خاک عرق شده بودند زدند. شهید اجاقی و چند تن دیگر که از آب عبور کرده بودنآمد میبیرون می

 رسد. هیچگاه پیکرش به خانه برنگشت. شوند و او در این عملیات به شهادت میمحاصرۀ دشمن گرفتار می

 خاطرات
 اسراف نشه؛ 1خاطرۀ 

بازی و انفجار ترقه چهل تا بخیه برداشته بود و دو تا از انگشتش کار های آتیشبچه که بود دستش توی شیطنت

عمل جراحی؟ گفت: بذار این عملیات رو  خوای بریم تهران برای. بعد از چند سال به داداش گفتم: میکردنمی

 همه هزینه بشه. اسرافه!برم. اگه زنده برگشتم، باشه. اگرنه، چرا این

 جدم منتظر توست؛ 2خاطرۀ 
روم. راه میهای شهید اجاقی جمع شد و گفت: اسدی! دیشب خواب دیدم در یک چمنزار اشک توی چشم

پرسی کردیم و گپ زدیم. حالش خوب بود. وقتی شهید حسینی نزدیک آمد و با هم روبوسی کردیم. احوال

 کشه.شدیم، شهید حسینی گفت: زودتر بیا جدمون انتظارت رو میداشتیم از هم جدا می

 رضایت پدر و مادر؛ 3خاطرۀ 
پدرش معتقد بود که هنوز ادر برایش خیلی مهم بود. رضایت پدر و مخواست به جبهه برود. برای اولین بار می

مادر زود است. باید صبر کند تا رشید شود. با اصرار پدر را راضی کرد، مشروط بر اینکه مادر هم راضی شود. 

روم. ولی فردای قیامت که حضرت فاطمه آورد. در نهایت، شهید اجاقی گفت: باشد. من نمیبهانه می

کرد: سید! چرا نرفتی؟ جوابش را خودتان بدهید. با این جمله دل مادر نرم شد و رضایت  علیها( گلهاهلل)سالم

 داد.

 یک فداکاریماجرای ؛ 4خاطرۀ 
آمد تصور در آن عملیات نیروها محاصره شده بودند. منتظر بودیم نیروهای قم بیایند. با سروصدایی که می

تم از سنگر بیرون بیایم و جلو را وارسی کنم که شهید اند. اما، تردید داشت. خواسکردیم که نیروهای خودی

اجاقی اجازه نداد. گفت: تو فرماندهی و وجودت برای لشکر الزم است. بگذارید من بروم. به محض اینکه از 

 .منفجر شد و ایشان به شهادت رسید سنگر بیرون آمد نارنجکی زیر پایش افتاد و زیر شکمش


