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رهآورد اردوهای راهیان نور ،عزت و استقامت فاطمی است که با زالل معرفت
حضور زائران این دیار آسمانی و زیارت مهبط فرشتگان و محل نزول برکات الهی
حاصل میگردد.
همه ساله در ایام پایانی اسفند ،سفرهای معنوی راهیان نور دریچهای از آسمان
را به روی زمینیان میگشاید و دلهای عاشق را با رشتههای انس و محبت به
فرهنگ ایثار و شهادت به روی رزمگاه شهدا در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع
مقدس که بیشک ،قطعهای از آسمان معرفت و معنویت است ،پیوند میزند.
مسلم ًا نه همت و نه قسمت؛ بلکه دعوت شهیدان است که هر سال صدها هزار
نفر را در واپسین روزهای زمستان و آغازین روزهای شکوفایی گلهای بهاری به
این بیابانها میکشاند تا با تبرک خاک معطر به قدوم شهدا و استشمام شمیم روح
افزای اجساد مطهری که سالهای سال ،به ظاهر همچنان مفقوداالثرندُ ،گلهای
بیداری در دلهای کمابیش غفلتزده از جلوههای دنیای فانی ،شکوفه زده و با
نم دیده ،طراوت بهاری دلپذیری را برای آن رقم میزنند و بصیرت و درک
قطرات ِ
صحیح و درستی از زندگی و حیات عاشقانه را ترسیم مینمایند.
سرزمینهای راهیان نور جایگاه رفیع و شأن و مرتبت واالی خود را از رزم
قهرمانانه و توسالت و مناجات رزمندگان اسالم و قطرات خون مقتل شهیدان،
گرفته است و اگر به چشم دل نگریسته و با پای دل سفر کنیم ،رزمگاه دلیر
مردانی از بسیج مردمی و نیروهای مسلح است که به عشق والیت ،در دفاع از
مکتب و کیان میهن اسالمی سر از پای نشناخته و در مقابل سالحهای پیشرفته
اهدایی شرق و غرب ،مردانه ایستادند و با اهداي جان و تحمل رنج جراحت و
زجر اسارت ،پرچم پر افتخار عزت و افتخار حسینی(ع) را تا بلندای افق بشریت
برافراشته نگه داشتند.
اردوهای راهیان نور ،بزرگترین عملیات فرهنگی کشور است که با عنایت خاص
مقام عظمای والیت و با برنامهریزی و پشتیبانی شبانهروزی و مدیریت جهادی
و خالصانه خادمان شهدا ،شکل میگیرد و قطع ًا آثار فرهنگی معنوی و برکات و
خیرات فراوان و مستمری در جامعه بر آن مترتب است.
امسال نیز که موسم راهیان نور به لطف تقارن با بهار فاطمی ،معنویتی دوچندان
یافته و اشتیاق سفر به آن دیار عشق و حماسه ،سرتاسر میهن اسالمی را فرا
گرفته است ،جای آن دارد با معرفتی بیشتر به مهبط فرشتگان آسمانی و محل
بی
نزول برکات الهی گام نهیم ،با حضور در مناطقی که توسل به چادر خاکی بی ِ
بی حرم را به یادگار دارد و یادآور شبهای پرحماسه و معنویت رزم و عملیات
است ،عمیق تر بیندیشیم ،پایایی و استقامت در راه حق و عمل به آموزههای دین
و پویایی و تالش و معنویت را از رزمگاه دلیرمردان و قتلگاه شهیدان با خود به
ارمغان بریم و در پناه رهنمودهای والیت بدون هیچ گونه ُکرنشی در مقابل انواع
جلوههای جنگ نرم ،تحریم ،تهدید و زیاده خواهی استکبار جهانی تا نهادینه شدن
فرهنگ غنی ایثار و شهادت و رسیدن به جلوههای پرفروغ صبح ظهور ،در راه
سازندگی و تعالی این سرزمین علوی استوار و ثابت قدم باشیم.
احمد حسینی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم

در اولین روز آخرین ماه سال  1364هواپیمای حجت االسالم فضل اهلل محالتی
نماینده حضرت امام خمینی (ره) ،مورد حمله جنگنده های عراقي قرار گرفت و
همه سرنشينان آن ،به شهادت رسيدند .از آن روز به بعد این تاریخ را با نام روز
روحانیت و دفاع مقدس می شناسیم .طالب و روحانیون بی شک در تمامی عرصه
های دفاع هشت ساله حضوری پر رنگ داشتند .شاهد این مدعا آماری ست که
از حضور روحانیون نقل شده است .به عنوان مثال از مجموع  4363شهید طلبه قریب به  40تن
مجتهد 72 ،نفر ائمه جماعت 43 ،نفر ائمه جمعه 142 ،تن آرپی جی زن 47 ،نفر تخریب چی72 ،
غواص 136 ،امدادگر و  15شهیده ی طلبه هستند .مطلب پیش رو با ذکر چند خاطره ،از حضور
روحانیون و طالب در عرصه های ناپیدای دفاع مقدس رونمایی می کند.

اهلل اکبر میرزا جوادآقا
تهرانی پای خمپارهانداز
مقام معظم رهبري در يكي از
خاطرات شان مي فرمايند« :گاهی یک
روحانی مسن و پیرمرد ،اثرش از روحانی
جوان بیشتر است .یکی از علمای
محترم مشهد ،از مس ّنین علمای مشهد
که حتما اغلب آقایان می شناسند ،آقای
حاج میرزا جواد آقای تهرانی ،مر ِد ّ
مل،
پیرمر ِد پشت خمیده ی با عصا ،ایشان
چند بار جبهه رفته .یک بار ایشان از
جبهه برگشتند آمدند تهران ،می رفتند
مشهد ،با بنده مالقات کردند؛ خدمت
امام رسیدند .به من گفتند که من وقتی
رفتم جبهه ،دیدم بچه ها من را به چشم
یک پیرمرد نگاه می کنند ،گفتم نخیر از
من هم کار بر می آید .بعد به من گفتند
که پس شما پای خمپاره بیایید ،آقای
آقا میرزا جواد آقا را بردند پای خمپاره.
ایشان گلوله ی خمپاره را می انداختند
توی خمپاره و پرتاب می شد و می خورد
به دشمن .خب خمپاره انداز ،خوب است
دیگر .خمپاره زنی ،یک کار رزمی ،شما
ببینید چقدر در روحیه ی این جوانها اثر
می کند ،چه جانی به اینها می دهد».

مجتهدی که هم حمامساز بود و
هم پایهگذار جنگهای چریکی!
حضرت آیت اهلل نوری همدانی
در خاطرات شان از دفاع مقدس
می فرمایند« :بنده بارها شاهد بودم که
مجتهدینی بزرگ چون آیت اهلل «میرزا
جواد تهرانی» و آیت اهلل «تهرانی»
عازم میدان نبرد می شوند و در آنجا
لباس رزمندگان را می شویند ،چای
درست می کنند و حتی مرحوم آقای
«حیدری» در چندین نقطه با زحمت
بسیار فراوان برای رزمندگان حمام
ساخته بود و همچون پدری مهربان و
دلسوز به رزمندگان و پاسداران خدمت
می کرد».
فرماندهی یکی از محورهای نخستین
عملیات نیروهای اسالم که منجر به
فتح ظفرمندانه ی میمک شد ،بر عهده ی
آیت اهلل حیدری بود .از این رو او را
می توان یکی از پایه گذاران جنگ های
چریکی دفاع مقدس برشمرد.
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فرماندهی که می خواست
گمنام باشد!
در عملیات شکست محاصره آبادان
و طریق القدس فرمانده گردان
بود .در عملیات فتح المبین در کنار
شهید خرازی ـ فرمانده ی تیپ امام
حسین(عليه السالم) ـ بود .پس از
آن در عملیات بیت المقدس و عملیات
رمضان فرماندهی قرارگاه فتح سپاه را
به عهده داشت که چند یگان رزمی
سپاه را اداره می کرد .همه این ها در
حالی بود که با لباس روحانی وارد
جلسات نظامی می شد و به طرح و
توجیه نقشه ها می پرداخت ،طوری که
حیرت فرماندهان نظامی ـ اعم از
ارتشی و سپاهی ـ را از این که یک
روحانی فرماندهی سه لشکر را عهده دار
است به همراه داشت .عالوه بر این در
قاموس وجودش هم تک تیرانداز بود و
هم آرپی جی زن و همین باعث شد تا
بعد از عملیات رمضان خود را در قالب
تک تیرانداز گردان پیاده برای عملیات
محرم آماده کند .اما چند ساعت قبل از
شروع عملیات تکه کاغذی به دستش
رسید که آسمان چشمانش را مانند
هوای ناگریز وداع بارانی کرد .در کاغذ
نوشته شده بود« :آقای ردانی پور شما
شرع ًا مسئولید اگر با گردان به عملیات
بروید».

طلبه ای به وسعت ...
شهید «بهرام حجتی» از استان
گیالن و از خانواده ای سنی مذهب
وارد دانشگاه تبریز شد .در ادامه به
جای پاسخ مثبت به دعوت نامه ی
دانشگاه آمریکایی عازم تهران شد تا
در مدرسه عالی شهید مطهری درس
دین بخواند .در دوران طلبگی شیعه
شد و با لباس روحانیت به جبهه رفت.
در خالل مجاهدت هایش به شهر تالش
رفت و به عنوان اولین فرمانده بسیج
سعی در ساماندهی نیروهای اعزامی
کرد .در نوبتی دیگر در قامت سرپرست
اداره ارشاد اسالمی به جهاد پرداخت
و در دوره ای دیگر به عنوان سرپرست
جهاد سازندگی ،پازل شخصیتی خود
را تکمیل کرد .اما این شيرمرد به
همین مسئولیت ها بسنده نمی کرد و
در خاک های تفتیده ی پاسگاه زید
به عنوان سرپرست گروه مهندسی
رزمی به درجه ی جانبازی نائل آمد
و در بیمارستان طرفه ی تهران به
همسنگران شهیدش پیوست.

روي اين توپ کار ميکنم!
با اين که از سطح سواد بااليي
برخوردار بود و خارج حوزه را مي گذراند
و در جبهه مي توانست به عنوان يک
روحاني تمام عيار اداي وظيفه نمايد،
عمليات والفجر  8جزو خدمه يک
در
ّ
عمليات،
توپ  106شده بود .در اين
ّ
وقتي ايشان را هنگام کار روي توپ
ديدم ،رفتم جلو و ضمن سالم و
عليک و حال و احوال ،پرسيدم« :آقا
محسن! شما معلوم هست کجاييد؟»
گفت« :همين جا ».من به خيالم که
توي گردان مسئوليتي دارد ،گفتم:
«خوب ،چه کار مي کنيد؟» گفت« :من
روي اين توپ کار مي کنم!» با تعجب
پرسيدم« :يعني توي گردان مسئوليتي
نداريد؟» گفت« :راستش نه ،من همين
جوري راحت ترم!» با اين که وي حتي
در سطح فرماندهي مي توانست انجام
وظيفه کند؛ اما به راحتي قيد هر چه
اسم و عنوان را زده و مثل يک نيروي
عمليات شده بود!
ساده بسيجي وارد
ّ
آيت اهلل سيداحمد خاتمي
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طلبه ،امدادگر ،بازیگر
بعد از جراحی وقتی لباس روحانیت را
می پوشید همه شگفت زده می شدند
از این که لباس روحانیت برای دکتر
بود نه این که جامانده ای باشد از
جانباز قبلی .طلبه ی شهید «روح اهلل
خادمی» در سال  64و قبل از عملیات
والفجر  8مربی آموزشی بود و بعد از
آن مسئول محور بهداری لشکر 14
امام حسین(عليه السالم) در منطقه ی
عملیاتی بیت المقدس  7شد.
یکی از رزمندگان تعریف می کند:
«یک روز که از شدت گرما حوصله مان
سرآمده بود و چاره ای جز تحمل
نداشتیم ،ناگهان دیدیم شیخ روح
اهلل بدون هیچ گونه هماهنگی قبلی
عصا به دست نقش پیرمرد نابینایی
را بازی می کند و با جمالت و حرکات
هنرمندانه ای باعث شد تا فضا به کلی
شاد شود و رزمندگان روحیه بگیرند.
بعد از لحظاتی ناخودآگاه وارد بازی اش
شدیم و دستانش را گرفتیم و هر جا
که می گفت می رساندیمش .هیچ کس
باور نمی کرد این همان طلبه ی ساده
و باصفایی هست که مسئولیت محور
بهداری لشکر را بر عهده دارد .او کام ً
ال
ما را برد به فضای دبیرستان مان و
همان نقش هایی که سال ها تمرینش
کرده بودیم .بعد از اتمام نمایش با
خاطری مکدر گله کردم که چرا این
کار را انجام داد .او در پاسخ گفت« :به
خدا قسم فقط برای شاد شدن و روحیه
دادن به شما این کار را انجام دادم».

جنگی حسن و قبح عقلی
آموزش
ِ
مسائل آموزشی فقط مختص احکام
و قرآن و نهج البالغه و پاسخ گویی
به مسائل شرعی نبود .اگر فرصتی
پیش می آمد کالس های تخصصی هم
برگزار می شد .خط مقدم بود و طلبه ها
در گردان ها تقسیم شده بودند .ساعتی
را مشخص کردیم که طلبه ها دور هم
جمع شوند تا آیت اهلل جزایری درس
حوزه تدریس کند .موضوع درس ظاهراً
حسن و قبح عقلی بود که داشتند
آموزش می دادند تا مصداق پیدا کنند؛
که یک دفعه دیوار صوتی هواپیماهای
دشمن به صدا درآمد و کالس را به
هم زد .همان جا حاج آقا فرمودند:
«مصداق حسن و قبح عقلی همین
است دیگر .قبحش این است که این
جنگ با عقل هیچ کس از عقالی قوم
هم سازگار نیست».

وقتی که آیتاهلل جوادیآملی
پیشانی رزمندگان را میبوسید
حاج جوشن نام آشنایی برای اهالی دفاع
مقدس و رزمندگان شمالی است .او از
سال های اول جنگ تحمیلی در لشکر
 25کربال برای رزمندگان گیالنی و
مازندرانی نه تنها یک رزمنده بسیجی،
بلکه مظهر صفا ،پاکی ،صالبت،
روحیه بخشی و انرژی زایی بوده است.
خیلی ها او را با ایستگاه صلواتی حاج
جوشن می شناسند ،اما ایستگاه صلواتی
تنها بهانه ای برای حضور مردی است
که می خواست همیشه با رزمندگان و
در کنار آنها باشد .ايشان خاطره اي از
حضور آيت اهلل جوادي آملي در بين
رزمندگان مي گويد« :پیک فرماندهی
که از راه رسید امان نداد ،انگار دنبالش
کرده باشند ،تند گفت« :حاج آقا! آماده
حرکت شوید از فرماندهی دستور
داده اند تا شب باید در هفت تپه(مقر
لشکر ویژه  25کربال) حاضر باشید».
چیزی نپرسیدم و بالفاصله یک نفر را
در ایستگاه صلواتی جای خودم گذاشتم
تا بچه ها بی غذا نمانند و به سرعت با
قایق موتوری به سمت ساحل حرکت
کردم .بعد از چند ماه زندگی در روی
آب به راحتی نمی توانستم روی زمین
راه بروم ،انگار تازه داشتم راه رفتن
را می آموختم ،گام هایم را با دلهره
برمی داشتم ،چشم چرخاندم و دیدم
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در کنار غروب دلربای هور ،جمعیتی
در کنار ساحل ایستاده و آرام به هور
نگاه می کنند .در همین زمان یکی از
بچه های تبلیغات لشکر به من نزدیک
شد و گفت« :حاج آقا؛ اینها جمعی از
خانواده های شهدای مازندران هستند
که برای دیدار از مناطق عملیاتی
به جبهه ها آمدند ،اگر می توانی چند
کلمه ای برایشان صحبت کن».
کمی برای شان از شأن و مقام شهید
صحبت کردم و از جایگاه رفیع شهید
در آستان الهی گفتم .بندگان خدا انگار
منتظر بهانه ای بودند تا خودشان را
سبک کنند ،به هور نگاه می کردند و
اشک می ریختند ،من هم بی صدا با آنها
اشک می ریختم.
خیلی طول نکشید که با ماشین به
سمت پادگان هفت تپه در نزدیکی
اندیمشک رسیدیم .آنجا بود که به من
گفته شد ،بعد از نماز صبح قرار است
حضرت آیت اهلل جوادی آملی در مراسم
صبحگاه برای نیروها صحبت کند.
صبح زود قبل از نماز گالب پاش پمپی
را تنظیم کردم و آن را از گالب خالص
پر کردم .بعد از اقامه نماز کفن به تن
کردم ،گالب پاش را به دوش گرفتم و
در میدان صبح گاه مشغول عطرافشانی
و معطر کردن رزمنده ها شدم .جمعیت
قابل توجه ای از رزمنده ها و فرماندهان
در میدان حضور داشتند؛ بعد از شروع
مراسم و حضور حضرت آیت اهلل جوادی
آملی به سمت جایگاه رفتم و به
نمایندگی از طرف رزمنده ها شروع به
صحبت کردم« :حضرت آیت اهلل در این
مکان مقدس همه ما هم قسم می شویم
تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون
از حریم والیت دفاع کنیم ،آن قدر
می جنگیم که دریای خون راه بیفتد و
در این دریای خون آن قدر شنا می کنیم
تا به ساحل پیروزی برسیم ».به اینجا
که رسیدم ،صدای اهلل اکبر بچه ها بلند
شد و ولوله ای در میان آنها افتاد .با
دیدن این صحنه ،آیت اهلل جوادی آملی
با اشاره دست مرا به سمت جایگاه
فراخواندند و پیشانی مرا بوسیدند .در
مسیر برگشت به سمت بچه ها ،شروع
به شعار دادن کردم ،بچه ها هم پاسخ
دادند و خالصه شوری به پا شد .مجری
برنامه هر قدر تالش می کرد ،موفق
نمی شد نیروها را ساکت کند و آنها
همان طور به شعار دادن خودشان ادامه
می دادند.

نورٌ علی نور مانند روحانی بسیجی
مهدی چمران نقل می کند« :این
آخرین بار بود که آیت اهلل «شاه
آبادی» در جمع رزمندگان لشکر ۲۵
کربال سخنرانی می کردند .پس از
جلسه و نماز ،رزمندگان برای عرض
ارادت نزد ایشان رفتند و ازدحامی
برای بوسیدن دست و روی ایشان
ایجاد شد .بعد از آن آیت اهلل شاه آبادی
در جمع مسئوالن پایگاه گفتند« :این
طور نیست که آنها (رزمندگان) فقط
عالقه مند باشند روحانیون را ببوسند؛
بلکه ما هم عالقه مندیم آنها را ببوسیم.
اگر رزمندگان سر ناقابل ما را بخواهند،
من تقدیم شان می کنم و این سر در
مقابل آنها ارزشی ندارد».

علی اکبر!
«حسین مروتی» از دوران اسارت
تعریف می کند« :اختالف ،بین بچه ها
موج می زد .دشمن هم روز به روز
فشارش را بیشتر می کرد .من روحانی
اردوگاه بودم و نتوانستم اختالف ها
را کم کنم .جیره ی آب و غذای مان
را هم کم کردند .بعثی ها آزادباش را
یک ساعت کردند .آمار بیماران رو به
افزایش بود و لحظه به لحظه اوضاع
وخیم تر می شد .کنترل از دست همه
خارج شده بود .وضع نابسامانی در
آسایشگاه رقم خورده بود .یک شب
دلم شکست .دست به دامن حضرت
زهرا(سالم اهلل عليها» شدم و به
ایشان متوسل شدم .در همان حال
ناگهان خوابیدم و خواب دیدم در بیابانی
سرگردان و حیرانم .گریه ام گرفته بود
که ناگهان بانویی نورانی آمد و گفت:
«نگران نباش! فردا علی اکبرم را به
کمکت می فرستم!».
فردا نزدیک های ظهر شنیدم چند
اسیر را به اردوگاه آوردند .می گفتند
یکی شان آقای ابوترابی است .آن موقع
حاج آقا را نمی شناختم .وقتی دیدمش
پرسیدم« :می شود نام کوچک شما را
بدانم؟» گفت« :علی اکبرم!».
یاد خوابم افتادم .با خودم می گفتم آیا
حاج آقا تعبیر خواب من است .خیلی
نگذشت که اوضاع اردوگاه درست شد.

رییس ستاد لشکر  ۷۱علی بن ابیطالب(عليه السالم)
ـ در اواخر سال  1363در منطقه عملیاتی بدر در قسمت جنوبی
جزیره مجنون بودیم .قبل از عملیات ،نیزارهایی در داخل جزیره
ایجاد شد و ما به اتفاق حاج غالمرضا جعفری فرمانده لشکر 17
علی بن ابی طالب(ع) و شهیدانی چون شهید سید محمد میرقیصری
فرمانده گردان پیاده حضرت رسول(ص) ،شهید صادقی رییس ستاد
لشکر  17علی بن ابی طالب(ع) ،شهید جواد دل آذر ،شهید صحفی
و دیگر عزیزان روی یکی از پدهایی که در داخل آب برای استقرار
نیروها و امکانات ایجاد کرده بودیم ،مستقر شده بودیم ،سنگر کمین
دشمن نیز در آن نزدیکی بود که بچه ها آن را منهدم کرده و به
تصرف خود در آوردند.
متوجه شدیم نیروهای دشمن در حال نزدیک شدن به ما هستند،
فرماندهان در حال بررسی نقشه منطقه بودند ،چیزی نگذشت که
هواپیماهای دشمن نیز آمدند و شروع کردند به بمباران منطقه و
تیراندازی به سمت نیروها ،بر اثر اصابت گلوله های تیربار هواپیما،
سید محمد میرقیصری که دو روز قبل ،هم برادرش سید احمد
شهید شده بود و هم در شروع عملیات سرش مورد اصابت گلوله
قرار گرفته و باند پیچی شده بود ،دوباره از ناحیه سر مورد اصابت
قرار گرفت و او نیز در دم شهید شد ،شهید اسماعیل صادقی و شهید
صحفی هم همین طور و دیدن لحظات جان کندن این عزیزان
چقدر دشوار بود! به هر حال پیکر نیمه جان شهدا را با بر قایق
هایی که در آب مستقر بودند ،سوار کردیم و به عقب انتقال دادیم.
شهید اسماعیل صادقی یک نفر بود؛ اما مطابق چندین نفر عمل
می کرد .ابهت خاصی در فرماندهی و مدیریت داشت ،لب آبراه می
ایستاد ،همه چیز را بررسی و کنترل می کرد و کسی بدون اجازه و
هماهنگی وی حق تردد نداشت.

ـ «دو روز مانده بود به عید که متوجه مجروحیت شهید صادقی
شدیم و به همراه مادر ،خود را به اهواز رساندیم .پس از آن که با
پیکر نیمه جان برادرم مواجه شدیم ،از آنجا که از ناحیه سر دچار
آسيب جدی شده بود ،درخواست کردیم وی را برای درمان به
تهران انتقال دهند.
در آن زمان ،محسن رضایی فرمانده وقت سپاه را در اهواز دیدیم.
او را قبل از این در مجلس چهلم شهید زین الدین در قم دیده
بودیم .لذا با هماهنگی ایشان مقدمات انتقال شهید صادقی به
تهران فراهم شد .این در حالی بود که برادرم در آمبوالنس با تنفس
مصنوعی نفس می کشید.
پس از این که چندین بار پرواز هواپیمای حامل رییس ستاد لشکر
 17علی بن ابیطالب(ع) به خاطر تهدید حمالت هوایی دشمن،
به تعویق افتاد ،با این وجود برادرم را به بیمارستان امام سجاد(ع)
تهران انتقال دادیم.
موقع تحویل سال  1364بود .در بیمارستان منتظر عمل بودیم .به
خاطر حمالت و تهدیدات هوایی برق قطع می شد .نهایت ًا دقایقی
پس از تحویل سال ،اسماعیل صادقی به فوز عظیم شهادت رسید.
لذا پیکر مطهر این شهید بزرگوار و فرمانده رشید سپاه اسالم را
برای خاکسپاری در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) به قم انتقال
دادیم.

محمد سنگتراشان

علي صادقي
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وقتي براي اولين بار ديدمش ،براي تهيه نشريه آمده بود جلوي مسجد .آخر نميتوانست از پلههاي مسجد باال بيايد .در نگاه اول چيزي
كه نظرم را به خودش جلب كرد؛ ماسك و كپسول اكسيژنش بود .صداي گرفتهاش از پشت ماسك خيلي حرفها براي گفتن داشت.
همیشه شنیدن صدای خش خش یادآور پاییز نیست ،این بار صدای خزان از گلوی مردی شنیده میشد که همچون برگی زرد زیر پای
روزگار بیمعرفت در حال پژمرده شدن بود .ماسک روی صورت ،سرفه و خس خس سینه مشخصه جانبازان شیمیایی است که با کمترین
توجه میتوان به عارضه گازهای شیمیایی که سالیان سال در سینه و دیگر اندام این جانبازان خانه کرده ،پی برد .ميگفت« :نشريه قشنگي
داريد! خيلي آسمونيه! من رو ياد دوستانم مياندازه!»ميخواست مشترك نشريه شود .با كمي صحبت متوجه شدم كه خانهاش در همين
نزديكيهاست .خيلي ناراحت شدم و از خودم خجالت كشيدم كه چرا تا از چنين جوانمردهاي غادر محل غافل بودم .ياد سخن حضرت
امام(ره) افتادم كه ميفرمايد« :نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در پيچ و خم زندگي روزمره گم شوند» ازش خواستم كه يك روز با
بچههاي مسجد براي ديدن به خانهاش برويم .با كمال ميل قبول كرد .چند روز بعد با تعدادي از بچهها به خانهاش رفتيم.
حاصل ديدارمان را در چند پرده برايتان بازگو ميكنيم:

پرده اول
هرستان «مهاجران»
ی» در شهر همدان ش
ن «محمدرضا زنجان
وانی بودم که جنگ
م
آمدهام .در سن نوج
نیا
د
به
در  15بهمن 1345
داشتم به جبهه رفتم
کمتر از  15سال سن
وع شد .در حالی که
هفت بار در عملیات
شر
جبهه حضور داشتم؛
پایان جنگ هم در
با حضور در عملیات
و تا
ده ام ،در سال 1361
ی مختلف مجروح ش
و در سال  63بر اثر
ها
دست مجروح شدم
هلل از ناحیه انگشتان
ش و اعصاب و روان.
ارا
ث
جار از ناحیه سر ،گو
ت ترکش و موج انف
اصاب

پرده چهارم
خاطر تشدید عوارض
سال  1381به بعد به
متاسفانه از
شدهام و حدود نیمی
ی راهی بیمارستان
مواد شیمیای
ختلف بستری هستم؛
در بیمارستانهای م
از سال را
ستمر در بیمارستان
ست که به صورت م
مدت  4ماه ا
م این که  2بار فرم
ی ميشوم و علیرغ
عرفان بستر
دهام؛ اما متأسفانه با
ج از کشور را پر کر
ار
اعزام به خ
اد شهید این کار به
میسیون پزشکی بنی
کم کاری ک
تعویق افتاده است.
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پرده دوم
در سال  64هم در هنگام شناسایی منطقه عملیاتی و
مواضع دشمن ،بر اثر برخورد با مین مجروح شدم ،هر دو
پایم و دست چپم صدمه دید.

پر
در س
ده سوم
از ال  65ی
ک
ب
ا
ر
در من
ناحی
مج ه سینه مجروح طقه عمل
ی
ا
ت
ی
ش
ن
ه
ون بر اثر بمباران شدم .بار دوم نی ر مهران
ز
و
موج
د
گ
ر
ل
جزیره
در انفجار و مصدوم وله باران
ش
د
ی
د
د
ش
سال 6
شدم .بی
من دچار
اثر بمبا  6بود که در منطق شترین م
ص
د
و
م
ی
ران
هع
ت من
شیمیایی دشمن ب ملیاتی ش
ه
پو
ر
ح
ل
ب
چ
عث
ست شیم
ی
ی
ا
ه بر
ا
ی
ز
ی
ن
ا
ش
ح
ی
د
تح
ه ری
م .به
ت درمان
نحوی که در حا ه ،چشم و
ه
س
ت
م
و
ل
ا
طور
مستمر استفاده ز کپسول تنفسی حاضر هم
وآ
اک
می
سیبهای موج انف کنم .وجود عوار سیژن به
ج
ض
شد
ار
ه که بیشتر خاطرات بر روی مغز و اع شیمیایی
م
که
صا
مدام با اکسیژن ه را به یاد نیارم .یاز ب ،باعث
د
ه
ستم.
سال است

پرده پنجم
چند ماهی هست که از سینههایم خون میآيد .با هر
بار سرفه ،خونهای تازه و لخته شدهای از من خارج
ميشود .در برخی از مواقع شدت این خونریزی به
یک استکان هم میرسد .این فشار ،توانم را کاهش
داده است و هر بار خانواده مرا در بيمارستاني بستري
ميكنند.

ه ششم
پرد
ز پذیرش
رستانها ا
ما
سئوالن بی
دلیلی که
زم
ها
بعضي ا ری میکنند .تن تر نداریم!
ددا
دک
من خو کنند آن است که د .مجبور
صی رفتهان
عنوان می
رخ
و درد را
و پزشکانمان به م ه برگردم
ره به خان
شوم دوبا
مي
حمل كنم.
ت

و
پرده هفتم
قتي حالم خرا
ب
م
ي
ش
و
د،
میا
به حال
فتم .خانواده سراسيمه و نا ت بیهوش در
گ
و
ش
ه
ا
ي
از
را
خانه
بیمارستان
حت تص
ي منتقل کنن
میم میگیرند
د.
تا
م
را
ب
ه
يك

پرده هشتم
معمو ًال بعد از انتقال به بیمارستان ،چند روزي در کما
هستم .بعد از به هوش آمدنم در بخش مراقبتهای ویژه،
از امکانات بیمارستان راضی نیستم .خودم را مرخص
میکنم و دوباره درد...

از سال
پرده نهم
 81مجبور ه
ست
م
حت
ی
مان
ده است یک شب بدون در هنگام خوا
ب
از
ما
س
ک
است:
ماسک ب
استفاده
کنم .بر دلم
«به جای این که در بیمار خوابم .تنها خ
وا
ست
ه
ا
ش
ستا
از بن
یک س
تا وم هزینهی این بیمارستا ن بنیاد با هزینههای باال ب یاد شهید این
نها
ستر
حتی برای یک
را برای اعزام
ی شوم ،فقط
ش
م
ب
ب
ه
ه
خ
م
ار
ک
ج
ه
شده
از کش
دیگر
بتوانم بدون ماسک اکسیژ ور خرج کنند
نمیتواند بی
ش
از
ای
ن
ن
ب
صحب
سینها
خوابم.
ب ش پر رنگتر شده است .ت کند .سرفه
ها
ی
ا
و
بی
شت
ر
خیل
شنويم؛ ا
ی دوست داشتيم که بي و خس خس
ما حال نامساع
د
ا
و
ای
ن
ا
شت
ج
ر
از
ه
از درد دلش
را به ما نداد.

پرده آخر
وقتی از خاطرات دوران دفاع مقدس
میگفت در چهرهاش شادی موج میزد
و هنگامی که پای وظیفه و اطاعت از ولی
فقیه پیش میآمد با جدیت تمام با توجه به
آن که به درستی نمیتوانست حرکت کند
و نفس بکشد و باید همیشه یک کپسول
اکسیژن همراه خود بکشد ،اعالم آمادگی
میکند تا به قول خودش حتی به عنوان
یک کیسه شن به دفاع از رهبری و والیت
فقیه همت گمارد.
ای کاش بتوانیم حتی برای ثانیه ای هم که شده
با این عزیزان باشیم ،تا شاید بفهمیم ایثار ،مقاومت،
صبوری ،عاشقی ،واليت و ...یعنی چه؟
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شهيد جواد البرزي(نوبخت)
ـ تحصيالتش را تا دوم راهنمايي با نمرات عالي ادامه داد .با كمك
و تشويقهاي برادرش كه معلم بود ،سال دوم و سوم راهنمايي را
به صورت جهشي خواند.
ـ در فعاليتهاي دوران انقالب شركت فعال داشت .وقتي شنيد
چماق به دستهاي رژيم پهلوي قصد حمله به شهر قم را دارند،
با يك چوبدستي به خيابان رفت و با ساير مردم شهر در مقابل
گلوله و تانك مقاومت كردند .در تظاهراتهاي معروف خيابان
:چهارمردان» و درگيري با كماندوها شركت داشت .در پاسخ
نگراني من ميگفت« :بابا ،اگه بنا باشه از مردن بترسيم ،نميتونيم
اسالم رو حاكم كنيم!».
ـ ميگفت« :بعضي معلمها در مدرسه عكس شاه را به در و
ديوار ميزنند و ما ميرويم انها را پاره ميكنيم .آنها با ما لجبازي
ميكنند؛ ولي ما نميگذاريم عكسي باقي بماند!».
ـ پس از انقالب و با شروع جنگ ،لباسهاي نظامي به خانه
ميآورد .ميگفتم« :اينها رو ميخواهي چيكار كني؟!» ميگفت:
«ميخواهم براي اردوي آموزش نظامي ببرم» .بيشتر اوقات ،شبها
دير به خانه ميآمد .نگرانش شده بودم .يك شب ازش پرسيدم:
«شبها كجا ميري؟» گفت« :با چند تا از بچههاي محل ،ماشين
مهمات براي جبهه بار ميزنيم» .خيلي خوشحال شدم.
ـ وقتي ميخواست داوطلب اعزام به جبهه شود ،در شناسنامهاش
دست برد و سنش را از 15سال به  18سال تغيير داد! تا بتواند به
جبهه برود.
ـ روزي كه ميخواست رضايتنامه رفتن به جبهه را از ما بگيرد،
خيلي نگران بود .وقتي پاي رضايتنامه را امضا كردم ،از شدت
خوشحالي از هم شكفت .شب زود به خانه آمد و گفت« :امشب
ميخواهم پيش مادرم باشم» صبح زود وقتي كه آماده رفتن
ميشد ،صدايش كردم .فكر كرد ميخواهم مانع رفتنش شوم؛ اما
وقتي به او گفتم بيا ميخوام ببوسمت! خيلي خوشحال شد.
 40روز بيشتر از رفتنش نگذشته بود كه شهيد شد.
ـ دو سه ماهي كار كرده بود و تمام حقوقش را به من داده بود.
وقتي ميخواست به جبهه برود گفت« :بابا ،من پول ندارم!» من
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هم يك  50توماني به او دادم و روي آن را نشانهاي گذاشتم و
گفتم يادگاري باشد .وقتي لباسهايش را از جبهه آوردند ،همان
 50توماني همراهش بود!
ـ در محل ما پيرزني بود كه ديگر توان راه رفتن نداشت .جواد هر
روز ميرفت برايش نان ميگرفت و مايحتاج زندگياش را تأمين
ميكرد .وقتي كه جواد شهيد شد ،خدا ميداند كه آن پيرزن چقدر
ناراحتي ميكرد و غصه ميخورد.
پدر شهيد

ـ راجع به حجاب هميشه به خواهرها و زن برادرهايش تذكر
ميداد .گفتههاي او براي همه فاميل سرمشق شده بود.
مادر شهيد

ـ هميشه وقتي از در وارد خانه ميشد ،جلوي مادرم تعظيم ميكرد.
به ايشان خيلي احترام ميگذاشت .ميگفت« :مادر بيش از اينها
بر گردن ما حق داره .تا جايي كه امكان داره ميخواهم با رفتار
خوبم شايد اندكي از محبتش را ادا كنم».
خواهر شهيد

ـ ساعت  9صبح روز شهادتش وصيتنامهاش را نوشت .ميگفت:
«ما آمدهايم براي شهادت .به مردم بگوييد ،روحانيت را رها نكنند».
ـ خورشيد از وسط آسمان گذشته بود .ساعت  3بعدازظهر بود .جواد
دوربيني برداشت و دو سه بار از خاكريز باال رفت تا خط دشمن را
ببيند؛ اما هر با به سرعت پايين ميآمد .گرد و غبار آن قدر زياد
بود كه چيزي ديده نميشد .دوباره دورببن را به گردنش انداخت
و به خاطر جلوگيري از حمله احتمالي دشمن ،از سنگر ديدهباني
جلوتر رفت .بچهها نگران شدند و صدايش زدند« :كجا ميري؟!
خطرناكه!» لحظهاي بعد صفير مداوم گلولههاي خمپاره ،او را نقش
بر زمين كرد .بچهها سريع او را سوار آمبوالنس كردند .وقتي
آمبوالنس با سرعت در جاده آبادان ـ ماهشهر ميرفت ،تا هم از
باران گلولههاي توپ فرار كند و هم هر چه سريعتر مجروحان را
به بيمارستان صحرايي برساند ،ناگهان راننده كنترل ماشين را از
دست ميدهد و آمبوالنس واژگون ميشود .جواد و ساير مجروهان
هم شهيد ميشوند.
همرزم شهيد

شهيد نصراهلل اكبري عسگراني
ـ آن زمان كه نصراهلل كودكي بيش نبود و دوران ابتدايي را
ميگذراند ،از آنچه كه به عنوان تغذيه در مدرسه به او ميدادند،
استفاده نميكرد .ميگفت« :چون اينها رو شاه ميده ،خوردنش
حرامه!» در همان ايام دچار بيماري شد و براي مداوا به هر دكتري
مراجعه كرديم ،نتيجه نگرفتيم .يك شب در حالي كه دست و
پايش ميلرزيد ،از خواب بيدار شد .گفتم« :چرا ميلرزي؟!»گفت:
«خواب ديدم نهر آبي مقابل من هست ،در حالي كه گذر كردن از
آن براي من امكانپذير نبود .در اين لحظه ديدم امام زمان(عج)
ظاهر شد و مرا از آن نهر عبور داد و به جاي سر سبز و خرمي برد.
يك گالبي و ليوان شربت هم به من داد .بعد محل كساني كه نماز
ميخوانند و كساني كه تارك نماز بودند را به من نشان داد و گفت:
دعاي توسل بخوان! گفتم :بلد نيستم! ...آن وقت حضرت دعاي
توسل را براي من خواند» .از آن شب به بعد با وجود سن كمش هر
شب جمعه دعاي توسل ميخواند.
ـ پا به پاي مردم در صحنههاي ايثار و مقاومت شركت ميكرد.
در زمان درگيريها و اوج انقالب در يكي از تظاهرات خياباني،
گلولهاي به كف پايش خورد .به همين خاطر در راه رفتن مشكل
داشت.
ـ همسايهاي داشتيم كه ساواكي بود .او فعاليتهاي انقالبي خانواده
ما را به ساواك اطالع ميداد .يك شب كه نصراهلل تازه از تظاهرات
برگشته بود ،ناگهان به در و ديوار خانهي ما تيراندازي كردند؛ ولي
به خواست خدا به كسي آسيبي نرسيد.
ـ وقتي به جبهه رفت ،در يكي از گروههاي چريكي شهيد چمران
كه مدام با عراقيها درگير بود ،انجام وظيفه ميكرد تا اين كه در
جريان يك شبيخون شبانه به شهادت رسيد .پيكر پاكش هرگز به
دست ما نرسيد؛ اما براي يادبودش سنگ قبري در گلزار شيخان
گذاشته شد.

بود .شب تا دير وقت با بچههايم بازي ميكرد .گفتم« :حميد جان!
بخواب! فردا ديرت ميشه!» گفت« :نه آبجي! امشب شب آخره
كه با هم هستيم! من ميرم و شهيد ميشم!» .رفت و شهيد شد.

مادر شهيد

خواهر شهيد

شهيد حميد اهوز
ـ از همان كودكي به قرائت قرآن عالقه داشت و در آن سنين
جوايز زيادي در اين خصوص دريافت كرد.
ـ عالوه بر كتابهاي درسي ،به مطالعه كتب ديگر نيز ميپرداخت.
او به مطالعهي كتابهاي مذهبي به خصوص كتابهاي شهيد
دستغيب اهميت خاصي ميداد.
ـ  15روز از آغاز جنگ ميگذشت كه با كسب اجازه از من به همراه
گروه جنگهاي نامنظم دكتر چمران در تاريخ  59/7/15به جبهه
نبرد شتافت و حدود  8ماه به طور متوالي در جبهه بود.
ـ شب عيد بود كه به خانه برگشت تا مادرش از اين كه سه
فرزندش دور از خانه هستند ،ناراحت نشود .سه ماه بعد در تاريخ
 60/3/28بر اثر انفجار خمپاره و اصابت تركش به سينهاش مجروح
شد و پس از چند روز در بيمارستان شهيد «جاللي» در اهواز به
ديار عاشقان شتافت.
پدر شهيد

ـ يك بار برايم تعريف ميكرد« :روزي باران آمده بود و زمين
گلآلود بود .آن روز من ديدهبان بودم .دشمن آمده بود جلو و قصد
حمله داشت .دكتر چمران به من گفت :برويد ديدهباني كنيد .من
به همراه دو سه نفر ديگر براي ديدهباني رفتيم .زمين گلآلود
بود .ديدم نميتوانم به خوبي جلو بروم .چكمههايم را درآوردم و
با سرعت جلو رفتم .دكتر چمران با ديدن اين صحنه گفت :از اين
بچه ياد بگيريد! ببينيد چطور جلو ميرود!».
مادر شهيد

ـ آخرين باري كه ميخواست به جبهه برود ،به خانهي ما آمده 11

شهيد حسين باباييمقدم
ـ خيلي اصرار داشت به جبهه برود .بهاش
گفتم« :تو كه هنوز كوچك هستي ،حاال
جوانهاي زيادي هستند كه به جبهه
بروند» به حرفهاي من اعتنا نميكرد.
يك روز آمد و گفت« :كفش پاشنه بلند
داري؟» گفتم« :اگر هم داشته باشم به تو
نميدم!» چون قدش مقداري كوتاه بود،
ميخواست با اين كارش كمي بزرگ نشان
داده شود!
خواهر شهيد

ـ رفته بود سپاه تا براي اعزام به جبهه
ثبتنام كند؛ اما قبول نكردند .گفته بودند
كه سنات كم است! خيلي ناراحت شده
بود .روز ديگر شناسنامهاش را برداشت و
با خودكار ،سنش را زياد كرد .وقتي براي
ثبتنام رفته بود ،متوجه دستكاري در
شناسنامهاش شدند و دوباره او را برگرداندند.
برگشت و با ناراحتي شناسنامهاش را به
گوشهاي پرت كرد .باالخره شناسنامهي
برادرش را كه سه سال از خودش بزرگتر
بود و در اثر تصادف فوت كرده بود و آن
را باطل نكرده بوديم ،برداشت و رفت
ثبتنام كرد .او و همرزمانش را به يكي
از پادگانهاي تهران جهت آموزش نظامي
اعزام كردند .پس از اتمام دوره آموزشي به
منطقهي مريوان اعزام شد.
ـ عاشق شهادت بود .هميشه به مادرش
ميگفت« :دعا كن من رو توي پادگان
نذارند! دعا كن اجازه بدند كه به خط
مقدم برم!» از مادرش ميخواست براي
شهادتش دعا كند .او شهادت را كوتاهترين
راه رسيدن به كمال انساني ميدانست.
پدر شهيد
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شهيد غالمرضا سلماني فردويي
ـ با شعلهور شدن انقالب در سالهاي  56و
 ،57در صفوف فشرده مردم حضور داشت.
هنگامي كه او و تعدادي از دوستانش در
حرم مطهر حضرت معصومه(سالم اهلل
عليها) شعارنويسي ميكردند ،توسط گارد
ساواك دستگير شدند و مورد شكنجه قرار
گرفتند .شانههايش زخمي و كبود شد و
كف پاهايش بر اثر ضربات تازيانه خونين
و بيحس شد .؛ اما او هرگز شكايت نكرد.
ـ با اعزام به جنوب كشور در جبهه عملياتي
آبادان به عنوان تك تيرانداز به خلق
حماسههاي رزم و شهادت در پاسداري
از حريم اسالم و انقالب پرداخت و در
همان مكان مجروح شد .حدود  3روز در
بيمارستان بستري بود؛ اما زماني كه براي
مراجعه و بيرون آوردن تركشها بر آن
شدند تا او را به قم منتقل كنند ،نپذيرفت
و دوباره به جبهه برگشت .سرانجام در فتح
خرمشهر در حالي كه بيرق «يا حسين» بر
دوش داشت ،به شهادت رسيد.
پدر شهيد

شهيد حسين يوسفلو
ـ با پيروزي انقالب با آگاهي و شوري كه
در وجودش موج ميزد ،فعاليتهاي جدي
خود را در جهت رشد بچههاي مدرسه آغاز
كرد .او با كتاب و كتابخواني انسي ديرينه
داشت ،كار را از تجهيز كتابخانههاي
مدرسههاي محروم روستاهاي اطراف
ورامين شروع كرد .با آغاز جنگ تحميلي
از طريق باشگاه «انقالب» كه در آنجا
به آموزش كاراته ميپرداخت ،در يكي از
گروههاي ضربت ثبتنام كرد و از اين راه
به جبهه اعزام شد.
پدر شهيد

ـ در جبهه هنگامي كه براي نجات يكي
از همسنگرانش كه با گلوله دشمن مجروح
شده بود و به طرفش ميشتافت ،ناگاه
خمپارهاي بر زمين مينشيند و تركش بر
سرش اصابت ميكند .او در كنار دوست
مجروحش كه حاال ديگر شهيد شده بود،
بيهوش بر زمين ميافتد .پيكر مجروح او
را به بيمارستان آبادان منتقل ميكنند .بعد
از چند روز با اصرار دوستان او را به تهران
ميبرند .سرانجام تالش پزشكان نتيجه
نميهد و در تاريخ  5آذر سال  59به درجه
شهادت نائل ميآيد.
همرزم شهيد

عملیات بدر
عم
لیات بدر با رمز یا زهرا(
س)،
در
ر
وز
بی
س
ت
ا
سف
این عملیات
ند  63کلید خورد.
همزمان با اولین سالگ
رد
عم
لیا
ت
آب
ی
ـ
خ
اکی خیبر و
در واقع دستیابی و تسل
ط
بر
جا
ده
الع
ما
ره
ـ
ب
مرکز اصل
صره و نیز راهیابی به
ی هورهای غرب دجله
و
هم
چنی
ن
ت
سل
ط
بر شرق دجله
همراه با انهدام
نیرو از جمله اهداف ای
ن
عم
لیا
ت
بو
د.
ط
بدر ع
ی
عملیات
الوه بر تلفات سنگین
که
به
د
شم
ن
وا
رد
کیلومتر مر
شد ،بیش از 500
بع از منطقه هور به تصر
ف
نی
رو
ها
ی
خ
ود
ی
عبا
درآمد ،شهید
س کریمی ،دالور مرد
ی
که
پ
س
از
شه
اد
ت
به فرمان
حاج همت در خیبر،
دهی لشكر  27محمد ر
سو
ل
ا
هلل(
ص)
من
صو
ب شد نیز در
روز  1363/12/24در
ه
می
ن
عم
لیا
ت
بر
ا
ثر
به
اصابت ترکش خمپاره
سرش به شهادت رسید.
سر
دار
شه
يد
م
هد
ی
با
شهدای به
کری نیز از دیگر
نام این عملیات است.
بیت المقدس 2
در  25دی ماه سال 66
13
ه
ش
عم
لیا
ت
بی
زهرا (
ت المقدس  2با رمز یا
س) آغاز شد .فرماندهی
عم
لیا
ت
را
که
از
ن
بود ،سپاه پا
وع تک گسترده
سداران انقالب اسالم
ی
به
عه
ده
د
اش
ت.
بیش
در عملیات
از  2500نفر از افراد د
شم
ن
ک
ش
ته
و
ز
خم
ی
دشمن به
و  785نفر از افراد
اسارت در آمدند .بر اثر
ای
ن
عم
لیا
ت
غنا
ئم
نی
زی
ادی نصیب
روهای اسالم شد .نیرو
ها
در
ای
ن
عم
لیا
ت
م
قله چوال
ی بایست از رودخانه
ن عبور میکردند .تیم
راپ
ل
پ
اد
گا
ن
ام
ام
عل
ی(علیه السالم)
تهران در شرایط بسی
ار
س
خ
ت
و
خ
ط
رنا
ک
و
بر رو
بصورت ابتکاری پلی
ی رودخانه خروشان نص
ب
ک
رد
ند
که
طو
ل
آ
متر و ارتفاع
ن به بیش از 200
تا لبه آب رودخانه بی
ش
از
40
م
تر
ب
ود
اح
جهت رعایت
تیاط ظرفیت عبوری را
حد
اک
ثر
10
ن
فر
م
ش
خ
مسئله باع
ص نمودند و همین
ث طوالنی شدن عبور
گر
دان
ها
از
پ
ل
م
ی
ش
پی
د .این عملیات
کر رزمندگان شجاعی
را
گل
گو
ن
و
ا
له
ی
کر
افتخا
د .طرحریزی عملیات
رآفرین فتح المبین از او
اس
ط
آبا
ن
سا
ل
60
13
حمله با رمز
آغاز شد و فرمان
«بسم اهلل الرحمن الرحی
م،
یا
زه
را(
س
)»
صا
در شد.

فتح 7
ظم در جنگ ،عملیات
ریترین حملههای نامن
کا
و
ن
یکی از مهمتری
حت امر قرارگاه برون
آن نیروهای خودی ت
«فتح» بود که طی
(سالم اهلل علیها)» در
رمز «یا فاطمةالزهرا
مرزی «رمضان» با
هدام ساختمان مرکزی
ل شدند .نیروها با ان
روز 7تیرماهوارد عم
سیدصادق عراق را به
راتی و پست برق ،شهر
خاب
پارازیت و دکل م
و در همین فاصله به
ت کنترل خود گرفتند
مدت چند ساعت تح
چنین طی این حمله به
ی دولتی پرداختند .هم
تخریب ساختمانها
سنگینی وارد آمد و6
شورش عراق خسارات
ضد
پادگانها و یگان
نهدم شد .این عملیات
شهر سیدصادق نیز م
ف
طرا
ا
پایگاه حفاظتی
ارتش عراق وارد آورد.
ت جبران ناپذیری را بر
خسارا
فتح المبین
تباط زمینی یگانهای
ریق القدس و قطع ار
با پیروزی عملیات ط
ب رود کارون ،زمینه
ی غرب دزفول و غر
عراق در دو منطقه
دو منطقه فراهم شد.
ت در هر یک از این
مناسب برای عملیا
ن از اواسط آبان سال
فتخارآفرین فتح المبی
طرحریزی عملیات ا
اهلل الرحمن الرحیم یا
ن حمله با رمز « بسم
ما
 1360آغاز شد و فر
گان اسالم موفق شدند
در این عملیات ،رزمند
زهرا(س)» صادر شد.
 10 ،000نفر از سربازان
و به هالکت رساندن
ضمن زخمی کردن
ت خویش در آورند و 7
نفر از آنان را به اسار
دشمن تعداد 2 ،200
 60دستگاه تانک عراقی
شمن را سرنگون و تعداد
فروند هواپیمای د
تر مربع در محورهای
به وسعت  650کیلوم
ی
ا
قه
را منهدم و منط
ن پاک کنند .روز سه
فول را از وجود دشم
عملیاتی شوش و دز
ده به مرز  5000نفر
تعداد اسرای تخلیه ش
شنبه سوم فروردین
دست یافتند و منتظر
ی به کلیه اهداف خود
رسید و رزمندگان ایران
ی بعدی عملیات شدند.
مرحله
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کربالی 5
عدم م
وفقیت در عملیات ک
رب
ال
ی
4
ب
حرا
ن
فرماندها
بزرگی را برای
ن جنگ ایجاد کرده ب
ود
و
ا
ست
ح
کا
ما
ت
ش
قاب
لمچه را غیر
ل عبور میدانستند .اما
در
ای
ن
میا
ن
فر
مان
ده
در کربال
کل سپاه از شکست
ی  4فقط ضعف دشم
ن
در
ش
لم
چه
را
شنا
به هر صورت
سایی کرده بود،
عملیات کربالی  5در و
ض
عی
ت
ب
سی
ار
وب
دش
وار
طراحی
الفاصله در  19دی ماه
65
با
ر
مز
مب
ار
ک
«
با هدف ت
یا زهرا (س)» ،
صرف شلمچه در ساع
ت
ی
ک
ب
ام
داد
آغ
از
عم
شد .در این
لیات رزمندگان اسالم
با
پ
شتی
بان
ی
و
ح
مای
ت
از مواضع
آتشبارهای سنگین
خود خارج و چون ص
اع
قه
بر
سر
د
شم
ر
ن
فرود آمدند.
زمندگان اسالم با عبور
از
موا
نع
ب
سی
ار
د
شم
سمت ش
ن ،مواضع عراق را از
مال مورد هجوم قرار
داد
ند
و
تا
د
وم
ا
سف
اصلی خود
ند  65به اهداف
دست یافتند .در عملیات
از
د
شم
ن
بی
ش
از
0
وز
 9000کشته
خمی به جای ماند و 85
23
ن
فر
هم
به
اس
ار
ت
ایران در
در آمدند .پیروزی
این منطقه شمارش مع
کو
س
پ
ایا
ن
جن
گ
را
در پی داشت.
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کربالی 6
عملیات کربال
ی؛ تالشی برای آزاد
ی
من
ط
قه
ش
ما
ل
«نفت
«
سومار» و
شهر» بیش از هر زما
ن
دی
گر
برا
ی
ا
یر
انی
چرا که
ها اهمیت داشت،
حدود شش سال از جن
گ
م
یگ
ذش
ت
و
هن
وز
تح
این مناطق
ت اشغال عراق بود .با
ت
دا
وم
عم
لیا
ت
ک
رب
اجرای
الیدر شلمچه ،زمان
عملیات در نفت شهر بی
ش
از
پی
ش
ضر
ور
ت
یافت .از این رو
عملیات کربالیدر
تاریخ دی ماه با رمز
«یا
ف
اط
مه
ز
هرا
علیها
(س
الم اهلل
)» توسط ارتش جمهور
ی
اس
الم
ی
به
ا
جرا
موفقیت ای
درآمد .در صورت
ن عملیات ،از فشار د
شم
ن
در
ج
نو
ب
ک
اس
پیش
ته میشد و
روی رزمندگان در من
ط
قه
شر
ق
ب
ص
ره
ت
س
گونه نشد
هیل میشد؛ اما این
و فرماندهان این عم
لیا
ت
به
د
ست
او
رد
ها
ب
ی موجود آن
سنده کردند .در این
عم
لیا
ت
که
به
وس
بلندیهای
عتکیلومتر انجام شد،
شمال شرقی نفتش
هر
آ
زاد
و
پل
ها
ی
ا
رودخانه «کن
رتباطی منطقه
گاگوش» به تصرف ارت
ش
خ
ود
ی
در
آم
د.
7
عم
لیات نصر
در تاریخ  14مرداد 66
13
با
ر
مز
«یا
ف
اط
مه
منطقه عموم
الزهرا (س)» در
ی ‹‹سلیمانیه›› عراق
به
ا
جرا
در
آم
د.
ای
به
ن
عملیات که
تصرف و انسداد معبر
ضد
انق
ال
ب
در
غر
ب
کشور همراه بود.

نصر 5
خلیج فارس ،بمباران
به شرارتهای عراق در
ی
وی
خگ
ارتفاع مسلط بر قلعه
به منظور پاس
ف و تأمین بخشی از
مناطق کردنشین تصر
ی  ،10سپاه پاسداران،
تکمیل عملیات کربال
دیزه عراق .در جریان
رار میدهند و ضربات
ن منطقه مورد حمله ق
دشمن بعثی را در ای
آنان را که معروف به
میآورند و سنگرهای
مؤثری به آنها وارد
سخیر میکنند .دشمن
یکی پس از دیگری ت
«حفره روباه» بود،
ی عقب مینشیند .طی
طرف مرزهای بینالملل
شکست خورده به
روستای ایران از زیر
خارج کردن تعداد 10
بر
وه
این عملیات عال
ی عراق در زیر دید و
عراق ،تعداد  19روستا
دید و تیر مستقیم
ط بر ارتفاعات منطقه،
الم قرار میگیرد .با تسل
تیر رزمندگان اس
الب به داخل مرزهای
وجار ،راه نفوذ ضد انق
به ویژه بلندیهای ب
فاعات مشرف به شهر
میشود و با تسخیر ارت
ایران اسالمی مسدود
زمندگان قرار میگیرد،
شهر در دید کامل ر
قلعه دیزه عراق این
ت میشود .با تأمین و
ن غیرمسلح قابل روی
به طوری که با چشما
رزی تحت کنترل سپاه
ه 20 ،کیلومتر از نوار م
تثبیت مواضع متصرف
اسالم در میآید.
نصر 7
رمز «یا فاطمه الزهرا
ریخ  14مرداد  1366با
تا
در
عملیات نصر 7
ق به اجرا درآمد .این
ومی ‹‹سلیمانیه›› عرا
(س)» در منطقه عم
انقالب در غرب کشور
ف و انسداد معبر ضد
عملیات که به تصر
کیلومتر مربع میشد.
طقهای به وسعت 30
همراه بود .شامل من
که علیرغم هوشیاری
ی خودی سبب گردید
تهاجم وسیع نیروها
نخست به دست آید.
داف عملیات در مرحله
اه
نسبی دشمن کلیه
نه روی مواضع دشمن
س از اجرای آتش توپخا
مرحله دوم آن نیز پ
از سه ساعت درگیری
نیروهای ایرانی پس
د.
ش
از دو محور آغاز
سردشت ـ قلعه دیزه
درآورده و جاده آسفالت
اولین قله به تصرف
فتند .در این عملیات 4
ت را در دست خود گر
و پاسگاه مرزی بلف
دستگاه تانک و نفربر.
قبضه خمپارهانداز10 ،
فروند چرخبال ،دهها
سبک و نیمه سنگین
مقداری زیادی سالح
 50دستگاه خودرو و
ق از بین رفت و کشته
يك تیپ و  7گردان عرا
دشمن منهدم شد.
ق به  1285نفر رسید.
زخمیها و اسرای عرا
و

والفجر 5
عملیات «و
الفجر »5ساعت روز 27
ب
هم
ن
م
اه
با
ر
مز
اهلل
«یا
زهرا(سالم
علیها» در منطقه ک
وه
س
تان
ی،
ح
دفا
ص
ل
دهلران
شهرهای مهران و
به اجرا درآمد .نیروهای
عم
ل
کنن
ده
سپ
اه
پا
اسالمی در دو
سداران انقالب
مرحله با هدف آزادساز
ی
بلن
دی
ها
ی
من
ط
قه
شدند.
وا
رد عمل
در همان ساعات نخس
ت،
ده
ها
کیل
وم
تر
مر
آزاد و به تسل
بع از خاک ایران
ط نیروهای ایرانی در
آم
د،
در
م
رح
له
د
وم
اسالم
نیروهای
توانستند در  35کیل
وم
تر
ی
بز
رگ
راه
بغ
پیشروی و
داد ـ بصره است
مستقر شوند .در این م
رح
له
ن
یز
4
تی
پ
ک
به
وه
ستانی عراق
طور  100درصد و تیپ
ز
ره
ی
ل
ش
کر
12
بی
شد و د
ش از  50درصد منهدم
شمن با دادن تن کشته
و
ز
خم
ی
و
اس
یر
در
سنگین عقبن
طی شش پاتک
شینی کرد .در مجموع
دو
م
رح
له
عم
لیا
ت،
به گ
منطقهای
ستردگیکیلومتر مربع آ
زاد
گ
رد
ید
و
40
دس
مقداری س
تگاه تانک و نفربر،
الح سبک و نیمهسنگی
ن،
2
ف
رو
ند
چر
خبا
ل،
خ
دهها دستگاه
ودروی نظامی و  10انب
ار
مه
ما
ت
د
شم
ن
م
تانک و
نهدم و دهها دستگاه
نفربر ،شماری خودرو
ی
ن
ظ
ام
ی
و
ا
نو
اع
س
نیمه سنگین
الحهای سبک و
به غنیمت رزمندگان
سپ
اه
پا
سد
ارا
ن
در
آم
د.
ارتش
نیروهای
عراق ناباورانه در برابر ت
ها
جم
قوا
ی
ای
ران
ی
لشكر گارد
غافلگیر شدند و
را وارد میدان کردند .ای
ن
شتا
بز
دگ
ی
و
ع
دم
نسب
توجه کامل
ت به منطقه باعث محا
ص
ره
ل
ش
كر
گا
رد
ت
وس
بسیج
ط رزمندگان سپاه و
شد و با وضعیت ذلت بار
ی به هالکت رسیدند.

والفجر 6
ساعات باقی مانده تا
ن انقالب اسالمی در
ارا
سد
نیروهای سپاه پا
از توان جنگی قوای
و برای انهدام بخشی
عملیات بزرگ خیبر
ردند تا در منطقه مرزی
جر »6را طرحریزی ک
دشمن ،عملیات «والف
 20دقیقه شامگاه اسفند
آید .حمله در ساعت و
«چزابه» به اجرا در
مرحله اجرا در آمد .در
(سالم اهلل علیها») به
ماه و با رمز «یازهرا
شکستن خطوط دفاعی
روهای سپاه موفق به
محور تنگه چزابه نی
تن به تن کشیده شد،
رگاه که نبرد به جنگ
دشمن شده و تا سح
روهای ایران درآمد .با
چزابه ،تحت سلطه نی
به
محور جاده سوبله
«هورالعظیم» عملیات
منطقه «هورالهویزه» و
آغاز عملیات خیبر در
الفجر  6به اتمام رسید.
دو روزه و

والفجر 7
سال  1363در مناطق
والفجر  7قرار بود در
عملیات انجام نشده
جام شود که به علت
مال ایستگاه حسینیه ان
ش
زید و کوشک در
مه مهمتر به علت رها
حکامات دشمن و از ه
موقعیت منطقه و است
جرای آن به وجود نیامد.
توسط دشمن ،امکان ا
کردن آب در منطقه

والفجر 8
فاطمة الزهراء» توسط
 64/11/20با رمز «یا
وز
ر
22
گانهای نیروی زمینی
در ساعت :10
والفجر  8آغاز شد .ی
فرماندهی کل سپاه،
ن بعثی از محورهای
ش به استحکامات دشم
سپاه و بسیج با یور
تهترین و پیچیدهترین
را آغاز کردند و برجس
مختلف تهاجم خود
هدایت فرماندهی سپاه
وری اسالمی ایران با
عملیات جنگی جمه
ی ،هوایی ،دریایی سپاه
متشکل از نیروی زمین
ی
و پشتیبانی سازمان
ازندگی به اجرا درآمد.
ش و نیروهای جهاد س
و نیروی هوایی ارت
جم قوای ایرانی غافلگیر
ق ناباورانه در برابر تها
عرا
نیروهای ارتش
ن شتابزدگی و عدم
وارد میدان کردند .ای
شدند و لشكر گارد را
ره لشكر گارد توسط
منطقه باعث محاص
توجه کامل نسبت به
ذلتباری به هالکت
سیج شد و با وضعیت
رزمندگان سپاه و ب
تمام توان خود را به
ازپسگیری منطقه فاو
رسیدند .دشمن در ب
ن ناپذیری را متحمل
تلفات سنگین و جبرا
ار
کار گرفت؛ اما هر ب
ف نیروهای ایرانی بود
ل جزیره فاو تحت تصر
میشد ،حدود یک سا
این منطقه خارج شد.
تهای مختلف ایران از
که بعد از آن با عملیا
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گاهي اوقات انسان هاي با ارزشي در نزديكي ما هستند كه در پيچ و خم كوچه هاي زندگي مان گم شده اند .درست
مقابل مسجدمان كوچه اي قرار دارد كه خانواده اي از جنس ايثار و شهادت در آن زندگي مي كنند؛ از پدر خانواده تا
كوچك ترين فرد خانواده در جبهه حضور داشته اند .حاصل اين حضور يك شهيد و دو جانباز مي باشد.
شهيد عباسعلي عباسي دانشجوي دكتري دانشگاه علوم پزشكي تهران بود كه در عمليات والفجر 8
آسماني شد .متن زير گفتگويي با اين خانواده ي آسماني در خصوص شهيد گرانقدرشان
مي باشد.

16

به روايت مادر
ـ در همان دوران كودكي كه شهيد مطهري را از نزديك ديده و
سخنرانياش را شنيده بود ،به طلبگي عالقه پيدا كرد .ميگفت« :مادر،
ميخوام طلبه بشم» .ميرفت يك پيت حلبي پيدا ميكرد ،مينشست
رويش و بچهها جمع ميكرد و ميگفت« :بنشينيد! ميخوام براتون سخنراني
كنم!».
ـ هميشه قبل از خواب يك جزء قرآن ميخواند .زيارت عاشورايش ترك نميشد.
صبح زود برايم صبحانه درست ميكرد و مرا صدا ميزد .نميخورد تا من بيايم سر
سفره .ميگفت« :تا شما نيايي از گلويم پايين نميره!»
به روايت خواهر
ـ با برادم حسين ،شبها ميآمد خانهي ما و كفشهايشان را در ميآوردند و پا برهنه
ميرفتند شعار ميدادند .ميگفتم« :چرا كفشهاتون رو درميآريد؟!» .ميگفتند« :براي اين
كه راحتتر از دست مأمورها فرار كنيم!» .ميرفتند با گروه شهيد اندرزگو همراه ميشدند و
پشتسرشان عليه رژيم پهلوي شعار ميدادند.
ـ همسرم روحاني بود .آن زمان وقتي براي تبليغ ميرفت ،من تنها ميشدم .شبها عباسعلي هر
طور شده بود خودش را از تهران ميرساند تا من شبها تنها نمانم .وقتي ميآمد شروع به درس
خواندن ميكرد .وقتي ما ميخوابيديم المپها را خاموش ميكرد و ميرفت داخل در حياط در
ايوان مينشست و زير نور چراغ برق درس ميخواند .وقتي بهاش ميگفتم« :چرا برقها رو خاموش
كردي؟» ميگفت« :اسرافه! گناه داره! با همين نور هم ميتونم درس بخونم!».
به روايت برادر
ـ من در تهران زندگي ميكردم .آن وقتها حسين و عباسعلي با همديگر در مدرسه ابتدايي درس
ميخواندند .عباسعلي دو سال از حسين بزرگتر بود .استعداد عجيبي در درس خواندن داشت .بهشان
گفته بودم هر كس نمرهي بيست بيشتري بياورد ،من بهاش  5قران جايزه ميدهم .وقتي از تهران
آمدم ديدم دفتر عباسعلي از اول تا آخرش  20دارد.
  

ـ عموي ما روحاني بود .وقتي عباسعلي براي دانشگاه درس ميخواند ،رفت پيشش و ازش خواهش كرد تا در كنار آن ،به او
دروس حوزوي دهد .عمو قبول كرد و بهاش گفت هر روز بايد ساعت  8سر درس حاضر باشد! عباسعلي هم قبول كرد و هر روز
سر ساعت  8ميرفت سر قرار .درسي را كه طلبهها در مدت  4سال ميخواندند ،او در يك سال خواند.
ـ وقتي در رشته پزشكي دانشگاه قبول شد ،آمد خانه ما در تهران .خانهي ما در طبقهي دوم قرار داشت .بعد از مدتي گفت« :اگه
ناراحت نميشيد من برم خوابگاه!» گفتم« :براي چي؟!» گفت« :همسايه شما دختر جواني دارد كه با حجاب مناسبي در حياط
نميآيد .كار او فكر مرا مشغول كرده و تمركزم را به هم زده .توي خوابگاه راحتترم!» رفت خوابگاه دانشگاه.
ـ يك بار نيمههاي شب با صداي زمزمه و گريه بيدار شدم .ديدم عباسعلي نشسته و مشغول خواندن زيارت عاشورا با سوز و
گداز ميباشد.
ـ تا زماني كه در منزل ما در تهران بود ،هيچ وقت نديديم كه كي لباسش را ميشوید ،كي اتو ميكند و  ...همهي كارهايش را
خودش انجام ميداد .هيچ زحمت و آزاري براي ما نداشت.
ـ بعد از مدتي كه به خوابگاه رفت براي ديدنش به دانشگاه رفتم .ديدم آنجا هم صبح زود از خواب بيدار ميشود ،صبحانه را
براي دوستانش آماده ميكند ،نان ميخرد و ...
ـ آدم خوش اخالق و خوش مشربي بود .در هر جمعي كه وارد ميشد ،به علت عالقهاي كه بهاش داشتند ،دورش جمع
ميشدند.
ـ شب  21ماه رمضان بود .مادرم داشت ميرفت احيا كه يك ماشين بهاش زد .بد جوري آسيب ديد .عباسعلي
در طول دورهي نقاهتش مثل يك فرشته از مادر پرستاري ميكرد .اگر مادر زنده ماند به خاطر مراقبتهاي
ويژهي عباسعلي بود.
ـ پولهاي توجيبي كه پدر ،مادر و ما بهاش ميداديم را جمع ميكرد و به دانشجوياني كه در دانشگاه به
پول نياز داشتند قرض ميداد.
ـپدرمان هر سال شب  23رمضان افطاري ميداد .وقتي سفره را جمع ميكردند ،عباسعلي غذاهايي
كه در ظرفها باقيمانده بود را جمع ميكرد و خودش از آنها استفاده ميكرد .ميگفت« :اسرافه!
اينها نبايد دور ريخته شوند!».
ـ تازه برق به روستاي پدريام آمده بود .تعطيالت تابستان ميآمد روستا و خانههاي
مردم بيبضاعت را سيمكشي ميكرد .در ساختن مسجد روستا هم از هيچ كمكي دريغ
نميكرد؛ سنگ ميآورد ،آجر باال ميانداخت ،برقكشي ميكرد و ...
ـ اولين باري كه ميخواست جبهه برود ،به خاطر سن كمش او را نبردند .رفت از
شناسنامهاش كپي گرفت و آن را دستكاري كرد و دوباره از روي كپي قبلي يك
كپي ديگر گرفت و برد براي ثبتنام جبهه .قبولش كردند فقط بهاش گفتند بايد
رضايتنامهي پدرش را بياورد .پدر و مادر رضايت نميدادند .مادر ميگفت « بابا و برادرهاي
ديگرت در جبهه هستند ،تو ديگه الزم نيست بروي» .اعتصاب غذا كرد .تا چند روز غذا نخورد.
يك روز مخفيانه انگشت پدر را در حالي كه خواب بود ،روي رضايتنامهاش زد .بعد از چند روز
ديديم خوشحال هست و شروع به غذا خوردن كرد .از كارش تعجب كرديم .وقتي براي دورهي
آموزشي رفت پادگان  21حمزه در تهران ،تازه فهميديم چه كار كرده است!
ـ اهل مطالعه بود .بيشتر كتابهاي شهيد مطهري را ميخواند .وصيت كرده بود كه بعد از
شهادتش كتابها را به كتابخانه دانشگاه اهدا كنيم.
  

گزيده وصيتنامه شهيد:
« ...به شدت به رهبر انقالب و اين حكومت و احكام شريعت اسالم پايبند باشيد .هميشه خداي را ناظر اعمال خود بدانيد.
سعي كنيد كارتان فقط و فقط هلل باشد و بس .سعي در آموختن علم همراه با تقوا ،علم همراه با ايمان را بياموزيد ،زيرا به
فرموده امام عزيزمان اين دو بال الزم و ملزوم يكديگرند.»...
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سال  64بود .برادرانم محمدرضا و عليرضا هر دو به عنوان بسيجي در جبهه حضور داشتند .محمدرضا در جبهه غرب و عليرضا در جبههي
جنوب .تقريب ًا  13سالم بود .اصرارم مبني بر رفتن به جبهه با مخالفت پدر و مادرم مواجه بود .مادرم ميگفت« :پسرم صبر كن تا يكي
از برادرانت از جبهه برگرده ،بعد تو برو» با تعدادي از همكالسيهايم در روستايي كه زندگي ميكرديم ،تصميم گرفتيم به جمعآوري
كمكهاي مردمي جهت ارسال به جبههها اقدام كنيم.
روزي در كوچههاي يكي از محلههاي روستا مقداري البسه ،دارو و مواد غذايي جمعآوري كرده بودم .آنها را در گوني گذاشته بودم و بر
دوشم حمل ميكردم .روز زمستاني بسيار سردي بود .ناگهان صداي لرزان پيرزني كه مرا صدا ميزد ،توجهام را به خود جلب كرد .او را
ميشناختم؛ ميدانستم  80سالي عمر دارد و گوشهايش سنگين و هر دو چشمش نابيناست .ابتدا فكر كردم به خاطر كهولت و ناتواني
جسمي ،به كمك نياز دارد .گوني را از پشتم پايين و روي زمين گذاشتم .رفتم جلوي درب خانهاش .درب چوبي خانه را باز كردم؛ خانهاي
كوچك و خشتي بود؛ به اندازهي يك اتاق سه در چهار .سرم را داخل خانه بردم و بلند سالم كردم .پيرزن با صدايي خسته و لرزان؛ ولي مملو
از مهرباني جواب سالمم را داد .گفتم« :مادر! كار داريد برايت انجام دهم؟» از حالتي كه رو به قبله و بر روي سجاده نشسته بود ،فهميدم
كه تازه عبادتش تمام شده است .نميدانم با آن سنگيني گوشش و نابينايي چشمانش چگونه از وجود من و نيت كارم آگاه شده بود؟! انگار
به او الهام شده بود .با صدايي اندوهگين پرسيد« :پسرم ،داري براي رزمندگان چيزي جمع ميكني؟» گفتم« :بله» .پيرزن با دست لرزانش
به طاقچهاي كه در خانهاش بود اشاره كرد و گفت« :پسرم ،اون كلهقند رو بياور» .آن كلهقند را پايين آوردم و گفتم« :مادر ،ديگر كاري
نداريد؟ من بايد بروم كه خيلي كار دارم!» ديدم گرهي گوشهي چارقد سفيدي را كه بر سر داشت ،باز كرد .مقداري پول در آن بود و به من
داد .فكر كردم ميخواهد برايش چيزي بخرم .پول را شمردم؛  13تومان بود .در همان حالتي كه رو به قبله نشسته بود ،دستهايش را به
دعا و شكوه با خدا به سوي آسمان بلند كرد و در حسرت نداشتن فرزندي كه به جبهه بفرستد ،گريست .با لحني پر از مهرباني و خشوع به
من گفت« :پسرم! اينها رو براي رزمندگان بفرستيد» .ناگهان به خود آمدم .به او گفتم« :مادر! از شما كه توقعي نيست!» در جوابم گفت:
«پسرم ،شرمندهام! ميدونم كه كم هست؛ ولي از دار دنيا همينها رو دارم .نميخواهي كه من از اجر جنگ بينصيب بمونم و بميرم؟!».
حيران و متعجب از ديدهها و شنيدهها بودم .اشك در چشمانم حلقه زده بود .بغض گلويم را ميفشرد .آخر تمامي سرمايهي او از اين دنياي
بزرگ يك كلهقند و  13تومان پول بود كه از آن گذشت و عاشقانه به رزمندگان اسالم هديه داد .چه فداكاري و گذشتي!
عباس عسگري
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اعالم كردند كه در تپهي «نيروي هوايي» مشكلي پيش آمده و نياز به نيروي كمكي هست .براي انتقال به آنجا داوطلب شدم .اتفاق ًا از تپه
«روحاهلل» فقط من داوطلب آنجا شده بودم .با ماشين فرمانده گردان راهي تپه نيروي هوايي شدم .فرمانده مرا در ابتداي كانال پياده كرد
و گفت« :ادامهي كانال 50 ،متر جلوتر به سنگر تيرباري ميرسي .يه نفر اونجاست .پيش اون بمون» .يك چشم قربان به فرمانده گفتم
و كولهام را روي دوشم انداختم ،اسلحهام را در دستم گرفتم و داخل كانال شروع به دويدن كردم .هوا تاريك و جبهه آرام بود .كمبود نيرو
و خالي بودن كانال مقداري فضا را خوفناك كرده بود .جلوتر كه رفتم ديدم يك نفر با قدي رشيد و خيلي با صالبت پشت تيربار ايستاده
و چهار چشمي دشمن را زير نظر دارد .سالم كردم سرش را برگرداند و جواب سالمم را داد و بدون اين كه چيزي بپرسيد دوباره به جلو
خيره شد .ابهت او در من هم تأثير گذاشت .خسته بودم .به ديواره كانال تكيه زدم و آرام آرام روي پاهايم نشستم .حدود  10دقيقه به همين
صورت گذشت و من هنوز مبهوت هيمنهي او شده بودم .آن چنان با صالبت ايستاده بود كه احساس ميكردم كه دشمن حتي اگر با تانك
و زرهپوش هم جلو بيايد ،حريفش نخواهد شد .بدون اين كه سرش را برگرداند پرسيد« :بچه كجايي؟» گفتم« :سنقر» تا اين را گفتم،
قبضهي سالح را رها كرد و روبرويم نشست و گفت« :خوشبختم .من هم سنقريام!» ادامه داد« :مرا ميشناسي؟» هر چه قيافهاش را
برانداز كردم تا حاال نديده بودمش .گفتم« :نه ».گفت« :من عزيزعلي ابراهيمي هستم» من هم خودم را معرفي كردم« :سيروس باوندپور»
خيلي با من صميمي شد .آن زمان من  16سال داشتم و از اين كه با يك همشهريام همسنگر شدهام ،خيلي خوشحال بودم .فرداي آن
روز كه هوا روشن شد ،متوجه لباس خاكسترياي شدم كه او پوشيده بود .چندين چاك و پارهگي جورواجور داشت .آدم را ياد ضربالمثل
«جگر زليخا» ميانداخت .با خنده ازش پرسيدم« :اين چيه كه پوشيدي؟!» در حالي كه گوشهي لباسش را گرفته بود ،با تأمل نگاهي به
من كرد و گفت« :تا حاال اين افتخار رو داشته كه بر قامت  8شهيد جاي بگيره! دعا كن كه من نهمين آنها باشم!؟» نگاهم كه به قامت
رشيدش افتاد حيفم آمد! اما ندايي از ته قلبم ميگفت« :خدايا! اين جوان رو به آرزويش برسون!»
نميدانم شايد او آخرين نفري بود كه اين لباس را ميپوشيد؛ چون در سال  1363در عمليات عاشورا آسماني شد و پيكر پاكش بيش از
 10سال مهمان نيزارهاي شيار نيخزر ميمك بود.
با تشكر از ستاد خادم الشهدا سنقر
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ارادت ایثارگران دفاع مقدس نسبت به بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) زبانزد خاص و
عام بود .هرگاه رمز «یازهرا» در بی سیم ها می پیچید ،دل ها به غربت و مظلومیت مدینه گره
می خورد .بسیجیان عارف ،به فراز حضرت زهرا(س) در دعای توسل که می رسیدند ،اشک
از چشم هایشان جاری می شد .دل هایشان هوای بقیع می کرد .بر پيشاني بندهايشان نام
مبارك زهرا(س) مي درخشيد و قلب هايشان خانه عشق به آن بانوي بزرگ بود و شعارشان
اين بود« :می روم تا انتقام سیلی زهرا(س) بگیرم» .جبهه ها میزبان همیشگی حضرت زهرا
(س) بود و اردوگاه های آزادگان ،نورانی از توجه آن بانوی پهلو شکسته  ...و ایام فاطمیه،
بهانه ای است پرشکوه تا آیینه ای باشد از آن ارادت و شوق و از آن توجه و لطف.
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سردار شهيد احمد كريمي فرمانده گردان حضرت معصومه(سالماهلل عليها) لشكر 71عليبنابيطالب عليه السالم
ـ حاجی عاشق شهادت بود .کربالی چهار هم گذشته بود و او هنوز شهید نشده بود! بعد از عملیات تقریب ًا دیگر با کسی صحبت نمیکرد.
انگار از شهادت خود مأیوس شده بود .شاید هم در سکوت طوالنیاش به این معنا فکر میکرد .او گفته بود« :هر نماز و دعایی که اگر
کسی بخواند شهید میشود ،خواندم .هر دعایی ،هر ذکری ،حتی در این اواخر شنیدم اگر کسی ازدواج کند و به جبهه بیاید شهید میشود،
من به خاطر شهادت ازدواج کردم؛ ولی نمیدانم چرا شهید نشدم!» به یاد دارم وقتی از طرف فرماندهی لشکر دستور آمادگی برای عملیات
را شنید قرارش را از دست داد .شب عملیات کربالی پنج بود ،درست شب شهادت حضرت زهرا(سالم اهلل عليها) .دقایقی بیشتر به اعالم
رمز عملیات باقی نمانده بود .نیروها پشت خاکریز زیر لب ذکر می گفتند و از خداوند توان و قدرت میطلبیدند.
حاجی درون سنگر فرماندهی نشسته بود و در آن طرف بیسیمچیها در تالش بودند .یکی با گروهانها تماس میگرفت و از آخرین
وضعیت آمادگی بچهها میپرسید ،دیگری از محور ،وضعیت خط دشمن را سؤال میکرد و آن یکی با فرماندهی لشکر تماس داشت .در
همان حال حاجی یکی از بچهها را که تازه مداح شده بود صدا زد ،انگار مثل کسی که گمشدهای را پیدا کرده باشد گفت« :شنیدهام مداحی
هم میکنی؟» گفت« :نه حاج احمدآقا ،ما که سعادتش را نداریم ».گفت« :بخوان عیبی نداره ،هر چی بلدی بخوان ».با اصرار زیاد حاج
احمد مجلس روضهخوانی خانم فاطمه زهرا(سالم اهلل عليها) برپا شد ،چه مجلسی! شب شهادت حضرت زهرا ،آن هم در چند متری دشمن!
بیسیمچیها هم چنان در تالش بودند و حاجی هم غرق گریه .انگار اشعار با تار و پود وجودش بازی میکردند؛
مرغ شکسته پر را ،در آشیانه می زد...
وقتی که باغ می سوخت ،صیاد بی مروت
با هر بند از این اشعار انگار بند دل او پاره میشد .حاجی آن قدر گریست که بعد معلوم شد همان شب جواز بهشت را از دست فاطمه
زهرا(سالم اهلل عليها) گرفته است .صبح ،بعد از آن پیروزی درخشان حاجی سرتاسر خاکریز را رفت ،به تکتک بچهها سر زد ،در آخر
هم ،خمپارهای در پیش پایش منفجر شد و او را به باغ سبز شهادت برد؛ ولی از او فقط دو ساق پای شكسته و تكههاي بدن به جا ماند.
محمدتقی فخر روحانی

شهيد حجت االسالم و المسلمين
شیخمحمدحسن ابراهيمي مؤسس و مدير
كالج بين المللي مطالعات اسالمي گويان
ـ دو سه هفته قبل از ربوده شدنش رفتیم خانه خواهرش و با
محمدحسن چت میکردیم .به پدرش گفت :آقا جان ،برایم روضه
بخوان! همیشه همین طور بود .هر دفعه با خانواده که چت میکرد
میگفت :برایش روضه حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) بخوانند،
پدرش هم برایش روضه حضرت زهرا سالم اهلل علیها را میخواند.
خودش هم مثل ابر بهاری گریه کرد .بعد گفت :آقا جان ،من اینجا
غریبم ،بگذارید من هم روضه امام رضا علیه السالم را برایتان
بخوانم.
ـ ارادت خاصی به حضرت زهرا سالم اهلل علیها داشت .حتی با زبان
فارسی در مراسمات کالج روضه میخواند .آن قدر با سوز و گداز که
افراد با وجود اینکه هیچ آشنایی با زبان فارسی نداشتند ،تحت تأثیر
قرار میگرفتند .بارها میشد که از ایشان تقاضا میکردند که برای
ما روضه فارسی بخوانید!
برگرفته از کتاب ماه گویان /ستاد یاوداره شهدای روحانی استان بوشهر

شهید سیدحسین هدایی فرمانده گروهان حمزه
سیدالشهدا لشکر  71علی بن ابیطالب(علیه السالم)
ـ با بچهها دور هم نشسته بودیم و گپ میزدیم .حسین گفت :آرزو
دارم شهید و مفقود شوم .میخواهم قبرم همانند مادرم زهرا(سالم
اهلل علیها) گمنام بماند .بچهها گفتند :از این آرزوها نکن .تو تنها پسر
خانواده هستی ،اگر مفقود شوی ،چطور به صورت پدرت نگاه کنیم.
حسین گفت :الاقل  15سال مفقود باشم .گفتیم :این چیزها را از
خدا نخواه؛ چون خداوند شما را دوست دارد و دعایتان را مستجاب
میکند .در آخر با شوخی و خنده مثل اینکه معامله میکند ،گفت:
آخرش  8سال ،خیرش را ببینی! عملیات کربالی 8آغاز شد .شرایط
سختی بود .حسین به عنوان فرمانده گروهان ،آرپیجی را برادشت
و به طرف دشمن شلیک کرد .او با اینکه فرمانده بود؛ اما مرتب به
نیروها سفارش میکرد ،از اطراف آرپیجی دور شوند تا مبادا آسیبی
ببینند .حسین آن قدر آرپیجی زد تا مزد جهادش را با شهادت
گرفت و همان طور که آرزو کرده بود ،پیکر پاکش مفقود شد و
درست بعد از گذشت  8سال جنازهاش پیدا و تشییع شد .مسافران
آسمانی ،فاطمه عسگری ص  25و .27
ـ با همه وجودش برای مظلومیت حضرت زهرا(سالم اهلل علیها)
میسوخت .شده بود روایتگر غربت مادرش .همیشه و همه جا
از حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) میگفت .روضه میخوند .گریه
میکرد .از خدا خواسته بود جنازهاش توی بیابانها بمونه و نام و
نشانهای نداشته باشه .آرزویش هم برآورده شد .کربالی 8شهید
شد و جنازهاش هم موند .بعد از سخنرانی برای بچههای گردان،
شروع میکرد از خاطرات کوچه و کتک و فدک گفتن .اونقدر
سوزناک میگفت که همه رو گریه میانداخت .کسی نبود که گریه
نکنه .حتی شهید حسین مالکینژاد که خودش مداح لشکر بود ،تا
دم شهادتش نوار روضه سیدحسین رو گوش میکرد و میسوخت.
همون نواری که سیدحسین برای مادرش این طور روضه خونده
بود:
«مادر! چرا تو را میان کوچه ها مظلومانه کتک زدند21 ،
ای کاش ما تو کوچه های مدینه بودیم و به جای شما
کتک می خوردیم .ای کاش به جای درب خانه ما آتش
می گرفتیم»...
حسین کاجی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
«انفروا خفافاً وثقاالً و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی
سبیل اهلل ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون»
سوره توبه آیه 41
برای جنگ با کافران سبکبال و مجهز بیرون شوید (با فوج پیاده
و سواره آسان یا مشکل) و در راه خدا با جان و مال جهاد کنید .این
کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمی با فکر و دانش باشید...
سالم بر کربال ،سالم بر سیدالّشهدا ،سالم بر عاشورا ،سالم بر
کربالی خونین ایران ،سالم بر بنیانگذار جمهوری اسالمی رهبر
انقالب ،بت شکن اعظم ،قهرمان تاریخ ،یار مظلومان و امید
محرومان ،پناه بیپناهان ،پشتیبان مستضعفین جهان ،بیدارکننده
خواب رفتگان ،آگاه کننده خاموشان ،قلب توفنده مسلمین ،امام
ا ّمت حزب اهلل ،فرزند راستین پیغمبر (ص) ،علی زمان ،وارث
حسین ،روح خدا ،خمینی.
درود بر رزمندگانی که با فریادهای آتشین اهلل اکبرشان پایههای

حکومت ظلم و جور را فرو ریختند و با خونشان اساس جمهوری
اسالمی را امضا کردند .درود بر شهدای اسالم در تمام جبهههای
جهان .سالم بر تو ای اسطوره مقاومت ،ای صبرکننده در برابر
مشکالت ،ای فدایی امام خمینی که همه چیزت را فدای اسالم و
قرآن کردی حتی فرزندانت ،ا ّما تسلیم بر رضای خدا بودی.
سالم بر ا ّمت قهرمان و شهید پرور خط امام که ثابت کردند
تا آخرین قطره خون از اسالم و امام و هر کشور اسالمی دفاع
خواهندکرد .پدران قهرمان و مادران شهید پرور و برادران شجاع
و خواهران پیرو زهرا (علیهاالسالم) من خود را عاجز میدانم که
پیامی برای شما بدهم .ا ّما تنها به این جمله اکتفا می کنم :یک
دری از بهشت به روی شما ا ّمت حزباهلل باز شده است که نگهبان
آن امام است ،امام را یاری کنید تا این در بسته نشود .پدر و
مادر ،برادر ،خواهر ،بستگان ،و نزدیکان دوری کنید از افرادی که
هنوز اسالم و مکتب شهادت را نیاموختهاند و خود را فدای هوای
نفس میکنند .مبارزه میکنند برای غیر خدا ،صحبت میکنند برای
غیرخدا؛ کشته میشوند اما برای غیرخدا .البته اینان همان منافقین

هستند که برای منافع خود دست به هر جنایتی میزنند .همه شما
و ما شاهد بودیم اینها چه کردند .در برابر قانون خدا «الیحه
قصاص» راهپیمایی و اعالم جنگ مسلحانه کردند و آن را ضد
انسانیت خواندند .بهشتی عزیز و مظلوم را با  72تن از یاران امام
به شهادت رساندند ،رئیس جمهور منتخب ملّت برادر شهید رجایی
و نخست وزیر دانشمند برادر شهید باهنر را سوزاندند .در میعادگاه
نماز جمعه مدنیها و دستغیبها و صدوقیها را علی وار کشتند.
صدها زن و مرد و کودک را یا کشتند یا سوزاندند .باز هم خود را
طرفدار خلق میدانند .بعضی از افراد هم هستند منافق نیستند ا ّما
ناآگاهانه راه منافقین را میپیمایند بدون آنکه بدانند .چه میکنند یا
چه میگویند .به آنها بگویید خط فقط خط امام .از مسیر انحرافی
برگردید و خود را در دامن اسالم قرار دهید و بدانید فردا دیر است.
امروز افرادی که در رأس مملکت قرار گرفتهاند بیایید یاری کنیم،
زیرا سرا پا خط امام و محور انقالبند .مخصوصا برادرعزیز خامنهای
رئیس جمهور اسالمی...
بیدار باشید دشمن هنوز به طور نیمه جان در صحنه است و در
پی تدارک هستند ،تا روزی ضربه ای بزنند که اسالم را از بین
ببرند چون از اسالم میترسند .همان گونه که امام فرمودند« :اینها
از اسالم سیلی خورده اند .در هر صورت تا امام هست مطمئن
باشید توطئه ها خنثی خواهد شد .فقط امام را تنها نگذارید .امروز
شرق و غرب از فریاد این رهبر بزرگ و آگاه به وحشت افتادهاند
و مرگ خود را نزدیک می بینند و از این خانه کوچک در جماران،
کاخهای خود ،کاخ کرملین و کاخ سفید را متزلزل می بینند و از
طرف دیگر از فریادهای آتشین ا ّمت حزب اهلل که برای آزادی
جهان مستضعفین طنین افکنده است به هراس افتاده ،مبادا روزی
ملت های تحت ستم بپا خیزند .ا ّما باید بدانند روزی محرومان
ّ
و مظلومان قیام خواهند کرد و بساط ظلم و ستم آنها را برچیده
خواهندکرد.
من در حالی که لحظه های آخر عمرم را می گذرانم به
قدرت های جنایتکار اعالم می کنم دشمنان اسالم ما
را از چه می ترسانند ،از محاصره اقتصادی ،یا اقدام
نظامی یا کنفرانس های خائنانه یا قراردادهای مظلوم
ُکش یا مانورهای سیاسی که میلیاردها تومان از پول
مستضعفین خرج آن می شود .این خیمه شب بازی ها
برای چیست؟ اگر برای کشتن مسلمین است که امام
قهرمان ما فرمودند :من سینه خود را آ ماده کرده ام

برای سرنیزه های شما  ،بیائید بکشید ما را ،ملّت ما
بیدارتر می شوند.
جمله امام بزرگ خمینی کبیر از زبان همه مسلمین و مستضعفین
در بند می آید ،آری اگر شما خونخوار هستید و احتیاج به خون
مظلوم دارید ما شهادت را با آغوش باز می پذیریم.
جنگ ما برسر خاک نیست بر سر اموال نسیت ،جنگ ما برای دفاع
از اسالم است اسالم به ما اجازه نمیدهد که ما بگذاریم هر کس
هر غلطی که می خواهد بکند .ما نمی گذاریم دیگر آمریکا بر جهان
حکومت کند .ما نخواهیم گذاشت شوروی بر جهان آقایی کند .ما
نخواهیم گذاشت اسرائیل برسران مسلمین فرمانروایی کند ،زیرا
امام فرمود :اسرائیل باید از بین برود .اسرائیل می خواهد بر سران
مسلمین فرمانروایی کند .تا یک محروم درجهان است ،تا یک
مظلوم زیر سلطه ابر جنایتکاران به سر می برد ،تا یک مستضعف
درچنگال مستکبرین به سر می برد ،ما مبارزه و جنگ خواهیم کرد.
جنگ ما تا زمانی ادامه دارد که پرچم جمهوری اسالمی بر سرتاسر
شر ابرقدرتها و حکومت های مرتجع منطقه
جهان افراشته شود و ّ
را از زمین کم کنیم.
[تا پرچم ال اله االاهلل مح ّمد رسول اهلل بر جهان طنین نیفکند
مبارزه هست وتا مبارزه علیه مستکبرین هست ما هستیم ]« .امام
خمینی »
میتمان را به جهان
شرق وغرب باید بداند ما با شهادتمان مظلو ّ
ثابت می کنیم ،ما در مکتبی آموزش دیده ایم که استاد آن حسین
ابن علی (ع) ساالر شهیدان می باشد..
اگر امام حسین (ع) پیراهن ظلمت را به تن می کرد و
با ابر قدرت زمان ،یزید ،کنار می آمد ،امروز امام ما هم
با آمریکا کنار می آمد .اگر امام حسین (ع) با مروان
سازش می کرد ،امروز امام ما هم با اسرائیل سازش
می کرد .اگر امام حسین (ع) شهادت را نمی پذیرفت
امروز ملّت ما هم این طور به استقبال شهادت نمی
رفت ما هر چه داریم از امام حسین (ع) داریم .خدایا
در دنیا و آخرت یک لحظه ما را از امام حسین (ع) جدا
23
مگردان.
پدر بزرگوار و قهرمان و مادر شهید پرور میدانم برای من آرزوها
داشتید و من از اینکه نتوانستم این آرزوی شما را برآورده کنم ،عذر
میخواهم .انشااهلل مرا خواهید بخشید و اکنون شهادت من همان
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منزلت و ارزش آرزو را برای شما و من خواهد داشت .شهادت
سعادتی است که نصیب هرکسی نخواهد شد .حال که این سعادت
نصیب من گردید ،مرا در بهشت زهرا در قطعه  21نزدیک برادرم
به خاک سپارید .اگر جا نبود در میان باغچه وسط قطعه  21دفن
کنید ،اگر خواستند جلوگیری کنند به آنها بگویید هر چه دارید از
خون همین شهداء است .این خون شهیدان است که شما را بر
مسند ریاست دو روز دنیا نشاند.
در ضمن ا ّول پدر و مادر بعد برادران میتوانند برای دفن کردن
من تصمیم بگیرند .مثال در قم خاک کنند ولی اگر قرار باشد
وصیت در بهشت زهرا دفن کنند ،حتما در قطعه  21باشد.
طبق ّ
هیچ کس حق ندارد مرا در قطعات دیگر بهشت زهرا دفن کند .یا
اگر من اسیر شدم یا بدنم قطعه قطعه گردید و طعمه مرغان هوا
گردید ،ناراحت نباشید ،زیرا این بدن ها باید خاک شود .پدر و مادر
و برادران و خواهران و بستگان و نزدیکان برای من گریه نکنید،
بلکه به هم تبریک بگویید ،تبریک بگویید ،تبریک بگویید ،تبریک
بگویید .به مردم تبریک بگویید .باز هم تکرار می کنم هیچ کس
حق ندارد برای من گریه کند همه باید لباس نو بپوشند مخصوص ًا
وصیت نامه به
پدر و مادر و برادران و خواهران از ساعتی که این ّ
دستشان میرسد اگر لباس مشکی پوشیدهاند بالفاصله باید در
آورند .مبادا بگویید او نوشته اما وظیفه ما پوشیدن لباس مشکی
است ،نه اینطور نیست .وظیفه شما لباس غیر مشکی و قهوهای
پوشیدن است .پیراهن باید سفید باشد تا دشمنان و منافقان شاد
نشوند .شهادت برای یک انسان آزاده و شاگرد مکتب حسین
ابنعلی (ع) به مانند عروسی می باشد ،کجا سراغ دارید در مجلس
عروسی گریه کنند .مگر ما حق نیستیم .مگر نمیگوییم (اناهلل و انا
الیه راجعون) ما از خداییم و روزی به خدا خواهیم پیوست .مگر ما
امانت خدا نیستیم .مگر نمیگوییم اسالم با خون آبیاری میشود.
گروهی از مردم باید فدا شوند تا گروهی دیگر در آسایش و در پناه
اسالم زندگی کنند.
«عاشق آن باشد که اندر راه دلبر جان دهد
شاید آن معشوقه اندر این منا پیدا شود»
مگر می شود انسان عاشق خدا باشد ا ّما برای دفاع از حریم اسالم
و قانون خدا جان ندهد؟ مگر می شود انسان عاشق حسین ابن
علی (ع) باشد ا ّما برای شکستن محاصره کربالی حسین (ع) جان
ندهد؟ باید دوست فدای دوست شود .و عاشق فدای معشوق.
«آنچه من می بینم شاید کمتر کسی ببیند ،من خدا را
لمس می کنم»
لذا برای او به نام او به خاطر او به سوی او جان خواهم داد .چون
بزرگترین افتخار شهادت در راه خداست .پس گریه برای شهید معنا
ندارد .زیرا گریه فقط برای اهل بیت رسول اهلل (ص) است .گریه

برای آن موالیی باید کرد که سر خود را داخل چاه می کرد ،آن
هم نیمه شب و درد دل می کرد .گریه برای آن آقایی باید کرد که
در صحرای کربال او را با اهل بیتش تنها گذاشتند ،آنهم در برابر
دشمن .گریه برای آن علمداری باید کرد که آب را برداشت ا ّما
چون موال برادر مظلوم خود را تشنه دید آب روی آب ریخت و با
لب عطشان به شهادت رسید .گریه برای آن اسیرانی باید کرد که
جباران
هر وقت میخواستند از غم عزیزانشان گریه کنند با تازیانه ّ
روبرو می شدند .گریه باید برای حضرت زینب قهرمان کربال کرد،
چون مصیبت دید و صبر کرد .فرزندان پیغمبر (ص) را قتل عام
کردند صبر کرد ،سر امام حسین (ع) را باالی نی زدند صبرکرد.
سر امام حسین(ع) را میان تشت طال گذاشتند و با تازیانه جلوی
چشم زینب (س) برلب و دندان امام حسین (ع) زدند صبر کرد .بر
او باید گریه کرد .پس برای من کسی نباید گریه کند .پدر و مادر،
می دانم شما اسطوره صبر و مقاومت هستید ،و با یک شهید و دو
شهید قانع نخواهید شد ،بلکه مایل هستید مانند امام حسین (ع) و
حضرت زینب (س) همه فرزندانتان را فدای اسالم کنید و خواهید
کرد .ولی این یک طرف قضیه می باشد .طرف دیگر شرکت در
نماز جمعه که یک فریضه عبادی سیاسی می باشد ،خواندن نماز
شب و دعای ظهور حضرت مهدی (عج) و طول عمر برای امام
خمینی و پیروزی رزمندگان اسالم بر کفار و حق بر باطل...
آخرین کالمم همگی در یک صف واحد در خط امام برابر قدرتها
بتازید و همان فریاد خدایا خدایا تا انقالب مهدی (عج) خمینی را
نگهدار سر دهید.
پروردگارا اسالم و اسالمیان را ق ّوت عنایت بفرما.
پروردگارا مخربین دینت اگر قابل هدایتند هدایت ،وا ّال ریشه کن بفرما.
پروردگارا امام قهرمان ما را تا ظهور حضرت مهدی (عج) پایدار بدار.
پروردگارا راه کربال و قدس را با پیروزی سپاه اسالم برروی ما باز گردان.
پروردگارا امام زمان ما را بفریاد ما برسان.

در پایان همه شما را به خدا می سپارم .امید وارم که مرا حالل
کنید.
وصیت نامه قابل ذکر نیست ا ّما چون امام مظلوم خمینی
گرچه این ّ
کبیر عالقه خاصی به وصیت نامه (شهدا) دارد ،لذا به خدمت امام
برده تا کل این وصیت نامه را بخواند.
«ای امام از این که نتوانستم آنچه تو گفتی عمل کنم
از تو می خواهم مرا ببخشی!».
حسن محمودنژاد 61/6/26

