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یاد و خاطره سرداران،
فرماندهان ،امیران و
 6هزار شهید بزرگوار استان قم
گرامی باد

منطقهای که سوسنگرد در آن قرار داشت ،جبهه
میانی خوزستان بود و منطقهای وسیع شامل حمیدیه،
سوسنگرد و بستان را شامل میشد .عراق با کنترل سوسنگرد
میتوانست در هر قسمت از آن به جاده اصلی اهواز-حمیدیه-
سوسنگرد و بستان دست پیدا کند.
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بعدازظهر روز  26آبانماه سال  1359آخرین سربازان
دشمن بعثی با سراسیمگی و ترس شهر سوسنگرد را
ترک کردند و این شهر دوباره به دست رزمندگان اسالم افتاد.
شهر سوسنگرد یکی از شهرهای تابع شهرستان دشت آزادگان
است که در اوایل جنگ کنترل آن به دست دشمن بعثی افتاد؛
ولی با توجه به این که این شهر برای تصرف شهر اهواز که
هدف اساسی عراق در جنگ بود ،بسیار مهم و حیاتی به شمار
میرفت .خارج شدن آن از دست دشمن برای رزمندگان ایرانی
بسیار حائز اهمیت بود و سرانجام از خود گذشتگی آنها با تعداد
نیروها و ادوات جنگی بسیار کمتر از دشمن ،باعث شد این شهر
در  26آبان ماه سال  1359از دست دشمن خارج شود و این
گونه رویای تصرف مرکز خوزستان از سوی عراقیها با فداکاری
سربازان ایرانی نقش بر آب شود.

عراق در این منطقه دارای یک لشکر رزهی با سه
تیپ ،یک گردان نیروهای مخصوص ،یک گردان
پیاده ،دو گردان کماندو ،یک گردان شناسایی و  900نفر از
افراد جیش الشعبی مستقر کرده بود ،در حالی که کل نیروهای
ایرانی را تیپ سوم لشکر  92زرهی ،رزمندگان سپاه پاسداران،
نیروهای ژاندارمری سوسنگرد و گروه جنگ های نامنظم
شهید چمران تشکیل میداد.
بعد از متوقف شدن پیشروی دشمن در جنوب غربی
اهواز و عدم موفقیت آنان برای اشغال این شهر ،تالش
اصلی دشمن معطوف به این موضوع شد تا در غرب ،محور

اهواز-حمیدیه-سوسنگرد-بستان را قطع کند و به ترتیب
تقدم ابتدا حمیدیه یا سوسنگرد و یا بستان را اشغال کند.
بدین ترتیب از اوایل آبان ماه سال  1359ارتش عراق پس
از استقرار لشکر  9زرهی در جنوب هویزه ،شهر سوسنگرد را از
جهات مختلف مورد تهدید قرار داد.
در روز  22آبان فعالیت دشمن اطراف سوسنگرد
افزایش یافت و هلیکوپترهای عراقی مواضع پدافندی
ایران که در محور حمیدیه-سوسنگرد مستقر بودند را گلوله
باران کردند و در ساعت  8و  45دقیقه همان روز شهر سوسنگرد
بمباران شد و توپخانه دشمن از ساعت  4تا  7صبح آتش خود
را به روی شهر سوسنگرد فرو میریخت .نیروهای هوایی و
ً
توپخانههای ایران نیز متقابال در محور طالئیه-هویزه-
سوسنگرد واحدهای دشمن را بمباران کردند.

در روز  23آبان از ساعت  4و  30دقیقه صبح ،شهر
سوسنگرد از تمام جهتها زیر باران گلوله توپخانه
دشمن قرار گرفت و هلیکوپترهای دشمن نیز محور حمیدیه-
سوسنگرد را مورد حمله قرار دادند و در پوشش این آتش
سنگین واحدهای زرهی دشمن از سمت غرب و جنوب به
طرف سوسنگرد به حرکت درآمدند .این در حالی بود که
نیروهای مردمی و سپاه پاسداران و ژاندارمری مستقر در سایر
محورها تنها مجهز به سالح سبک و ضد تانک بودند.
پس از آغاز حمله دشمن به سوسنگرد و محاصره آن و
مقاومت شجاعانه مردم شهر که اجازه ندادند نیروهای
دشمن شهر را به طور کامل اشغال کنند ،شهر سه روز در
محاصره کامل دشمن قرار داشت.
در ساعت  6و  30دقیقه صبح روز  26آبان ماه
یگانهایی از نیروهای مسلح کشور متشکل از تیپ  2و
تیپ  3از لشکر  92زرهی اهواز ،گروه رزمی  148پیاده از لشکر

ناکامی مواجه شد .تیپ  2لشکر  92زرهی و گروه جنگهای
نامنظم شهید چمران در شمال و جنوب جاده حمیدیه-
سوسنگرد به پیشروی خود ادامه دادند و نیروهای دشمن را از
دو طرف مورد تهاجم قرار دادند.
ساعت  12روز  26آبان تالش دشمن برای اشغال
سوسنگرد در هم شکسته شد و کمکم آثار شکست و
عقبنشینی در آنان نمایان شد .در بعدازظهر همان روز،
عقبنشینی دشمن در شرق سوسنگرد به طرف جنوب آغاز شد
و نیروهای دشمن تالش میکردند تا هر چه سریعتر خود را از
مهلکه نجات دهند و به جنوب کرخه عقب نشینی کنند.
سرانجام در واپسین ساعتهای روز  26آبان تمام
نیروهای دشمن صحنه نبرد را ترک و به سمت جنوب
فرار کردند .تیپ  2لشکر  92زرهی همراه سایر رزمندگان به
سوسنگرد رسید و نیروهای دشمن در شمال غرب سوسنگرد به
مواضع پدافندی خود عقبنشینی کردند و شهر به کنترل

اما این عملیات پیروزمندانه چند نکته
جالب دارد که مهمترین آنها صدور فرمان
امام خمینی؟هر؟ در روز  25آبان ماه
یعنی یک روز قبل از آزادسازی سوسنگرد
بود که در آن امام؟هر؟ فرمودند« :بایستی
تا فردا سوسنگرد آزاد شود» و رزمندگان
اسالم در پاسخی سریع و بیدرنگ به
فرمان رهبر خود فردای همان روز دشمن
متجاوز را از خاک کشور بیرون راندند و
سوسنگرد را آزاد کردند.

 77خراسان ،گروه رزمی  37زرهی شیراز ،گروه جنگ های
نامنظم شهید چمران با پشتیبانی آتش توپخانه و نیروهای
هوایی و هوانیروز به منظور شکست حصر سوسنگرد دست به
حمله زدند.
گروههای جنگهای نامنظم شهید چمران در محور
ابوحمیظه سوسنگرد پیشروی کردند و رزمندگان سپاه
و نیروهای مردمی در محور سوسنگرد-دهالویه در مقابل
تهاجم دشمن مقاومت میکردند .هنگ ژاندارمری سوسنگرد
نیز دوشادوش سایر رزمندگان در دفاع از شهر سوسنگرد شرکت
داشت.
تیپ  3لشکر  92زرهی در یک اقدام به موقع آبادی
«سبحانی» را آزاد کرد و عملیات شمالی دشمن با

کامل نیروهای جمهوری اسالمی ایران درآمد.
اما این عملیات پیروزمندانه چند نکته جالب دارد که
مهمترین آنها صدور فرمان امام خمینی؟هر؟ در روز
 25آبان ماه یعنی یک روز قبل از آزادسازی سوسنگرد بود که در
آن امام؟هر؟ فرمودند« :بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد شود» و
رزمندگان اسالم در پاسخی سریع و بیدرنگ به فرمان رهبر
خود فردای همان روز دشمن متجاوز را از خاک کشور بیرون
راندند و سوسنگرد را آزاد کردند.

نکته دوم هم این بود که در این عملیات نیز حضور 3

مردم به خصوص مردم عرب منطقه در مقاومت در
برابر دشمن چشمگیر بود و آنها همانند خرمشهر و آبادان،
سدی محکم در مقابل دشمن بودند.

معروف بود که او با چوب دستی چند سرباز عراقی را انداخته
است .از این موضوع جالب که بگذریم ،موضوع فتح سوسنگرد
مطرح میشود .قضیه فتح به این ترتیب بود که پیش از آن
عراقیها سوسنگرد را به تدریج محاصره میکردند .ما فقط
کنترل سوسنگرد را در اختیار داشتیم .محور سوسنگرد-بستان
ً
کامال در اختیار عراقیها بود .آنها به صورت نیم دایره اطراف
سوسنگرد بودند .عالوه بر این ،نیروهایشان را از «دب
حردان» یعنی غرب اهواز به طرف شمال ،یعنی «کرخه کور»
(کرخه نور ) نزدیک کردند.
سپس از کرخه کور عبور کرده و محور حمیدیه-سوسنگرد را
ً
قطع کردند .به این ترتیب سوسنگرد کامال در محاصره قرار
گرفت .ما فقط یک راه به داخل شهر داشتیم و آن هم راه
کرخه بود .کمکم این راه هم مورد محاصره قرار گرفت و یا زیر
آتش دشمن رفت .داخل سوسنگرد هم جز معدودی نیروهای
سپاهی و ارتش کسی را نداشتیم .آخرین باری که ما به آنجا
رفتیم ،یک سرگرد نیروی هوایی به نام «فرتاش» را به عنوان
فرمانده نیروهای مستقر در سوسنگرد گذاشتیم.
عصر روز  23آبان ماه ،سرهنگ سلیمی از سوسنگرد به من
اطالع داد که شهر به شدت تحت فشار است و امکانات غذایی
و نظامی وجود ندارد .دشمن هم در صدد تحرک میباشد.
پیش از آن قرار بود که عملیات محدودی بشود و از فشار
دشمن بکاهد؛ ولی انجام نشد.
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حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب از جمله
افراد مسئول در متن هشت سال دفاع مقدس ملت
ایران بودند و بسیاری از اوقات گرانبهای خود را در
سالهای ابتدای جنگ تحمیلی در جبهههای حق
علیه باطل گذرانده و خاطرات تلخ و شیرینی را از
روزهای حماسه و مقاومت به خاطر دارند که روایت
«آزادسازی سوسنگرد ،شهر عاشقان شهادت»
از جمله آنهاست:
«این شهر دو بار محاصره شد .در مرحله اول عراقیها توانستند
وارد سوسنگرد شوند و نیروهای ما را از داخل این شهر عقب
بزنند و حتی فرماندار هم برای آنجا معین کنند .مدتی بعد
نیروهای ما حمله کردند و آنها را وادار به فرار مفتضحانه
نمودند .قبل از محاصرۀ مجدد ،بنده و تعدادی از آقایان
مثل شهید مدنی و آقای موسوی اردبیلی به آنجا رفتیم و نماز
جماعت و سخنرانی بر پا کردیم.
در سوسنگرد خانم عرب مسنی زندگی میکرد که همسرش
نابینا بود .ایشان با وجود این که چهل یا پنجاه سال داشتند،
خیلی شجاعانه و در حقیقت مردوار از شهر دفاع میکردند.

خبر رسید که بچهها آذوقه ندارند .آنها گفتند :ما آذوقه
نداریم؛ اما سوپر مارکتهای خود شهر که مال مردم است
و آنها در مغازهها را بسته و رفتهاند ،یک چیزهایی دارد
و بعضیها میگویند برویم از اینها استفاده کنیم تا از
گرسنگی رها شویم؛ لکن ما حاضر نیستیم؛ چون متعلق
ً
به مردم است و راضی نیستند .من دیدم که واقعا اینها
فرشتهاند و مقام بشریت برایشان کم است ،زیرا سوپر
مارکتی که صاحب آن از شهر رفته و اآلن هم اگر بفهمند این
جناب سروان نیروی هوایی از شهر و خانهاش دفاع میکند
و میخواهد از آن استفاده نماید ،با کمال میل حاضر است
خودش برود و توی سینی هم بگذارد و با احترام به آنها
بدهد تا استفاده کنند .لذا از ما اجازه میخواستند.
این بود که ما گفتیم« :بروید ،باز کنید و هر چه گیرتان میآید،
بخورید .هیچ اشکالی ندارد».
مسئلهای که خیلی در این امر تأثیر کرد ،پیغام مرحوم اشراقی
داماد حضرت امام؟هر؟ بود .ایشان از تهران با من تماس
تلفنی گرفت و من موضوع را به طور تلویحی گفتم و اصرار
کردم که امام؟هر؟ هم نظری بدهند و ایشان دقایقی بعد خبر
آوردند که امام؟هر؟ فرمودهاند« :بایستی تا فردا سوسنگرد آزاد
ً
شود و تیمسار فالحی هم شخصا باید مباشر عملیات باشد» .به
هر حال نیروهای ارتش هم به حق فداکاری کردند و برادران
ً
سپاهی نیز انصافا حماسه آفریدند و باالخره با همت همه آنان
سوسنگرد آزاد شد».
برگرفته از کتاب نبردهای دشت آزادگان نوشته محمدامین پوررکنی

باشد .مشورت کرد .گفتند« :نظر امام این است که بچههای
انقالب در ایران بمانند؛ احتیاج میشود ».ماند و نرفت.

ݡی ݠݕ ݪٮ ݠݐر ݠݒسک ݠݓٮ ݠݒسوی ݠݔىا ݠݓٮر وی ݠݓٮه ݡکرٮݫݠݓال؟
ݡی ݠݐحواه
م
سرلشکر شهید مهدی زینالدین
شهادت1363/8/27 :
فرمانده لشکر  17علی بن ابیطالب؟ع؟
دانشجوی رتبهی چهارم پزشکی شیراز
پدر و مادرش اصفهانی بودند؛ اما  1338در تهران متولد
1
شد .تهران که بودند خواهرهایش میخواستند مدرسه
بروند ،دیدند بیحجابی غوغا میکند .مدتی رفتند خرم آباد .بعد
آمدند قم ماندگار شدند .بچه که بود ،فرز و زرنگ بود .هم بازیاش
را میکرد و هم قرآن را خوب میخواند .مادرش معلم قرآن بود .مشق
شبش را همان موقع که وارد خانه میشد ،مینوشت .کمتر بچهای
مثل او بود که در همان پای در ،کفش به پا روی زمین بخوابد و
شروع کند به مشق نوشتن .چند سال بعد برای خودش کسی شد.
خیلی جذاب بود .خوش تیپ میگشت .با ادب بود؛ خیلی بیشتر از
همسن و ساالنش.
انتشارات پدرش بیشتر آثار امام را چاپ کرده بود.هنوز مو
2
به صورتش نیامده ،توزیع رساله و زندگینامه و کتاب
حکومت اسالمیامام؟هر؟ شده بود برایش هم ،مبارزه هم تفریح.
یک بار با همکالسیاش ده هزار تومان روی هم گذاشتند برای
چاپآثار امام .کلیکتاب شد .آن هم وقتی که برای همراه داشتن
عکس امام؟هر؟ کلی زندان میبریدند.اگر دستگیر می شد ،حبس
ابد روی شاخش بود .آخر خطر بود .جگر شیر میخواست که داشت.
خرم آباد که بودند پدرش را دوبار فرستادند شهر سقز،
3
تبعید .ساوا ک دید فایده نکرد ،پدرش را فرستادند ،اقلید
فارس .در نبود پدر ،برای خواهر و مادرش؛ هم برادر بود و هم پدر.
حزب رستاخیز که اعالم موجودیت کرد ،تنها شاگرد تیزهوش
دبیرستان پسرانه خرمآباد بود که دفترچه عضویت حزب رستاخیز
طاغوت را امضا نکرد .تهدید به اخراج شد اما کوتاه نیامد .اخراجش
کردند .جای دیگر ثبت نام کرد .مجبور شد از ریاضی به طبیعی تغییر
رشته دهد.
انقالبیون ضد رژیم هر کدام به شهری تبعید بودند؛ آیتاهلل
4
مدنی هم در خرم آباد .عاشق او بود .پای درسهای
خصوصی اخالق او حاضر میشد .بعد از امام خود را مدیون او
میدانست.
یک سال مانده به پیروزی انقالب تازه دیپلمش را گرفته
5
بود .نتایج کنکور که آمد ،رتبه چهارم پزشکی دانشگاه
شیراز قبول شد .دعوتنامهای هم از فرانسه برایش آمد .لیاقتش را
داشت .میتوانست یک دانشجوی موفق در دانشگاههای پاریس

انقالب که پیروز شد ،خیلی زود رفت جهاد سازندگی .نوزده
6
ساله بود که سپاه قم شد ،محل حضور شبانهروزیاش.
زرنگ بود و تیز .شد مسئول واحد اطالعات سپاه قم .حزب کومله
غرب کشور را به هم ریخت ،زود رفت آنجا .از کردستان که آمد،
غائله خلق مسلمان شهر قم را به هم ریخته بود .همهی نیرویش را
گذاشت .شهر آرام شد.
جنگ شد .رفت سپاه دزفول .همان اول شد مسئول
7
اطالعات-عملیات سپاه دزفول .خانواده مدتها از او
بیخبر بودند .پدرش که پی او رفت دزفول ،پشت در منتظرش
نشست .جلسه داشت .حتی به خاطر دیدن پدرش هم جلسه را
تعطیل نکرد.
از جمالتش پیدا بود سر و کارش با کتاب و مطالعه است .از
8
همه چیز سر در میآورد؛ خیلی عالی .اطالعاتش باال بود؛ از
همه چیز و همه جا .یک کتاب خوان حرفهای بود .اهل تحلیل بود؛
آن هم دقیق .دلیل و منطق داشت برای هر کاری .علتش معلوم
بود؛ مطالعه وسیع .همه جور کتاب به درد بخوری را خوانده بود.
تحلیلهایش نشان میداد که خیلی بیشتر از سنش میفهمد .خیلی
جوان بود ،اما اولین کسی بود که از فرماندهان جنگ پرسید:
«راهبرد ایران در جنگ چیست؟» آن موقع کسی به این فکرها نبود.
فرماندهان هم از این سؤال جا خورده بودند.
عملیات فتحالمبین که تمام شد ،برای بیتالمقدس رفت
9
قرارگاه نصر .آنجا هم شد مسئول اطالعات .خیلی تیز بود.
ً
خودش شخصا میرفت خاک دشمن را دید میزد .گفته بودند
ل تیپ  17علیبنابیطالب؟ع؟.
کارش عالی است .شد مسئو 
عملیات رمضان که تمام شد ،بچههای تیپ  17قم را از سپنتای
اهواز جمع کرد ،رفتند انرژی اتمی آبادان .هنوز بیست و دو سالش
تمام نشده بود که گفتند لشکر  17را تشکیل دهد .شد فرمانده چند
هزار رزمنده از چند استان؛ قم ،مرکزی ،زنجان ،قزوین ،سمنان.
خودش اول عمل میکرد ،بعد به دیگران میگفت .از همه
10
سادهتر و خاکیتر ،زودتر از همه میآمد حسینیهبراینماز
شب .دیر که میرسید ،جا نبود .هنوز اذان صبح نگفته ،صفها نیم
ساعت پیش از جماعت پر بود .یک روز که صفها کم جمعیت
میشد ،برای بچهها حرف میزد .قبل از حرف ،خودش عمل
میکرد .برای همین دوستش داشتند .آن قدر صمیمی و گرم بود که
هر گردان فکر میکرد به آنها نزدیکتر است .سرش دعوا بود.
تازه ازدواج کرده بود ،دخترش تو راه بود؛ اما جنگ واجبتر
11
بود .به دیدن مادرش آمد قم.غذای مورد عالقهاش سر
سفره بود .فسنجون را دوست داشت .آبگوشت شب قبل را خورد.
به مادرش گفت« :کی دیدید مهدی دو نوع غذا از یک سفره بخوره؟»
قربانی برایش کشتند تا از جبهه به سالمت برگردد ،ناراحت شده
بود .میگفت« :شما با این کارها نمیگذارید آدم شهید بشه»خیلی
زود برگشت جبهه.
شب شروع عملیات خیبر آرام و قرار نداشت .خودش
12
بشکههای  20لیتری بنزین را پا به پای بچهها تا سه
کیلومتری خاکریز میبرد .همه توانش را گذاشت تا جزایر مجنون را
نگه دارد .تمام نیروهای زبدهاش را آورده بود ،منطقه طالئیه.
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روزهای آخر عملیات کلی از نیروهایش شهید شده بودند .هر نفر در
برابر یک تانک میجنگید .با تمام وجودباور داشت که مالئکهی
آسمان کمکش میکنند ،چون فقط شصت نفر داشت که مقاومت
کنند  .آن هم مقابل یکصد گردان توپخانه ،زیر آتش یک میلیون
گلوله در روز به فرماندهی «ماهر عبدالرشید» یک ژنرال کهنه کار
بعثی! ژنرالی که به اندازه سن او سابقه کار نظامی داشت .برای
ً
همین بعدا بهشگفتند« :خیبر شکن»
خسته میشد؛ اما عملیات بود و کلی کار .توی هر عملیات
13
خواب را بر خودش حراممیکرد .روزهای آخر عملیات خیبر
بود .شرح وضعیت خط را که خواست ،دوستش شروع کرد به
توضیح دادن .جلوی سنگر ایستاده بود .هنوز چند دقیقه حرف
نزده ،پلکهایش روی هم افتاده بودند .خوابش برده بود؛ همان
طور ایستاده.
خیبر که تمام شد ،همه بچهها را توی حسینیه انرژی جمع
14
کرد .گریه کرد و اشک ریخت و گفت« :فرماندهان گردانها
تا جان در بدن داشتند مقاومت کردند .با آن که میدانستند شهید،
اسیر یا مجروح میشوند .از پشت بیسیم میگفتند :تنها شدهایم و
االن تانکها از روی بدنمان عبور میکنند و آخرین پیامشان این
بود :سالم ما را به امام برسانید .ما تا آخرین قطره خون مقاومت
کردیم… » هایهای گریه کرد و شانههای جمعیت بود که میلرزید.
جدی جدی بود .اما وقت شوخی کم نمیآورد .یک بار
15
هندوانهای را قاچ کرد و الی آن فلفل پاشید .وقتی شروع
کرد به تعارف کردن ،همه خوردند .همه که سوختند ،صدای
خندهاش به هوا رفت.
دخترش لیال تازه به دنیا آمده بود .بیست و پنج روز از
16
تولدش گذشته تازه فرصت پیدا کرده بود تا برود دخترش را
ببیند .کارهای جبهه مهمتر بود.
خانوادهاش را آورده بود اهواز .در طول ماه یک یا دو شب
17
سر میزد منزل .آن هم آخر شب میآمد و صبح زود
میرفت .دوستشگفت« :زن هم حق دارد» خندید و جواب داد « :از
روز اول شرط کردم .او هم پذیرفت .حاال دیگه آش کشک خالشه…»
با دوستانش داشت میرفت اهواز .رسیدند ب ه مهمانخانه.
18
غذا که رسید،همه خواستند ببینند چی سفارش میدهد.
یک بشقاب سوپ ساده بود .نان را خرد کرد ،ریخت توی سوپ و
شروع کرد به خوردن.
استاد تربیت نیرو بود .نیرویبا استعداد را همه جا با
19
خودش میبرد .بعد از چهارده پانزده روز حکمی برایش
میزد به عنوان مسئول فالن واحد .فوت و فن مدیریت را در کمترین
زمان یاد میداد .به تمام معنا کادرساز بود .برای ادارهی هر واحد
حداقل سه نیروی ذخیره را توجیه کرده بود .میگفت« :خیالم از
لشکر راحت است .ا گر چند ماه هم در لشکر نباشم ،مطمئنم که هیچ
مسئلهای به وجود نخواهد آمد».
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یک بار از قم میآمد .وسط راه یادش آمد خمس پولش را
نداده است .از همان جا برگشت.

برای عملیات رمضان آماده میشدند .تیپ  17حضرت
21
معصومه؟اهع؟ را در سپنتای اهواز مستقر کرد .جا کم داشت.
لیاقتش را که دیدند تیپ به لشکر 17علی بن ابیطالب؟ع؟ ارتقا

یافت .دو کوهه را تحویل گرفت .جا برای چندین هزار نفر هم کم
بود .ساختمان نیمهکاره انرژی اتمی آبادان را مقر لشکر کرد .انرژی
اتمی دست لشکر  27تهران بود .لشکر  17از دوکوهه منتقل شد
آنجا .تهرانیها آمدند دو کوهه .مدتی نگذشت انرژی بمباران شد.
حسینیه و بسیاری از کانکسها آتش گرفت .باید کاری میکرد.
زمینی را در  15کیلومتری جاده اندیمشک-اهواز شناسایی کرد.
اسمش شد شهرک بدر .پادگانش حرف نداشت .یکی از بهترین و
بزرگترین پادگانهای جنوب بود که با کمک مردم قم ساخته شد.
همه این کارها همت و تدبیر او بود .آن هم با بیست و پنج شش
سال سن.
برای شناسایی ،خودش وارد عمل میشد .میگفت« :تا
22
زمین را نبینم،بچههای مردم را برای جنگ به آنجا
نمیبرم ».توی یکی ازشناساییها تا کربال رفته بود .زیارت امام
حسین؟ع؟ آن هم با آن همه خطر را به جان خریده بود .جگر شیر
داشت.
کربال برایش فقط یک زمین نبود ،همه وجودش بود.
23
میگفت« :اولین شرط پاسداری از انقالب اعتقاد به امام
حسین؟ع؟ است» .برای همین آرزویش شهادت بود .به نیروها
بارهاگفته بود« :در زمان غیبت به کسی منتظر گفته میشود که
منتظر شهادت باشد».
لشکر 17قرار بود با لشکر  25کربال در سردشت عملیات
24
کنند .قرارگاه حمزه جلسه داشت .عصر  27آبان  1363از
ارومیه که راه افتاد ،مجید برادرش را به جای راننده با خود برد.
رانندهاش قبول نمیکرد .با خنده به او گفت « :تو اگر شهید شوی،
جواب عمویت را هم نمیتوانیم بدهیم ،اما اگر ما دو تا برادر شهید
شدیم جواب پدرمان را میتوانیم بدهیم ».خواب شهادتش را دیده
بود .به دوستش گفته بود« :چند ساعت پیش خواب دیدم که
خودم و برادرم شهید شدیم!» از شهر بانه که رد شدند ،به تپه
«ساروین» در  20کیلومتری سردشت رسیدند .گروه ضد انقالب
ّ
«خبات» کمین کرده بود .ماشین که شناسایی شد ،آرپیجیزدند.
مستقیم خورد به سقف سمت راننده .مجید در جا پر کشید؛ همان
لحظه اول .پشت سرش هم رگبار فشنگ بود که آمد سمت ماشین.
ترکش خورده بود .گلولهای هم به پایش .از ماشینزد بیرون .هنوز
رمق داشت .سی قدم دوید .رگبار فشنگ بود که دنبال هم می
نشست پشت قدمهایش .گلولهای به باالی کمرشنشست .از رمق
افتاد .صورتش روی خاک .یادش آمد یکی یکی سالمهای زیارت را
«السالم علیک یا ابا عبداهلل »...تا ساعت هشت صبح فردا دو برادر
روی زمین افتاده بودند؛ مهدی این طرف ،مجید آن طرف.

جنازههایشان که به صحن حرم حضرت معصومه؟اهع؟
25
رسید؛ جمعیت موج میزد .مادرش خطبه وداع را خواند.
جمالتش پر از بغض بود ،چشمش لبریز اشک .هر دو پسرش یکجا
پر کشیده بودند؛ اما ایستاده بود .خم به ابرو نمیآورد .رو به آسمان
کرد؛ زیر گلدستههای حرمو گفت« :ای کاش به اندازه رگهای بدنم
فرزند داشتم و در راه اسالم فدا میکردم» .مادر نبود فقط ،جگر شیر
داشت .همه آسمان و زمین لرزید .آقا مهدی کنار برادرش مجید
کربالیی شده بود.
حسن طاهری

شهید آیتاهلل سید محمدرضا سعیدی
تمام وجود شهید سعیدی مملو از عشق به امام
خمینی؟هر؟ بود و این عالقه و محبت نه از روی
احساسات؛ بلکه آمیخته با شناخت و یقین به شخصیت
باور درست بود که هیچ گاه به
عظیم ایشان بود و با همین ِ
خود جرأت نداد یک قدم فراتر از دستور ولی فقیه بر دارد و
همین اندیشه تابناک بود که او را بر آن داشت تا در اثری گران
بها به معرفی امام و ّ
ولی خویش از زبان علما و بزرگان بپردازد و
چه زیبا کالمی را به نقل از عالمه امینی صاحب کتاب عظیم
الغدیر در مورد امام خمینی آورده است« :آ گاه باشید همانا
خمینی ذخیره خداست برای شیعه ...دعا کنید [و] با ّ
تضر ع از
خداوند بقای امام خمینی را بخواهید؛ زیرا تنها همین وجود
امام خمینی در اندام رجال شیعه غیرت و شجاعت میدمد».
در تاریخ دوم اردیبهشت  1308چشم به جهان گشود.
پدر بزرگوارش حجت االسالم سیداحمد سعیدی اسم
فرزند عزیزش را محمدرضا گذاشت .در دوران طفولیت مادرش
را از دست داد و تحت نظر پدر مشغول به تحصیل شد .ادبیات
عرب را در مشهد آموخت و از دروس فقه و اصول معارف
استادان بزرگی چون حاج شیخ کاظم دامغانی ،مرحوم حاج
شیخ هاشم قزوینی و حاج شیخ مجتبی قزوینی تلمذ کرد.
آیتاهلل سعیدی به خاطر استعداد سرشاری که داشت و زحمات
فراوانی که تحمل کرد ،مدارج و مراحل علمی را با سرعت
پیمود.
پس از ازدواج برای طی مراحل بعدی علوم اسالمی
عازم حوزه علمیه قم شد و در آن شهر در محضر امام
خمینی؟هر؟ حاضر شد و سرانجام با زحمات طاقت فرسا و
تالشهای پیگیر به مرحله استنباط و اجتهاد رسید.
آیتاهلل سعیدی ضمن ادامه تحصیل و تدریس طالب
به مسافرتهای تبلیغی نیز میرفت و همان روزها
یکبار در آبادان به خاطر سخنرانی افشاگرانه و ضد رژیم به
زندان افتاد ،اما در اثر تالش آیتاهلل العظمی بروجردی؟هر؟ از
زندان آزاد شد .پس از آن ماجرا ،گروهی از ایرانیان مقیم کویت
برای تبلیغ اسالم ،خواستار عالم صالح و مبلغ توانایی شدند.
این مأموریت و رسالت به آیتاهلل سعیدی واگذار شد.
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با فرا رسیدن سال  1341و شکل گیری نهضت
روحانیت ،ایشان به همراه بسیاری دیگر از روحانیان،
به گرد شمع وجود حضرت امام ؟هر؟ پروانهوار به گردش در
آمدند و در راه نیل به اهداف متعالی آن پیشوای بزرگ ،از
فدای جان دریغ نورزیدند .پس از آن که حرکت روحانیت رشد
یافت و در رأس همه ،سخنان و اعالمیههای حضرت امام؟هر؟
در همه جا شور و هیجان و قیام و انقالب به وجود آورد ،رژیم
شاه به ناچار آن مرجع و رهبر عظیمالشأن را دستگیر نمود و در
پادگان عشرتآباد ،تحت نظر گرفت .پس از این واقعه،
شاگردان امام حوزههای درسی را تعطیل کردند و در منزل
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مراجع تحصن اختیار نمودند .این تجمع با سخنرانیها و
مشورتها منجر به اتخاذ تصمیمی از جانب علما و فضال و
مراجع تقلید قم و سایر شهرستانها مبنی بر هجرت به سوی
تهران و اعتراض همه جانبه علیه دستگیری حضرت امام شد.
در سایه همین اتخاذ و تصمیم راسخ بود که رژیم شاه به
هراس افتاد و پس از مدتی امام را آزاد ساخت.
نهضت امام خمینی؟هر؟ راه پرمخاطرهای در پیش
داشت و آن یگانه رهبر بیدار دل و شجاع مصمم بود
که تا پای جان از اسالم عزیز دفاع کند و از هیچ مانعی ترس و
بیم به خود راه ندهد .آیتاهلل سعیدی از تصمیم و اراده راسخ
امام؟هر؟ و قدرت عجیب و عظیم ایمان و توکل آن بزرگوار،
نیرویی تازه گرفت و راه سراسر رنج و مبارزه و خطر را با میل و
اشتیاق انتخاب کرد .او درباره دمیده شدن این روح امید و
مبارزه در خود ،مالقاتی را که با امام؟هر؟ داشته است مؤثر
دانسته و عامل اصلی معرفی میکند .آن شهید بزرگوار درباره

هنگام نماز مغرب و عشا به منزل امام رفتم،
میخواستم با ایشان مذاکره کنم ،امام آماده نماز بود،
وقتی منظورم را فهمید ،اندکی نماز را تأخیر انداخت.
به عرض رساندم :آقا! طبق برداشتی که من کردهام ،از
این به بعد شما در مبارزات خود ،یاوران کمتری خواهید
داشت .امام فرمود« :سعیدی! چی میگویی؟! به خدا
قسم اگر تمام جن و ِانس پشت به پشت هم بدهند و
در مقابل من بایستند ،چون من این راه را حق یافتهام،
از پای نخواهم نشست!».
با سخنان امام چنان دلگرم شدم که روح تازهای در
وجودم دمیده شد و ایمان بیشتری به قیام و حرکت
امام پیدا کردم.
چنین میگوید« :هنگام نماز مغرب و عشا به منزل امام رفتم،
میخواستم با ایشان مذاکره کنم ،امام آماده نماز بود ،وقتی
منظورم را فهمید ،اندکی نماز را تأخیر انداخت .به عرض
رساندم :آقا! طبق برداشتی که من کردهام ،از این به بعد شما
در مبارزات خود ،یاوران کمتری خواهید داشت .امام فرمود:
«سعیدی! چی میگویی؟! به خدا قسم اگر تمام جن و ِانس
پشت به پشت هم بدهند و در مقابل من بایستند ،چون من
این راه را حق یافتهام ،از پای نخواهم نشست!» .پس از این
دیدار و استماع سخنان جانبخش امام؟هر؟ میگوید« :با
سخنان امام چنان دلگرم شدم که روح تازهای در وجودم
دمیده شد و ایمان بیشتری به قیام و حرکت امام پیدا کردم».
آیتاهلل سعیدی به دنبال تالشهای پیگیری که
جهت معرفی امام؟هر؟ و نهضت پر برکتش داشت،
هجرتی به عراق کرد و در آنجا جلساتی تشکیل داد و نهضت

حضرت امام؟هر؟ و شخصیت واالی روحانی او را تشریح نمود
و تالش و خدمات او بود که زمینههای استقبال از امام را فراهم
ساخت.
وی پس از مراجعت با صالحدید حضرت امام؟هر؟ به
امام جماعت مسجد موسی بن جعفر؟ع؟ در تهران
برگزیده شد و این مسجد بود که به صورت سنگری برای
مبارزه آن شهید سعید درآمد .جوانان به گرد او جمع شدند و در
سایه فعالیتهای علمی وی ،از چشمههای معارف اسالمی
جرعهها برگرفتند ،تالشهای ایشان در این پایگاه هدایت و
مبارزه ،عبارت بود از :تفسیر قرآن کریم ،سخنرانیهای متعدد
که بیشتر آن توسط خود او صورت میگرفت ،ایجاد کتابخانه،
دعوت سخنران از قم و  ...افزون بر فعالیتهایی که در مسجد
داشت ،برای گروهی از بانوان در منزل خویش جلساتی تشکیل
داد و به تدریس جامع المقدمات ،سیوطی ،مغنی و نیز عروة
الوثقی پرداخت که این تالشها سبب شد شاگردان او پس
مدتی با طی دورههای معارف اسالمی ،به عنوان مبلغ اسالمی
جلسات زنانه تشکیل دهند و به معرفی اسالم ّ
همت گمارند.
از فعالیتهای چشمگیر ایشان ،ترجمه رساله امر به
معروف و نهی از منکر امام؟هر؟ از کتاب تحریر الوسیله
و چاپ و نشر آن در میان جوانان بود .همچنین آن شهید
بزرگوار نوارهای امام؟هر؟ را در نجف تحت عنوان «والیت
فقیه» چاپ و تکثیر کرد .ساواک وقتی تبلیغات مؤثر آیت اهلل
سعیدی را مشاهده کرد ،او را ممنوع المنبر نمود ،اما ایشان
دست از فعالیت نکشید و از محل خود خارج شده و به
محلهای دوردست و روستاهای اطراف تهران میرفت و به
کار خویش ادامه میداد.
شهید سعیدی در سال  1345درباره جنایات اسرائیل
سخنرانی مهمی کرد و همین سخنرانی باعث شد او را
دستگیر کنند و  61روز در حبس نگه دارند .در اردیبهشت
 1349بعد از این که رژیم با تصویب کاپیتوالسیون سرسپردگی
کامل خود را به اثبات رسانید ،از سرمایهگذاران آمریکایی
دعوت به عمل آورد تا به اصطالح در ایران سرمایهگذاری کنند
ً
و در واقع در یک حرکت استعماری ،اقتصاد ایران را کامال در
اختیار آمریکاییها قرار دهد .به دنبال این حرکت ،علمای
حوزه علمیه قم ،در  11اردیبهشت همان سال ،با انتشار
اطالعیهای ،مردم را از این خطر بزرگ مطلع ساختند .در این
میان آیتاهلل سعیدی نیز ساکت نماند .علیه استعمارگران
دست به فعالیتهای شدید زد و با انتشار اعالمیهای به زبان
عربی خطاب به علمای کشورهای اسالمی ،آنها را دعوت به
قیام و مخالفت نمود .رژیم شاه که از حرکت پرخروش آیتاهلل
سعیدی به وحشت افتاده بود او را دستگیر و در قزل قلعه
زندانی کرد و تحت شدیدترین شکنجهها ،در روز چهارشنبه 20
خرداد  1349آن عالم مجاهد را به شهادت رسانید .پیکر آن
مرد بزرگ فردای شهادتش تحویل فرزند ارشدش شد و
سرانجام به طور مخفیانه جنازهی ایشان در وادیالسالم قم
به خاک سپرده شد.

و سپس به جهاد اصغر شتافت .او که بارها قبل از دیپلم عزم
دیار ملکوتی قم و تحصیل در حوزه را کرده بود ،پس از اخذ
دیپلم توفیق یافت و کولهبار سفر بست و در سال  56تحصیل
معارف ناب مکتب جعفری را آغاز نمود .به حوزه رفت تا عقل
و اندیشهی خود را با معارف اسالمی و فرهنگ اصیل قرآنی
صیقل زند و جالیی دیگر به زندگی بخشد .علم را با عمل
بیامیزد و در خدمت اسالم و ّ
تشیع به کار بندد.

ݧ
هىد علݡی ݧ ݩ ݠݐڡ ݠݐرر ݬݠݠݔى ݐںݩ
روحاں ݠݐݩݡی ݠݒس ݠݔ
شهادت - 61/8/21 :عملیات محرم
«چهرهی نورانی برادرمان شهید علی فرزین را فراموش
نکردهایم .مدتی که در درس و بحث با او معاشرت
و مجالست داشتیم ،وی را جوانی پاک و باصفا و
روحیهای باال یافتیم.»...
سخنان نورانی فوق از آن بزرگمردان عرصه علم و عمل
حضرت آیتاهلل مصباح یزدی و حضرت آیتاهلل محسن
خرازی است که در وصف شاگردی از شاگردان مکتب امام
صادق؟ع؟ -که پلههای ترقی و کمال را پیموده -بیان
شده بود .آفرین بر این اساتید که چنین شاگردانی را در
دانشگاه سرخ حسینی به بار نشاندند.
شهید بزرگوار «علی فرزین» در فروردین ماه سال
 1337در شهر شهرهی شهادت ،اصفهان در
خانوادهای مذهبی ،در دامان پدر و مادری پاک نهاد ،پای به
عرصهی وجود نهاد 7 .ساله بود که قدم در محیط علم و
دانش گذاشت .از کودکی مؤدب و خوش اخالق بود و عاشق
روحانیت و لباس مقدس آن .بارها پارچهای را به سر میبست
و رؤیای زیبای کودکانهی خویش را -که در بزرگسالی روحانی
شده است -ترسیم میکرد.
با ورود به دبیرستان فعالیتهای سیاسی خویش را در
حد گستردهای آغاز کرد .چندین بار از سخنرانان
معروفی چون حجت االسالم قرائتی دعوت کرد و مسئوالن
دبیرستان را انگشت به دهان گذارد و همگان او را به عنوان
فعالترین عنصر مذهبی میشناختند.
قلم توانایی داشت و در تهیه مقاالت مذهبی از آن
کمک میگرفت و در مؤسسه میخواند .جزوهی «زن،
ارتجاع تکامل» را در آن زمان نوشت و در تیراژ باالیی بین مردم
پخش نمود و در این راه ،ناسزاهای بسیاری از نااهالن را
تحمل کرد.
روح تشنه و ماالمال عطش حقیقتجویی علی،
همواره او را به دنبال محیطی میکشاند تا با معنویت
و معارف الهی سیرابش کند .جهاد را نخست از درون آغاز کرد

در تظاهرات خونینبار آن سالها یکی از فعالترین
طالب بود .بارها پیکر پاک دوستان شهیدش را بر
دوش کشید و مردم را به تقاص خون به ناحق ریخته آنها
میشوراند .مدرسه علمیه رسالت ،روزهای خون و خطر و
حضور این دالور اصفهانی را از یاد نخواهد برد.
پس از پیروزی انقالب ،کولهبار همت بست و شب و
روز خویش را برای تثبیت ارکان نظام اسالمی تازه
تأسیس یافته ،گذاشت .به هر کجا که میرفت برای جوانان،
کالس درس و موعظه میگذاشت و آنان را با مرام و مکتب
خمینی کبیر آشنا میکرد .در انتخابات ریاست جمهوری
بنیصدر خائن و ماهیت پلید او را با سخنانی کوبنده ،افشا
کرد؛ بهطوری که در حوزهای که او در آنجا بود ،بنی صدر رأی
کمی آورد .در بحث و مناظره ّ
تبحر خاصی داشت و بارها در
بحث با کمونیستها و التقاطیها این را به اثبات رسانده بود.
در ایام تبلیغی در ماه مبارک رمضان و محرم تا بدان جا که
ممکن بود ،کالسهای مختلف عقیدتی و احکام برگزار میکرد
و زن و مرد را از کالم شیوا و زبان گویای خویش مستفیض
مینمود.
در سال  1360ازدواج کرد و امام؟هر؟ خطبهیعقدش
را جاری ساخت .در شهادت برادرش ،شادمان و
مسرور بود و هرگز صورت دشمن شادکن به خود نگرفت .تبسم
دلنشین در مراسم یادبود «حسن» هرگز از یاد دوستان و
آشنایان بیرون نخواهد رفت .غصهی او فقط به خاطر این بود
که چرا در سبقت عشق بازی از او عقب افتاده است؟
این دلدادهی کوی وصال ،بارها در جبهههای حق
علیه باطل شرکت کرده بود و میخواست معارف
حقهای که در کتابها یافته بود ،اینک در عمل در خاک
خطرخیز جبهه بیابد .در سفر آخر ،در حالی که ده روزی از
َ
بازگشت او نگذشته بود ،با پیام مجدد امام سریعا خود را به
جبهه رساند .از دوستان و همکالسان خداحافظی کرد و از
اساتید بزرگواری همچون آیتاهلل مصباح و آیتاهلل خرازی
حاللیت طلبید و آنان را وداع گفت .گویی معشوق دیرینه
دعوتش کرده بود و او نه به پای تن که با جان و دل به
دیدارش شتافت.
سرانجام این طلبهی پرتالش و مخلص که عمری را
در راه کسب فضائل و دفع رذائل و خدمت به دین طی
کرده بود ،در صبح جمعه  61/8/21در خط مقدم عملیات
محرم در حالی که با بلندگوی دستی رزمندگان را علیه خصم
دون میشوراند،بر اثر ترکش خمپارهای به دیدار حق شتافت و
تا بیکران حضرتش پرواز کرد.
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مصاحبـ ـ ـ ـ ــه
بیست و دومین یادواره سرلشکر شهید مهدی
زینالدین و سرداران ،امیران ،فرماندهان و شش هزار
شهید واالمقام استان قم از تمامی ردههای نیروهای
مسلح ،سپاه و بسیج ،ارتش ،نیروی انتظامی و اقشار
مختلف مردم در حالی برگزار میشود که جای جای
این استان علم و بصیرت و اجتهاد و پیشگام در عرصه
ایثار و شهادت را عطر روح افزای شهیدان و شرح
رشادت جانبازان ،آزادگان و ایثارگران سرافراز به خود
گرفته و نام و یاد آن حماسهسازان فراموش نشدنی
تاریخ طالیی این مرز و بوم ،در همه جا پیچیده است.
امثال سعیدیها ،غفاریها ،واعظیها ،قرنیها ،زین
الدینها ،فراشاهیها ،حاجی خدا کرمها ،بیطرفانها،
علیمحمدیها ،فهمیدهها ،دخانچیها ،عاصمیها
و ....شهیدانی بزرگوار از دوران حماسی انقالب اسالمی
و هشت سال دفاع مقدس و سالهای پس از آن تاکنون
و نیز شهدای مدافع حرم اهل بیت؟مهع؟ همچون
علیدوستها ،نشان میدهند «باغ شهادت» و این
فوز و فیض ابدی کماکان به روی مشتاقان باز و خط
سرخ عاشورا و نهضت حسینی؟ع؟ در دفاع از مظلوم و
تقابل با نظام سلطه در منطقه همچنان پویا ،پرشور
و پرحرارت در جریان است .آن چه که امروز رسالت ما
را در برابر خون شهدا سنگین تر میسازد ،پاسداشت
خون آنان با تالش در جهت عملی ساختن سیره و روش
و وصایای شان و تمسک به آن الگوهای ایثار و شهادت
است که در عمل به رهنمودهای حضرت امام؟هر؟ و
خلف صالح ایشان حضرت امام خامنهای(مدظله العالی) و
دستیابی به ا کسیر حیاتبخش وحدت و همدلی و نیل
به اهداف بلند جامعه اسالمی ،متجلی میگردد.

سید مهدی صادقی استاندار قم و رئیس شورای هماهنگی
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان

یادوارههای شهدا یادآور تعهد مسئوالن
در خدمتگزاری به مردم است
مراسم گرامیداشت شش هزار شهید استان قم به خصوص
سردار سرلشکر شهید مهدی زینالدین و خیل عظیم شهدای
ردههای نیروهای مسلح و بسیج و اقشار مردمی از سرتاسر استان
قم و حرم کریمه اهلبیت؟اهع؟ ،برآیندی از تمامی یادوارههای
طول سال است و پیام قاطع و روشن آن یادآوری ایثار ،از خود
گذشتگی و عشق شهیدان بزرگوار به اسالم ،والیت و موعد
تجدید پیمان با راه سرخ آنان میباشد .نسل کنونی که دوران
عاشورایی دفاع مقدس و شرح حماسه آفرینی ،والیتپذیری و
عشق ،وفا و صمیمت شهدا و رزمندگان سلحشور را نسبت به
اسالم و انقالب ندیدهاند ،با حضور در مراسم یادواره شهدا ،با
گوشههایی از این قطعه طالیی از تاریخ پرافتخار میهن اسالمی
آشنا میشوند .از سوی دیگر یادوارههای شهدا یادآور تعهدی
است که مسئوالن نسبت به مسئولیت خود در قبال پیام خون
شهیدان که همانا حفظ ارزشهای انقالب به خصوص خدمت
به مردم دارند ،میباشد؛ شایسته است ماحصل تالش و ّ
همت
مسئوالن اجرایی ،خدمت به مردم به عنوان ولی نعمتان
انقالب در سایهسار رهنمودهای راهگشای امام راحل عظیم
الشأن(ره) و رهبر معظم انقالب باشد تا سبک زندگی قابل
قبول و ایدهآلی در شأن شهدا ،انقالب و نظام اسالمی و الگویی
برای آیندگان بسازیم.

سردار مجتبایی
فرمانده انتظامی استان قم

امنیت مردم پایه مرهون خون شهداست
نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح ،تحت امر یک
فرمانده و یک پرچم ،مدافع یک شریعت آسمانی و یک ملت
با آن همه ارزشهای جاودان ،به طور شبانهروزی به اجرای
مأموریتهای خطیر خود میپردازد و تقدیم بیش از  13هزار
شهید نیروی انتظامی در کشور و قریب  120شهید ناجا در استان
قم طی سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع
مقدس تاکنون ،بر جانفشانی پرسنل این نیرو در برقراری
امنیت و آرامش و بسترسازی اجرای برنامههای فرهنگی و...
در سطح جامعه گواهی میدهد .نظم و امنیت و آرامش امروز
جامعه مرهون رشادتهای شهدا و ایثارگران است .به یقین
تداوم امنیت پایدار ،مردم پایه ،مردممدار و ارزشمدار در سایه
حفظ روحیه فرهنگ ایثار و شهادت ،عمل به وصایای شهدا و
زنده نگهداشتن یاد آنها و همچنین انتقال این فرهنگ پویا به
ً
بدنه نیروی انتظامی میسر است و قطعا رضایت شهدا با حفظ
ارزشهای اسالمی ،تالش در جهت ارتقاء همدلی و عمل به
رهنمودهای مقام عظمای والیت و فرماندهی معظم کل قوا
محقق خواهد شد.

سرهنگ رضا حافظی
جانشین فرمانده سپاه استان قم

سبک فرماندهی و مدیریت شهید مهدی زینالدین در
کتب دانشگاهی علوم اسالمی و انسانی گنجانیده شود
سردار شهید مهدی زین الدین نمونه روشن ارادت و محبت
مردم به ساحت قدسی امام زمان؟جع؟ و والیتمداری آنان
است .این شهید بزرگوار و  6هزار شهید استان قم با ایثار جان
خود حقی بزرگ و بی نهایت بر تاریخ حال و آینده ما داشته
و به درستی موجب هدایتگری جامعه به سوی ارزش ها
هستند .توجه ویژه به نام ،عکس و مزار شهدا و توسل به آنان،
احترام به خانواده های معظم شهدا و مطالعه دستنوشته ها،
خاطرات وصیتنامه و حضور در مجالس و یادواره های آنان
به عنوان سرمایه های ماندگار نظام ،در حقیقت حرکت در
مسیر سیره و روش شهدا ،سبب درس آموزی برای کل دنیا
و همچنین تضمینی برای صدور ارزش های انقالب است.
از هنرهای مدیریتی شهید مهدی زین الدین ،حمایت،
محبت ،دوستی و صمیمی ،عدالت در سازماندهی و واگذاری
تجهیزات و سالح و ...بود که در ضمن اجرای سریع و دقیق
مولفه های فرماندهی ،انسجام و همدلی پایدار و مثال زدنی
را برای نیروهای لشکر  17امام علی بن ابیطالب؟ع؟ که از
قم و چندین استان دیگر مجتمع شده بودند ،فراهم آورده

بود و امروز ضرورت دارد سبک فرماندهی و مدیریت شهید
مهدی زین الدین در کتب دانشگاهی علوم اسالمی و انسانی
گنجانیده شود .خط شکنی لشکر  17در دوران دفاع مقدس که
زبانزد خاص و عام بود ،از روحیه فرمانده شجاع و بااخالص آن
یعنی شهید مهدی زین الدین نشات میگرفت و همین روحیه
خط شکنانه بود که در عمل به کلیه فرماندهان و نیروهای
لشکر منتقل می شد و این روحیه ماندگار همچنان جاری و
ساری است.

سردار سید جواد هاشمی
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان استان قم

امروز پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی
در جهان ،به برکت خون مطهر شهیدان
برافراشتهتر از گذشته به اهتزاز در آمده
شهدا با حرکت در طریق بندگی ،از الیزال الهی به زالل رحمت
وافره و واسعه عبودیت راه یافته و عندربهم یرزقون و در حقیقت
نزد خدا روزی میخورند و تا ورود به محشر ،نظارهگر اعمال و
رفتار ما هستند .شهیدان بزرگوار در عالم هستی نام و یاد و رفتار
و سلوکشان همچون چراغی فروزان بر فراز راه رهروان ایثار
و شهادت در جامعه میدرخشند .آنان برای رضای حق تعالی
از هر کوچه و بازاری و کالس و مسجد و بسیج و محلهها و
سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و  ...همچون خورشیدی طلوع
کردند و ندای هل من ناصر ینصرنی را با تقدیم جان و ابدان
خود ،لبیک گفته و چراغ راه هدایت شدند .شهدای سرافراز،
خدامحوری ،والیتپذیری ،حسن اخالق ،اعتماد ،ادب و
تواضع ،شجاعت و انضباط ،سعه صدر ،صبوری ،بردباری،
حلم و عطوفت را به ما آموختند ،استکبارستیز بودند و غیر
از خط والیت ،مشی دیگری انتخاب نکردند و امروز پرچم
پرافتخار جمهوری اسالمی در جهان ،به برکت خون مطهر
شهیدان برافراشتهتر از گذشته به اهتزاز در آمده و تکیهگاه
آزادگان ،حقجویان و استکبارستیزان عالم شده است .آن
اللههای جاودان و ملکوتی ،مالک اشترهایی در یاری امام
و مقتدای خود بودند و در همان جبهههایی که امام عظیم
الشأن فرمود "دانشگاه" است ،درس خواندند .سردار شهید
مهدی زینالدین نیز یکی از همان فرماندهان بود که هم اهل
راز و نیاز سحری بود و هم شجاع و دشمنشناس؛ در منطقه و
محور خود پشتوانه عظیمی برای دیگر رزمندگان اسالم بود و
او را بر سر دست میگرفتند .امروز نیز با گذشت بیش از سه دهه
از شهادت این فرمانده بزرگ ،هنوز هم مردم شهیدپرور از قشر
دانشجو ،طلبه و سایر اقشار حتی از کشورهای مختلف ،این
شهید عزیز را به عنوان شاخص ملی میشناسند و در تبعیت از
رهنمودهای رهبر و مراد خویش و فرماندهی معظم کل قوا ،با
شهدا در پیمودن راه نورانی شان تجدید پیمان میکنند.
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احمد حسینی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان قم
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حماسه آزادسازی سوسنگرد؛ تجلی
نقش ّ
مدبرانه والیت فقیه
وقایع دفاع مقدس به جهت انطباق و قرابت با اعتقادات
و ارزشها و فرهنگ اسالمی از ارزش ویژهای در تاریخ میهن
اسالمی برخوردار است .آن دوران پر از حماسه به تعبیر
مقام معظم رهبری سرشار از هزاران هزار حادثه است که
حتی نتوانستهایم فهرستی از آنها تهیه کنیم .یکی از وقایع
سرنوشتساز دوران دفاع مقدس که کمتر به آن پرداخته شده،
حماسه شکست حصر سوسنگرد در  26آبان سال  59است.
این حماسه بزرگ یکی از افتخارات نظام اسالمی و برگ زرینی
در دوران دفاع مقدس میباشد و به دلیل مؤلفههای خاص
و ویژهای که در شکلگیری آن وجود دارد ،گرامیداشت و
یادآوری آن حماسه همچون سایر حماسههای دوران دفاع
مقدس ،ضرورتی گریزناپذیر است.
نهال نوپای انقالب اسالمی هنوز دو سالگی خود را به پایان
نبرده بود که در اوج کمبودها ،محدودیتها و خیانتهای
عوامل ضد انقالب ،دشمن بعثی با حمایت استکبار جهانی
جنگ تحمیلی را علیه نظام اسالمی آغاز نمود و در دومین
ماه جنگ ،در میان عواملی چون عدم انسجام نیروهای
مسلح ،تشدید مشکالت داخلی و درگیریهای منافقین و
ضد انقالب ،سوسنگرد به محاصره دشمن سر تا پا مسلح در
آمد .نقشآفرینی مؤثر و قاطع گوهر والیت فقیه و مدیریت و
رهبری امام عظیم الشأن؟هر؟ و نمایندگان خاص ایشان از
جمله شهید چمران و حضرت آقا که در آن زمان نماینده امام
در شورای عالی دفاع بودند ،همراه با حضور مردم و استقامت و
همت و ّ
حمیت جوانان برومند و رزمندگان اسالم ،باعث توقف
محاصره دشمن و شکسته شدن حصر سوسنگرد شد و معادالت
منطقه را بر هم زد؛ حماسهای که اگر به وقوع نمیپیوست،
استقرار عراق در جبهه میانی ،سقوط اهواز و شهادت بیش
از  500رزمنده در حصر ،از نتایج قطعی آن بود ،ضمن آن که
پیامدها و عوارض سیاسی نظامی خاص خود را نیز به دنبال
داشت .لذا فرمان اکید حضرت امام؟هر؟ در  25آبان  59که
«سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود» ،شکست حصر این شهر و
حماسه ماندگار آزادسازی سوسنگرد را به عنوان اولین پیروزی
قوای اسالم به خصوص لشکر  92زرهی اهواز در دوران دفاع
مقدس رقم زد .حقانیت راه و کالم امام عزیز ،مدیریت الهی
و قدرتمندی را در وجود ایشان متبلور ساخته بود کما این که
مشابه چنین حماسههایی نیز از سوی ایشان در جریان پاوه،
شکست حصر آبادان ،حفظ جزایر و ...مشهود بود و با استقامت
مردم و پیروزی قاطع رزمندگان اسالم محقق گشت؛ از سویی
دیگر صدام ملعون بارها با عربدهکشی ،وعده اعطای کلید
بصره و بغداد را داده بود؛ اما رزمندگان اسالم با پیروزیهای
مکرر خود به فتوحات عظیمی در آن دوران دست یافتند .هنر
مدیریت بینظیر امام عظیم الشأن در آن شرایط خاص ،اثبات

این مطلب بود که ما باید روی پای خود بایستیم و دوست و
دشمن خود را بشناسیم؛ مرور حماسههای جاودانی که با خون
جوانان رشید و ایثار ایثارگران سرافراز و جانفشانی همه اقشار
ملت بزرگ ایران عجین گشته و به ثمر رسیده است ،حاکی این
پیام است که آحاد افراد جامعه برای مقابله با ظلم و استکبار
و نفوذ ایادی آن ،باید همواره آمادگی کامل داشته و در این
راه با تبعیت از رهنمودهای رهبر خویش ،تجربیات گرانقدر
دوران دفاع مقدس از جمله شکست حصر سوسنگرد را برای
مقابله همه جانبه با دشمنان در همه عرصهها ،درونیسازی و
به کارگیری کند .امروز نیز خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری
اسالمی و امت سرافراز ،پاسداری از پیام خون شهدا ،عمل به
وصایای امام راحل؟هر؟ و رهنمودهای مقام عظمای والیت را
چراغ راه خود قرار داده و با همدلی و همراهی در تحقق آرمان
های اسالم ناب محمدی؟ص؟ تا تشکیل حکومت جهانی اسالم
از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

مسعود اقدسی
مدیر امور شعب موسسه مالی و اعتباری کوثر استان قم

موسسه مالی کوثر ،پیشرو در تحقق
شعار همدلی و همزبانی
جذب مشارکت و خدمترسانی به آحاد مردم شریف به
خصوص اجرای تعهد پرداخت کلیه معوقات و دیون
خانوادههای معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان سرافراز در
سطح کشور که تقدیر نماینده محترم ولی فقیه ،معاون رییس
جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان را در
پی داشت ،همچنین اجرای تعهد پرداخت حقوق جانبازان
زیر  25درصد ،مشارکت و حمایت مالی گسترده از برنامههای
مرتبط با فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت در طول سال به ویژه
یادوارههای شهدا و سایر مناسبتهای دفاع مقدس ،تولید
آثار هنری و مکتوب از جمله ساخت نماهنگ و سرود و انتشار
کتب و نشریات مرتبط به حوزه فرهنگ حماسه و ایثار ،اهداء
جوایز ،اعطای تسهیالت قرض الحسنه و بسیاری از اقدامات
دیگر ،از جمله فعالیتهایی است که در راستای سیاستهای
کلی حاکم بر مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در سراسر کشور ،با
رویکرد پاسداشت دستاوردهای خون شهدا و توجه به حفظ و
نشر ارزشهای نظام اسالمی و با تدابیر راهگشا و تأثیرگذار مدیر
عامل محترم موسسه جناب آقای دکتر عیسی رضایی صورت
گرفته و همچون برگ زرینی در دیوان افتخارات مؤسسه کوثر
در سطح ملی و استانی میدرخشد و این مؤسسه را در زمره
مجموعههای پیشرو در بسترسازی و تحقق شعار همدلی و
همزبانی ،ثبت نموده است؛ هر چند این گونه اقدامات که
روش جاری مؤسسه بوده و خواهد بود ،در قبال صبر و اجر و
مقام خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و فدا کاری عموم
مردم به خصوص مردم گرانقدر استان قم و حرم کریمه اهل
بیت؟اهع؟ ،کمترین انجام وظیفه محسوب میشود.

تشییع جنازه شهید آیتاهلل سعیدی در خیابان
«خاکفرج» بود .نیروهای رژیم برای متفرق کردن
جمعیت انبوه مردم ،به سمتشان حمله کردند .هر کسی به
یک سمتی فرار میکرد .محمد سر کوچه ایستاده بود و با آن
سن کمش مردم را به داخل کوچههای فرعی راهنمایی
میکرد.

برادر شهید

زیاد کتاب میخواند .وقتی انقالب شد ،بازار بحثهای
ایدئولوژیکی داغ بود .گاهی میشد ساعتها جلوی
درب خانه با دوستانش بحث میکردند.

برادر شهید

اوایل انقالب برای امنیت محلهها از منافقین ،در
مساجد مردم را آموزشهای نظامی میدادند .محمد،
شبها در مسجد «حاج اسماعیل» آموزش نظامی میگذاشت؛
آموزش اسلحه ،ایست و بازرسی و ...
او در مسجد با کمک دوستانش حدود  500نفر را آموزش دادند.

برادر شهید

یک روز با هم به سمت خانهشان میرفتیم .پدرش
مثل همیشه سر به زیر ،داشت از دور میآمد .محمد تا
حاجآقا را دید ،سریع رفت توی یک کوچهی فرعی! پرسیدم:
«چیزی شده که از حاجآقا فرار میکنی؟!» گفت« :نه .دوست
ندارم جلوش راه برم!» .صبر کرد .پدرش که چد قدمی که جلو
افتاد ،پشت سرش راه افتادیم و رفتیم سمت خانهشان.

حسین قمی

شبهایی که در بیت امام؟هر؟ در قم ُپست میدادیم،
محمد در هوای سرد زمستان بیرون میرفت ،وضو
میگرفت و کنار تختهای آسایشگاه نماز شب میخواند.
آن زمانی هم که در بیت آیتاهلل گلپایگانی؟هر؟ محافظ
بودیم ،وقتی ایشان برای نماز شب بیدار میشدند ،محمد هم
بلند میشد و همزمان با ایشان نماز شب میخواند.
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تقی(محمدحسن) جعفری

وقتی امام؟هر؟ در بیمارستان قلب تهران بستری شد،
بچههای قم برای تأمین امنیت بیمارستان به آنجا
رفتند .اوایل انقالب بود و بعضی از پرستارها هنوز حجاب
درستی نداشتند .با این حال به امام؟هر؟ عالقه نشان
میدادند .یکی از همین پرستارها پیش محمد آمد و از او
خواست که امام؟هر؟ را ببیند .به یک سالم کردن هم راضی
بود .محمد سرش را پایین انداخت و گفت« :ایرادی نداره.
فقط شما یک چادر سر کن ،من قول میدم ویلچر امام؟هر؟ رو
از جایی عبور بدم که شما بتونی سالم کنی» .هنوز حرف از
دهان محمد بیرون نیامده بود که پرستار با عجله رفت و چادر
13
به سر برگشت!
وقتی امام؟هر؟ را دید ،هم سالم کرد و هم از روی چادر دستش
را بوسید».
حسنعلی حیدری
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اوج درگیریهای سنندج بود .کردها هنوز دید خوبی
نسبت به بچههای پاسدار نداشتند .با هم توی
خیابان میرفتیم .یک بچه با مادرش ایستاده بود .انگار که
دشمن دیده باشد ،اسلحهی چوبیاش را سمت ما گرفت!
محمد لبخندی زد و سمت بچه رفت .او را در بغلش گرفت و
دستی بر سرش کشید .یک شکالت هم دستش داد .با این
رفتار ،دید مادر و بچه را عوض کرد.
علیاکبر کفاشدرویش

دربارهی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میگفت:
«جنگ در رأس امور کشور است .بحث جنگ به هر
نحوی که هست ،باید پیگیری شود .سرنوشت حیاتی کشور و
ملت ما در گروی این جنگ است .ما اگر در جنگ شکست
بخوریم ،دیگر حیثیتی برای ما نه از جهت مال ،عرض و
ناموس و مذهب باقی نخواهد ماند .برای همهی افراد واجب
کفایی است که در جبهه شرکت کنند .ما باید تکلیف جنگ را
یکسره کنیم .دفاع بر ما الزم است تا دشمنانی که به کشور ما
هجوم آوردهاند و همهی هستیمان را به مخاطره انداختهاند،
از بین ببریم .باید برای دفاع از ناموسمان دست در دست
همه دهیم و چنان سیلی محکمی به دشمن بزنیم که دیگر

چون محمد فرمانده بود ،کوپن بنزین زیادی در
اختیارش بود .وقتی میخواستم به تهران برگردم ،رو
به من کرد و گفت« :داداش! حاال که داری میری،
ماشینات بنزین داره؟» سوئیج ماشین رو بهاش دادم
و گفتم« :نه! بگیر برو ُپرش کن!» .سوئیج را گرفت و
رفت ماشین را بنزین زد و برگشت .وقت خداحافظی
سرش را داخل ماشین آورد و گفت« :داداش! فکر نکنی
با کوپنهایی که داشتم بنزین زدم ،آزاد از جیب خودم
ُپرش کردم!».
بعد از آن کسی جرأت خیال کردن تجاوز به کشورمان را نداشته
باشد و این میسر نمیشود مگر با اتحاد و همبستگی».
همسر شهید

خانه ما تهران بود .یکبار از تهران به قم آمده بودم.
آن زمان بنزین کوپنی بود .چون محمد فرمانده بود،
کوپن بنزین زیادی در اختیارش بود .وقتی میخواستم به
تهران برگردم ،رو به من کرد و گفت« :داداش! حاال که داری
میری ،ماشینات بنزین داره؟» سوئیج ماشین رو بهاش دادم
و گفتم« :نه! بگیر برو ُپرش کن!» .سوئیج را گرفت و رفت
ماشین را بنزین زد و برگشت .وقت خداحافظی سرش را داخل
ماشین آورد و گفت« :داداش! فکر نکنی با کوپنهایی که
داشتم بنزین زدم ،آزاد از جیب خودم ُپرش کردم!».
یکبار هم مقدار زیادی دینار عراقی در اختیارش بود .بهاش
گفتم« :یه مقدار از این دینارها رو به من بده تا توی سفرهای

خارجی که میرم ازشون استفاده کنم» .گفت« :این دینارها
مال ما نیست؛ مال کسانی هست که دارند مظلومانه و غریبانه
توی لبنان رو در روی اسرائیل میجنگند .ما این دینارها رو
اونجا میفرستیم!».
برادر شهید

محمد خیلی شجاع بود قبل از این که نیرو را به طرف
منطقه دشمن ببرد خودش برای شناسایی میرفت و
منطقه را میدید.این بزرگوار هم به لحاظ ادب ،هم به لحاظ
ً
متانت و هم به لحاظ اخالق واقعا نمونه بود .خواستنی بود.
محمد مورد محبت بچهها بود .همه دوستش داشتند .شجاع،
مدیر ،با سعهی صدر .گاهی وقتها از یکسری از افراد گلهمند
بود .با من درد و دل میکرد و می گفت« :چقدر اسالم بدبخت
شده که من شدم فرماندهی تیپش!»
این قدر این بزرگوار خودش را کوچک میدید که هیچ موقع َج ّو
فرماندهی او را نگرفت.

احمد خنجری

از ابتدای شب عملیات والفجر مقدماتی همراه محمد
بودم .موقعی که عازم خط مقدم بودیم ،محمد
خودش رانندگی میکرد .من کنار ایشان نشسته بودم .به یک
منطقهی خلوتی رسیدیم که سکوت عجیبی در آنجا حاکم
بود .محمد از ماشین پیاده شد و در کنار یکی از خاکریزها،
جانماز کوچکش را از جیبش درآورد و با سر و صورت خاکی و با
پوتین ،به نماز ایستاد.
دیدم اشک تمام صورتش را گرفته و بدنش میلرزد .یک
جانماز کوچک به وسعت تمام زمین در مقابل این بندهی خدا
باز شده بود .من در ماشین نشسته بودم و با دیدن این صحنه
تعجب کرده بودم.
دو رکعت نماز خواند .بعد از مدتی سرش را روی خاک گذاشت و
با خدای خودش راز و نیاز کرد .این دو رکعت نماز چنان قدرت
عجیبی در محمد به وجود آورد که یک تنه حماسهها آفرید.

شوندی

تازه بچهدار شده بودم .یک روز خانهیمان آمد .دو تا
کتاب توی دستش بود؛ کتابهای تربیت کودک آقای
فلسفی .پرسید « :اسم بچه رو چی گذاشتی؟» گفتم« :هماسم
اسم به این خوبی
خودت؛ محمد» .گفت« :آفرین! حاال که ِ
گذاشتی ،این کتابها رو هم بخون تا بدونی که چطور باید
تربیتش کنی».

حسنعلی حیدری

صدای گریهاش از پشت در میآمد .در را که باز کردم
پرسید« :اینجا منزل آقای بنیادیه؟» او را داخل خانه
آوردم .بغض کرده بود .گفت« :چند سالی هست که شوهرم از
دنیا رفته .من موندم و دو تا طفل معصوم .هر ماه پسر شما
خرجی خونه و زندگیمون رو میداد .امروز عکسش رو به دیوار
دیدم .سراغ به سراغ اومدم اینجا».

مادر شهید

سرهنگ خلبان شهید
«نصرتاهلل آ قایی»
شهادت1359/10/17 :
سرهنگ خلبان شهید «نصرتاهلل آقایی» ،فرزند عباداهلل،
در روز پنجم فروردین سال1327در ساوه به دنیا آمد .پس
از طی دوران کودکی ،تحصیالت ابتدایی را تا پایه چهارم در
ساوه گذراند .پس از آن به همراه خانواده به شهر مقدس قم
مهاجرت نمود .در قم ،تحصیالت خود را با موفقیت ادامه داد
و در سال  1345موفق به اخذ دیپلم ریاضی از دبیرستان «شیخ
صدوق» شد .سال بعد ،جهت ادامه تحصیل به تهران رفت
و به عنوان «همافر» در نیروی هوایی مشغول کار و تحصیل
گردید.

در سال1346در آزمون دانشکده افسری شرکت نمود و پس
از قبولی به دانشکده افسری رفت و سه سال بعد به عنوان
خلبان فار غالتحصیل شد و به نیروی هوایی پیوست.
او پرواز را تجربه کرد و پس از آن به آموزش خلبانی پرداخت .در
همین زمان بود که برای فراگیری دورههای تکمیلی خلبانی،
به آمریکا اعزام شد .با توانایی و استعدادی که از خون نشان
داد ،موفق به کسب دو مدرک عالی از آمریکا و فرانسه شد .پس
از بازگشت به وطن در تهران ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو
فرزند به نامهای «آرش» و «آناهیتا» میباشد.
در سال ،1342زمانی که محصل و نوجوان بود ،با شخصیت
و نهضت امام خمینی؟هر؟ آشنا شد و زمانی که در دانشکده
افسری به تحصیل مشغول بود ،با مبارزان سیاسی ارتباط
فعالی داشت .در جلسات سخنرانی دکتر شریعتی شرکت میکرد
و کتابهای شهید مطهری را مطالعه مینمود .عالقهی خاصی
به نهج البالغه داشت و با این زمینه فکری و روحی به صحنه
مبارزات علنی علیه رژیم حاکم وارد شد .برادرش میگوید« :او
وقتی از تهران به قم میآمد ،با لباس مبدل در تظاهرات شرکت
میکرد و هیچ ترسی از دستگیری نداشت».
در سال  ،1359همزمان با آغاز جنگ تحمیلی به دلیل
شغل حساس خود -خلبان جنگنده -به صحنه نبرد رفت
و با کمکرسانی به خط مقدم جبهه و نقاط درگیری و
حمل مجروحان به پشت جبهه خدمت میکرد .او انجام هر
مأموریتی را وظیفه و تعهد خویش به اسالم و ایران میدانست
و معتقد بود که اسالم حقی برتر و بیشتر بر ذمه همگان دارد و
هر فرد مسلمان متعهد و مکلف بر ادای دین خود نسبت اسالم
است .علیوار زیستن وعلی وار بودن ،علیوار مردن را سر لوحه
کارخود قرار داده بود و در نهایت نیز به هدف که مقام رفیع
شهادت بود ،نائل آمد.
برادرش میگوید« :نصرتاهلل تازه از مأموریت برگشته بود که به
او خبر دادند ،یک پرواز مهم داریم؛ ولی خلبان آن هنوز نیامده
در صورتی که میتوانید پرواز را انجام دهید ،اعالم آمادگی
کنید .او هم با وجود خستگی از مأموریت قبلی ،بیدرنگ
میپذیرد و راهی مأموریت جدید میشود .قبل از پرواز ،خلبانی
که از ابتدا قرار بوده این پرواز را انجام دهد ،خودش را میرساند
و از نصرتاهلل میخواهد که برگردد؛ ولی او قبول نمیکند و
میگوید :حاال که تا اینجا آمادهام ،دیگر برنمیگردم».
سرانجام در روز هفدهم دی ماه سال  1359به بندر ماهشهر
پرواز و مهماتی را که قرار بود به آنجا برساند ،تخلیه کرد .در
راه بازگشت به تهران ،از فرودگاه کرمانشاه طی تماسی برای
حمل مجروحان تقاضای کمک میشود و او به طرف کرمانشاه
تغییر مسیر میدهد .هنوز به فروردگاه کرمانشاه نرسیده بود که
وضعیت قرمز اعالم میشود .او دوباره مسیرخود را به سمت
تهران عوض میکند؛ ولی مجدد بهاش اطالع میدهند که
خطر رفع شده است و نصرتاهلل دوباره به سمت کرمانشاه 15
تغییر جهت میدهد؛ اما در همین حین هواپیما دچار سانحه
شده و به همراه چند تن از همکارانش به فیض شهادت نائل
میآید.
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دانشآموز شهید
ابوالفضل افشاری
 15ساله
دبیرستان پنبهچی
62/8 /30
قبل از انقالب در تظاهرات ،پخش اعالمیه و شعارنویسی
روی دیوارها فعال بود .بعد از انقالب هم برای حفاظت
محلهها از تحرکات منافقین به پایگاه بسیج پیوسته بود و تا
پاسی از شبها را پست میداد.
خیلی اصرار داشت به جبهه برود؛ ولی قبولش نمیکردند.
خودش را به هالل احمر معرفی کرد و از طریق آنجا به
بیمارستان کامکار رفت تا مدتی دورهی امدادگری و کمکهای
اولیه ببیند .بعد از  4ماه آموزش از طریق بسیج راهی جبهه
شد .سرانجام ابوالفضل در عملیات والفجر  4مفود االثر شد.

پدر شهید

خواهر ابوالفضل دچار ناراحتی کلیوی بود .دو تا از کلیههایش
را از دست داده بود .این موضوع ما را خیلی رنج میداد .رفتم
سر مزارش و گریه و زاری کردم و گفتم« :مادر! خواهرت رو شفا
بده!» .شب خوابش را دیدم .در حالی که غذایی در دستش
بود به طرفم آمد .نزدیکتر که شد دیدم یک نان لواش که
وسطش دانههای سفید برنج بود ،در دستش دارد .رو به من
کرد و گفت« :چند تا از این برنجها رو بده آبجی تا شفا بگیره!».
از آن به بعد حال خواهرش بهبود پیدا کرد.

مادر شهید

دانشآموز شهید
سید مهدی برقعی
 16ساله
دبیرستان امام صادق؟ع؟
62/8/30
در شب شهادت حضرت علی؟ع؟ به دنیا آمد .وقتی او را
باردار بودم ،همیشه سوره توحید و حمد را میخواندم و از خدا
میخواستم فرزندی مؤمن به من عطا کند.
ً
در بچهداری خیلی کمکم میکرد .اصال احساس نمیکردم
که دختر ندارم .شبها با نوار قرآن خوابش میبرد .آرزو داشت
قبر امام حسین؟ع؟ را زیارت کند.

هیچ وقت بیکار نبود .یا در مدرسهاش فعالیت میکرد و یا
مطالعه .بیشتر هم کتابهای شهید مطهری و شهید دستغیب
را میخواند .کنار درس مدرسه ،مقداری هم دروس طلبگی
خواند.
سال  60با گروهی از دوستانش مدتی عازم مناطق محروم
و کردنشین شد .در آن زمان آنجا در تب و تاب شرارت ضد
انقالب میسوخت .وقتی از آنجا برگشت ،به تحصیلش ادامه
داد .در دبیرستان در واحد تبلیغات و کتابخانه انجمن اسالمی
فعالیت میکرد .بعد از مدتی هم بسیج دانشآموزی مدرسه را
تشکیل داد .از آنجایی که نمازجمعه آن سالها در دبیرستان
امام صادق؟ع؟ برگزار میشد ،مهدی بچهها را یک دوره
آموزش نظامی داد تا بهتر بتوانند از نمازجمعه حفاظت کنند.
آخرین باری که میخواست جبهه برود ،خرداد سال 62
بود .از ماشین جا ماند .عمویش از سر دلسوزی گفت« :عمو
ً
جون! نمیخواد بری!» مهدی گفت« :من باید حتما به
مقصدم برسم!» .با اصرار به همراه پدرش به عوارضی قم رفت
و سوار ماشین شد و رفت.
او در نامهای به دوستانش نوشته بود:
«من هم مانند همه دانشآموزان آرزو دارم که به سنگر
دانش آموزی و مدرسه برگردم؛ ولی جنگ با سرنوشت ما
بستگی دارد و از همه چیز مهمتر است...
ای دوستان! عالوه بر خواندن درس به تهذیب نفس و اخالق
بپردازید که اگر از درس مهمتر نباشد ،کم اهمیتتر نیست
که علم بدون تهذیب اخالق به درد نمیخورد؛ هر علمی که
باشد».
مادر شهید

در  30آبان سال  62در حالی که هنوز  16سالش تمام نشده
بود در عملیات والفجر  4به عنوان امدادگر رزمی برای چندمین
بار به جبهه رفت و از ناحیه ران ترکش خورد و به شهادت
رسید.
پدر شهید

هوا داشت تاریک میشد که صدای اذان به گوش رسید.
بچهها مشغول نماز خواندن شدند .بعد از نماز مهدی دستانش
را رو به آسمان گرفته بود و اشک میریخت .نمیدانستم چه
میگوید؛ اما اشکهای سوزناکش نمایانگر حال درونیاش
بود .آن شب ما را به  6دسته تقسیم کردند .مهدی در دسته
 3بود .ساکت و سر به زیر گوشهای نشسته بود .مدتی گذشت
و عملیات شروع شد .بعد از عملیات او را در بین شهدا دیدم.
همرزم شهید

دانشآموز شهید
سید محسن حسینی قورتانی
 14ساله
دبیرستان امام صادق؟ع؟
61/8/11
سن و سالی نداشت که جنگ شروع شد .میرفت مسجد
و از کسانی که از جبهه میآمدند میپرسید« :جبهه چه طور
جائیه؟ شما اونجا چیکار میکنید؟ و  »...سرانجام با این که
 14سال بیشتر نداشت ،از طریق بسیج کوهپایه اصفهان به
دارخوئین اعزام شد و در عملیات محرم در خط مرزی «عین
خوش» شرکت کرد و در تاریخ  61/8/11شهید شد.

مادر شهید

دانشآموز شهید
حسین رونده
 13ساله
61/8/16

«پول بدید برم کپی بگیرم!» .گفتم« :تو که االن کپی گرفتی!»
گفت« :خطخوردگی پیدا کرد ،قبول نمیکنند» .پول را دادم و
گفتم« :فایده نداره مادر! بذار دو سه سال دیگه بزرگتر بشی،
بعد برو» گفتّ :
«قدم بلنده ،متوجه نمیشن!» .بعدها فهمیدم
در کپی اول ،سنش را زیاد کرده و برای این که کسی متوجه
نشود ،یک بار دیگر از روی آن کپی گرفته است.
با خوشحالی آمد خانه و گفت« :من هم میرم!» گفتم:
«کجا؟!» گفت« :جبهه» .باور نمیکردم .روز بعد به همراه
دو برادر بزرگترش محمدمهدی و محمدحسین ،ساکش
را برداشت که برود .شور و شوقش را که دیدم دلم نیامد
مانعش شوم .گفتم« :پس مادر ،صبر کنید من هم تا یه جایی
همراهتون بیام» .با حاجآقا همراهشان رفتیم ایستگاه راهآهن.
خیلی شلوغ بود؛ کوچک و بزرگ آمده بودند که بروند جبهه.
جا برای همه نبود .بچههای من هم جا گیرشان نیامد.
محمدعلی خیلی ناراحت شد .گفتم« :مادر! اشکال نداره ،ان
شاءاهلل دفعهی بعد» .گفت« :امروز شما اومدید ما رو نبردند،
دیگه نمیخواد دنبال ما بیایید» .فردای همان روز هر سه
نفرشان با هم رفتند ایستگاه راهآهن و اعزام شدند.

مادر شهید

اوایل ما در روستا زندگی میکردیم 5 .سالش بود که به
خاطر شیطنتش داخل تنوری که خاکسترش داغ بود و کتری
آبجوش هم درونش وجود داشت ،افتاد! چند لحظهای با
پای برهنه داخل تنور بود که مادرم به زحمت فراوان توانست
او را بیرون بکشد .وقتی او را بیرون آوردند ،دوان دوان به
سمت کوچه رفت و بعد از چند لحظهای برگشت .فکر کردیم
به خاطر سوختگی نتوانسته یک جا بایستد؛ ولی در کمال
ناباوری دیدیم که سر سوزنی آسیب ندیده است! خودش ابتدا
ترسیده بود؛ ولی وقتی بیرون خانه رفت و بعد برگشت به ما
ً
گفت که چیزی نشده! بدنش کامال سالم بود .از آن روز به بعد
اهالی روستا او را «سید» خطاب میکردند و معتقد بودند که این
بچه عنایت شده است.
یک ماه بیشتر از رفتن او به جبهه نگذشته بود که خبر
شهادتش را آوردند .خیلی مات و حیران شدیم که چقدر زود
گلچین شد.
خواهر شهید

دانشآموز شهید
محمدعلی زرنوشه فراهانی
 14ساله
62/8/13
تابستان بود .از پایگاه بسیج که برگشت ،گفت« :میخوام
برم جبهه» .گفتم« :تو رو که قبول نمیکنند ،سنات کمه!»
گفت« :حاال شما پول بدید برم شناسنامهام رو کپی بگیرم».
کپی گرفت و برگشت خانه .چند دقیقه بعد دوباره آمد و گفت:

خیلی خوش اخالق بود .با همه با مهربانی و خوشرویی
رفتار میکرد .همیشه لبخند روی لبانش بود .از زمانی که
خوب را از بد تشخیص داد ،عالقه به مطالعه داشت .ا گر یک
کتاب قطور هم دستش میگرفت تا تمامش نمیکرد ،آن را
زمین نمیگذاشت.

پدر شهید

رفتم منزلشان ،داشت آماده میشد برود جبهه .به شوخی
گفتم« :بچه! آخه تو دیگه کجا میری؟ صدام میکشدتها!»
خندید و گفت« :من هم همین رو میخواهم!» و رفت.

خاله شهید

سالهای  60و  61هنوز رایانه وارد جامعه نشده بود.
محمدعلی که هنرمند خیلی با سلیقه و مبتکری بود ،روی
مقواهای بزرگ ،پوسترهایی به مناسبتهای مختلف درست
میکرد و در پایگاه و مدرسه نصب میکرد .همه تزئینات دهه
فجر و دیگر مناسبتها در مدرسه و پایگاه از کارهای هنری او
بود .روزی در حیاط مدرسه ،سر صف صبحگاه دفترم را گرفت
و آرم سپاه را بدون هیچ اندازهگیری ،بسیار زیبا و دقیق در
صفحه آخر دفترم رسم کرد.
عالوه بر خط ،نقاشی ،تصویرسازی و طراحی ،به نوشتن هم
خیلی عالقه داشت .انشاهای او با همه بچههای کالس فرق
داشت .مثل یک کارشناس ادبیات مینوشت .کالس اول
راهنمایی بودیم .روزی مجلهای را به من نشان داد که در آن
یکی از داستانهایش را چاپ کرده بودند.
فروردین سال  62ازش خداحافظی کردم و به جبهه گیالنغرب 17
اعزام شدم .در مدتی که در جبهه بودم ،محمدعلی با آن خط
زیبا و متنهای ادبیاش ،نامههای بسیاری برایم میفرستاد.
در یکی از نامهها عکس زیبایی از یک طوطی در اندازهای
بزرگ برایم فرستاده بود که آن را روی مقوایی چسباندیم در

سنگرمان در خط مقدم آویزان کردیم .هر کسی که وارد سنگر
ما میشد ،با دیدن آن تعجب میکرد و لبخندی میزد.
دوست شهید

18

کالس دوم راهنمایی بودیم .یکی از نشریات ،مسابقه
طراحی گذاشته بود .نام شهید مرتضی مطهری را به صورت
یک گل الله طراحی کرده بود که رتبهی دوم کشوری را کسب
کرد .حسین شاهبداغی
محمدعلی ،هنرمند بود .هنرش هم ذاتی بود .نه کالسی
رفته بود و نه آموزشی دیده بود .در ایام انقالب ،روی دیوار
کوچهها و خیابان با خطی زیبا شعار مینوشت .وسایلش را که
آوردند ،زیر یکی از نقاشیهایش با خطی زیبا نوشته بود« :تا
کربال راهی نیست».
 14ساله بود که راه را پیدا کرد و رفت.

مادر شهید

دانشآموز شهید
ا کبر زینلیزاده
 14ساله
دبیرستان امام صادق؟ع؟
61/8/14

دانشآموز شهید
محسن الجوردی
 16ساله
مدرسه امیرکبیر
62/8/14
نشسته بود و صفحههای آلبوم را ورق میزد .عکسهای
دوستانش که شهید شده بودند را یکی یکی و به دقت نگاه
میکرد .باالی سرش ایستاده بودم .متوجه حضور من شد .در
همان حال که عکسها را با حسرت نگاه میکرد ،گفت« :به
زودی عکس من هم میآید بین همین عکسها!».
این آخرین باری بود که آلبومش را ورق میزد و همان طور که
خودش گفته بود ،عکسش کنار دوستانش قرار گرفت.

مادر شهید

دانشآموز شهید
ابوالفضل ماهر خ
 15ساله
دبیرستان صدوق
66/8/22

در ایام انقالب در انجمن اسالمی روستا فعالیت داشت .در
کتابخانه محل هم عضو بود .در جریان اولین دوره ریاست
جمهوری ،از همان ابتدا با بنیصدر مخالف بود و او را شایسته
ریاست جمهوری نمیدانست .مخالفتش را هم در گفتارش
به صراحت بیان میکرد .بعد از مدتها به حرفهای او پی
بردیم.
صوت زیبای قرآنش همیشه از دو جا به گوش میرسید؛
مسجد و مدرسه .به حالل و حرام مقید بود و هیچ وقت در روستا
مال کسی را تضییع نکرد .در عشق به اباعبداهلل الحسین؟ع؟
همیشه پیشگام بود و از هر نوع خدمتی در این آستان مقدس
دریغ نمیکرد .در همسایگی ما حسینیه انصارالحسین؟ع؟
بود .شهادتطلبی او از همین مکان مقدس شروع شد و اوج
گرفت.
زمانی که در جبهه بود ،هر از چند گاهی برایمان نامه
ً
مینوشت .از آنجایی که این نامهها در فضای کامال معنوی
ً
نوشته شده بود ،واقعا خواندنی بود .یکبار نوشته بود« :سعی
کنید راه خدا را دنبال کنید و عبادت خدا را فراموش نکنید .امر
به معروف و نهی از منکر کنید .»...
وقتی مرخصی میآمد ،میگفت« :این قدر توی جبهه
میمونم تا یا شهید بشم یا جنگ توم بشه!».

برادر شهید

مثل دو دوست بودیم و راحت حرفهای دلمان را به
همدیگر میزدیم .روز جمعه بود .میخواستیم با همدیگر به
ً
نمازجمعه برویم .تقریبا یک ساعت وقت داشتیم ،گفت« :پدر،
بیا توی این فاصله چند آیه قرآن بخونیم» .گفتم« :باشه».
هر دو رفتیم وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم .یک آیه من
میخواندم و یک آیه ابوالفضل .بعد از قرآن خواندن گفت:
«پدر! به نظر شما من توی دانشگاه قبول میشم؟ » گفتم« :ا گر
درس بخونی؛ چرا که قبول نشی!» گفت« :حاال که این طوره،
با مامان و بچهها بیشتر کار کنید!» گفتم« :منظورت چیه؟!
واضحتر صحبت کن!» گفت« :منظورم «ش ه ا د ت» است!»
گفتم«:ش ه ا د ت؟!» سرش را تکان داد و گفت« :آره» گفتم:
«اگر اینها رو به هم وصل کنیم میشود شهادت!» .گفت:
«بله» .گفتم« :شد یکبار پیش من بنشینی و از شهادت حرف
نزنی؟!» گفت« :تنها آرزوی من شهادته! و خیلی خوشحالم که
پدری مثل شما دارم و راحت میتونم حرفم رو بهاش بزنم»
بعد نگاهی محبتآمیز به من کرد ،دستش را روی شانهام
گذاشت و گفت« :پدر! ببخشید که این طور با شما صحبت
میکنم! کارنامه قبولی دانشگاه امام حسین؟ع؟ شهادته!» و
اشک از چشمانش جاری شد.
وقتی از نمازجمعه آمدیم ،سر سفره نهار ،به همدیگر نگاه
میکردیم و بیاختیار از چشمانمان اشک سرازیر میشد.
بچهها به مادرشان میگفتند« :چرا پدر و داداش گریه
میکنند؟!» مادرشان گفت« :نمیدونم! اینها وقتی بعد
از مدتی همدیگر رو میبینند ،این جوری میشن!» من هم
گفتم« :انشاءاهلل داداشتون داره داماد میشه! گریه من
گریهی خوشحالیه!».

یک روز به من گفت« :اگر دلت خیلی برام تنگ شد ،چیکار
میکنی؟» گفتم« :برات نامه مینویسم تا از حالت باخبر بشم»
گفت« :بعد از شهادتم چطور؟!» سکوت کردم و جوابی ندادم.
گفت« :به همین زودی روحیهات رو از دست دادی؟! من که
هنوز شهید نشدهام ،پیشتون هستم!» .حرف را عوض کردم
تا به این وسیله از جواب دادن طفره بروم؛ ولی ابوالفضل دست
بردار نبود .میگفت« :دلم میخواد بدونم چیکار میکنی!»
گفتم« :نمیدونم! تو بگو چیکار کنم؟» گفت« :روز عاشورا رو
در نظرت مجسم کن که چه عزیزانی توی اون روز به شهادت
رسیدند؛ حضرت ابالفضل؟ع؟ ،حضرت علیاکبر؟ع؟ ،حضرت
علیاصغر؟ع؟ و .»...
وقتی به انجمن مداحان میرفتیم و مداحان از امام
حسین؟ع؟ میخواندند ،میگفت« :خیلی دلم میخواد جزء
یاران امام حسین؟ع؟ باشم» .به همین دلیل نام مبارک 72
تن یاران حضرت را یادداشت کرده و در جیبش گذاشته بود.
خطاطی و نقاشیاش زیبا بود .به بچههای پایگاه
ولیعصر؟جع؟ آموزش میداد .به من هم خطاطی یاد میداد
و میگفت« :دوست دارم خطاطی مراسم شهادتم رو خودت
انجام بدی!» گفتم « :چرا این قدر درباره شهادت صحبت
میکنی؟!» گفت« :رایحهی دلانگیز شهادت رو استشمام
میکنم!».
گفت « :پدر! ازت خواهشی دارم!» گفتم« :بگو» گفت«:من
دعا میکنم ،شما آمین بگید!» زیر لب چیزهایی زمزمه کرد
و من هم گفتم« :خدایا! خواستههایش رو استجابت کن!»
ابوالفضل گفت« :ان شاءاهلل!» بعد ادامه داد« :پدر! دوست
دارم در مراسم شهادتم با اون صدایی که همیشه در گوشم
طنیناندازه برام بخونی!» بیاختیار همدیگر را در آغوش
گرفتیم و شروع به گریه کردیم.

پدر شهید

دانشآموز شهید
سید جعفر موسوی
 15ساله
دبیرستان صدوق
61/8/16
وقتی که  6سال داشت ،یک روز که من مشغول کار در
خانه بودم ،او بدون خبر از خانه بیرون رفته بود .برادرش او
را نزدیک پل «رضوی» میبیند ،جلویش را میگیرد و ازش
میپرسد« :کجا میری؟!» او هم میگوید« :میخوام به کربال
برم!».
بچه خیلی عجیبی بود .از همان کودکی به نماز خیلی
اهمیت میداد و نمازش را خیلی طوالنی میخواند .یکبار
با برادرش به مسافرت رفته بود .وقتی در میانه راه اتوبوس
توقف میکند تا مسافران نماز بخوانند ،سید جعفر و برادرش
هم پیاده میشوند .سید جعفر آن قدر نمازش طول میکشد
که توجه برادرش هم به او جلب میشود و صبر میکند تا نماز

خواندن او به پایان برسد .به همین دلیل راننده اتوبوس هم
دیگر منتظرشان نمیماند و آنها را جا میگذارد و میرود .بعد از
این که نماز سید جعفر تمام شد ،متوجه میشوند که اتوبوس
حرکت کرده است .بنابراین با یک ماشین دیگر به خانه
برمیگردند.
قرآن زیاد میخواند و روایات را حفظ میکرد .نمازجمعه
برایش کانون گرم عاشقان بود و دعای کمیل پناهگاه
شبهای جمعهاش .در پیامهایش از جبهه دیگران را نیز
دعوت به شرکت در این سنگرهای استوار میکرد .در این باره
چنین میگوید« :در راهپیماییها ،تشیع جنازه شهدا و در نماز
جمعه شرکت کنید .به مسائل سیاسی روز اهمیت بدهید و به
دیدار خانواده شهدا بروید و آنها را دلگرم کنید».
ارتباط خاصی با شهدا داشت .یک روز من مشغول خواباندن
برادر کوچکترش بودم که دیدم سید جعفر با صدای بلند یک
شعری را راجع به شهید رجایی میخواند .یک شعری در رثای
شهید رجایی از تلویزیون پخش میشد و او آن را حفظ کرده
بود .آن روز آن شعر را با صدای بلند میخواند .گفتم« :شما
اگر خیلی شهید رجایی رو دوست دارید ،برید راهشون رو ادامه
ً
بدید» .او با ناراحتی گفت« :مادر! فعال که نمیذارند من برم
جبهه وگر نه من که خیلی دوست دارم!».
آن قدر رفتن به جبهه برایش مهم شده بود که برای این
که به او اجازه اعزام بدهند ،برای حضرت امام خمینی؟هر؟
نامه نوشت؛ چون آن زمان به کسانی که کمتر از  15سال سن
داشتند ،اجازهی حضور در جبهه را نمیدادند .نامهای که
سید جعفر برای حضرت امام؟هر؟ نوشته بود 6 ،سال بعد از
شهادتش توسط پدرش پیدا شد؛ چون بعدها سید جعفر به
جای یکی از دوستانش به جبهه رفت ،او دیگر نامه را برای
حضرت امام؟هر؟ نفرستاده بود.
متن نامه ای که نوشته بود به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
به حضور محترم و مبارک رهبر عالیقدر جهان اسالم؛
به عرضتان میرسانم که من میخواهم بروم به جبهه و
تمام کارهای آن را انجام دادهام و در پی فرمایش ا کید شما
مبنی بر این که داوطلبان زیاد به جبهه بروند و نگذارند
جوانان در آنجا خسته شود و سخنان شما را راجع به رفتن
به جبههها ،بعضی مواقع در پایین روزنامههای صبح و
عصر چاپ میکنند و حاال نوبت ما است که خود را بسازیم،
ً
پس از آن تصمیم گرفته به جبهه بروم؛ ولی اصال از طرف
مقامات مسئول در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.
چرا نمیگذارند ما هم به دانشگاه خود برویم؟ چرا فقط
کسانی که یکبار به جبهه رفتهاند ،میتوانند دوباره به
دانشگاه بروند؟
آنها خود را ساختهاند و حال نوبت ماست .پس از شما
خواهش میکنم که بخواهید کسانی را که مثل من مایل
به خودسازی هستند و برای جبهه رفتن نامنویسی کردهاند
را به جبهه ببرند.
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امیدوارم که این درخواست را به مسئولین بگویید و اگر
عمل نکردند چارهای ندارم جز این که منتظر جواب شما
رهبر عظیم الشأن بمانم.

سیدجعفر موسوی قمی
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باالخره به جبهه رفت .دوستانش به او میگفتند« :یک
وصیتنامه بنویس» .میگفت« :من که چیزی ندارم که
بخوام دربارهی آنها سفارشی بکنم ،حتی فرزندی هم ندارم
که بخوام برایش چیزی به ارث بذارم ،فقط چهار روز ،روزهی
قضا دارم که باید گرفته شود ،همین وصیت من است!».
سرانجام در عملیات محرم ،روز هفتم شهادت اباعبداهلل؟ع؟
همان طور که آرزو داشت ،در راه جدش امام حسین؟ع؟ از
ناحیه گلو مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید .و این
گونه خودش را به کربال رساند!

مادر شهید

با آن سن و سال کمش در  5مرحله عملیات رمضان در
شرایط سخت و گرمای طاقتفرسای خوزستان شرکت کرده
بود .بسیاری از دوستانش شهید و یا مفقود شده بودند .او در
جبهه مانده بود تا در عملیات بعدی که عملیات محرم بود،
شرکت کند تا شاید به آرزویش برسد .قبل از عملیات محرم در
چادرهای گردان مستقر بودیم .دور هم در چادر نشسته بودیم
که سید جعفر مشغول جمع و جور کردن وسایلش بود .رو به
بقیه کرد و گفت« :بچهها! ان شاءاهلل توی این عملیات شهید
میشم!» .اولش حرفش را جدی نگرفتیم؛ ولی باز تکرار کرد:
«من میدونم که توی عملیات بعدی قراره شهید بشم!» .به
همین سادگی و اطمینان حرف میزد .بعد ادامه داد« :برای
داداشم هم نامه نوشتهام و این موضوع رو برایش گفتهام و
یک سری از کارها هم به او سپردهام .شاید دیگر خودم فرصت
نکنم که انجام بدم!» .مدتی بعد عملیات محرم شروع شد و
سید جعفر در مرحله دوم عملیات به آرزویش رسید.

محمدرضا اشعریمقدم

دانشآموز شهید
تقی موالیی
 17ساله
62/8/13
یک روز تقی آمد خانه .گریه کرد و گفت« :مادر! اجازه بده
من هم برم جبهه» .گفتم« :اینجا هم جبهه است؛ شما اینجا
خدمت کنید» .گفت« :جبهه چیز دیگری است!» .آن روز ما
اجازه ندادیم .رفت مسجد .بعد از نماز به امام جماعت مسجد
گفت« :حاجآقا! این شما ،این بابای من! بگید اجازه بده برم
جبهه» .امام جماعت با پدرش صحبت کرد و گفت« :تقی
خیلی اصرار داره؛ شما اجازه بدید؛ توکل بر خدا» .شب آمد خانه
و گفت« :اجازه نمیدید من برم جبهه؟» گفتیم« :چرا ،اجازه
میدیم!»صورتمان را بوسید و رفت.

نسبت به سنش بزرگ بود .میخواست برایمان خانه
بزرگتر بخرد؛ اما هرگز نشد .به موزائیکفروشی محل سپرده
بود تا موزائیکهای شکسته را برایش نگه دارد .هر وقت از
جبهه میآمد ،موزائیکها را میآورد و کف حیاط میچید.
حیاطمان خاکی بود .راه اتاق تا آشپزخانه را موزائیک چید تا
من راحت باشم.
آخرین بار  5ماه به خانه نیامد .باالخره یک شب آمد .مثل
مهمان ساکش را گذاشت و رفت دنبال کارهایش .چند روز بعد
که میخواست برود ،آمد خانه ،خداحافظی کرد و رفت.
ـ یک سال بعد از شهادتش ،یک پاسدار سر مزارش برایم تعریف
میکرد« :بار اول که تقی مجروح شد ،دو ترکش به سرش
خورد .یکی از ترکشها را در بیمارستان درآوردند و یکی ماند.
با همان حال برگشت جبهه .فرماندهشان حاج «احمد کریمی»
بود .به تقی اصرار کرده بود که باید برگردد خانه .تقی هم وقتی
دید نمیگذارد بماند ،آمد پیش فرمانده ما .با ما بود تا این
که پایش هم ترکش خورد .وقتی او را میبردند بیمارستان،
ً
فرمانده ما سفارش کرد که حتما برگردد خانه .از بیمارستان
دو نامه برای شما نوشت؛ ولی نگفت که مجروح شده و یا در
بیمارستان هست .بعد دیدیم دوباره برگشت منطقه .فرمانده
ما گفت« :موالیی! باید برگردی ،پا که شوخیبردار نیست!
نمیتونی راه بری!» .ولی تقی گفت« :یعنی من نمیتونم به یه
نفر آب بدم؟! نمیتونم دست یه نفر رو بگیرم؟!» .باالخره هر
جور بود ،ماند .آرپیجیزن شد .از آن به بعد هر کسی میافتاد،
او بلندش میکرد .هر کسی کاری داشت ،او انجام میداد .همه
میگفتند« :چی شده که موالیی پروانه شده؟!».
عملیات والفجر  4بود .ساعت دو بعدازظهر تقی بلند شد
و گفت« :اول نماز بعد حمله!» .از ساعت  3شروع کردند به
زدن .ساعت  4خبر دادند ،موالیی زخمی شده! دوستانش
تعریف کردند« :وقتی رفتیم ،دیدیم سه نفرند .تقی همان
طوری که خونریزی داشت ،رفیقش رو بغل کرده بود تا جلوی
خونریزی او را بگیرد .گفتیم« :موالیی! ولش کن! اون دیگه
شهید شده!» دستهایش را باز کردیم و بلندش کردیم تا ببریم
عقب .توی راه شهادتین را زمزمه میکرد .میگفت« :خدایا!
شکرت!» .خندید و رفت.
مادر شهید

یادم هست ،همیشه وقت نماز که میشد ،آستینهایش را
باال میزد و میگفت« :یااهلل! بلند شید! کار درست و حسابی که
نمیکنید ،حداقل نمازتون رو اول وقت بخونید!» .هم خودش
به نماز خیلی تأ کید میکرد و هم به دیگران سفارش میکرد.
ـ بار آخری که چند شب بعد اعزام شد ،با بچهها جمع بودیم.
یکی از بچهها گفت« :باید دید این بار نوبت کیه!» تقی گفت:
«قرعه به نام هر کی در اومد ،یا علی! دیگه نباید به امام
حسین؟ع؟ التماس کنه!» .آن دفعه قرعه به نام خودش
افتاد.

مجتبی درودیان

میانداخت و صحبت میکرد .همین ادب را در مقابل خداوند
و دستورات الهی هم داشت .وقتی جایی حرامی میدید ،مثل
غیبت ،کالم نادرست ،با این که سن کمی داشت ،بحث را
عوض میکرد .میگفت« :حرف خودمان را بزنیم نه دیگران».

پدر شهید

د ݠݠݠݔىدم ا ݠݠݠݔ ݪى ݠݠݐں ݠݠݓٮ ݠݠݠݑ
همى ݠݠݐں!
هٮر ݠݠݠݔݭى ݠݠݐں کاره! ݠݠݠݔ
سردار شهید مجید زینالدین
شهادت1363/8/27 :
فرمانده اطالعات عملیات تیپ  2لشکر 17
علی بن ابیطالب؟ع؟
ساکن تهران بودیم و منتظر به دنیا آمدن مجید .در
محیط بسیار فاسد تهران ،نگه داشتن حجاب و دوری
از حرام مثل موسیقیها و مطربها کار راحتی نبود .با این حال
من خیلی مراقب بودم؛ حتی با مهمانهای مرد و مستأجرمان
که رفت و آمد داشتند ،احتیاط میکردم مبادا با آنها برخوردی
داشته باشم .توی زندگی حاجآقا هم خیلی مراقبت میکردند.
حواسشان به حالل و حرام جمع بود .من هم سعیام بر این
بود که بچههایم را طوری بار بیاورم که افراد مفیدی باشند؛
هم برای دین ،هم برای جامعه.

مادر شهید

با هم صمیمی بودیم .هر جا میرفتم ،مجید را با
خودم میبردم .یک بار به جشن تولد دعوتم کردند.
قرار شد مجید هم بیاید .موقع رفتن مادر بهمان سفارش کرد:
ً
«اگر دیدید ساز و اهنگ گذاشتند ،بلند شوید ».رفتیم .اتفاقا
نوار ترانه روشن کردند .مجید گفت« :بلند شو برویم .مگر مادر
نگفت اگر ترانه گذاشتند ،نمانید!» خواستیم بیاییم که
صاحبخانه پرسید« :چرا برمیگردید؟» مجید هم با زبان
بچهگیاش گفت« :چون ترانه گذاشتید ».صاحبخانه
نگذاشت بیاییم .نوار را هم خاموش کرد.

خواهر شهید

بچه با ادبی بود .عجیب به ما احترام میگذاشت .از
همان کودکیاش هیچ وقت به یاد ندارم که توی
چشمان من زل زده باشد .همیشه در مقابل من سرش را پایین

بر خالف بعضیها که دلشان میخواست همیشه
جلوی چشم باشند و خودشان را نشان بدهند ،آقا
ٌ
مجید اصال این طور نبود .گزارش نوشتن برای بچههایی که
شناسایی میرفتند ،همیشه یک امر عادی بود .این کار را هم
انجام نمیداد .اگر هم مینوشت خیلی جمع و جور و مختصر.
در حالی که اگر میخواست بنویسد ،استعداد بیشتر از این را
داشت .نمینوشت نه که در قید نظم و انضباط نباشد ،یا
بیخیال و بیهمت باشد ،نقل این حرفها نبود .میخواست
نامی از او نباشد .میخواست کارش در نظر دیگران بزرگ جلوه
نکند.
پدر شهید

همیشه پنهان کار بود .حتی زخمی شدنش را هم از
دیگران پنهان میکرد .یک بار که به مرخصی آمده
بود ،احساس کردم هنگام بلند شدن به سختی حرکت میکند،
ولی چیزی را بروز نمیداد .وقت نماز شد .وضو گرفت .رفت
داخل اتاق و در را قفل کرد .از این کارش تعجب کردم.
خواهرش کنجکاو شد .از باالی در ،داخل اتاق را نگاه کرد و
متوجه شد که مجید نماز را به صورت نشسته میخواند .مجید
از ناحیهی پا مجروح شده بود ،اما نمیخواست حتی ما متوجه
شویم.
پدر شهید

یه موتور گازی داشت که هر روز صبح و عصر سوارش
میشد و با آن به مدرسه میآمد و برمیگشت .یک روز
عصر که پشت موتور نشسته بود ،رسید به چراغ قرمز .ترمز زد و
ایستاد .یک نگاه به دور و برش کرد .از موتور پیاده شد و آن را
روی جک گذاشت و باالی آن رفت و فریاد زد:
اهلل اکبر و اهلل ا کـ ــبر  ...اشهد ان ال اله اال اهلل  ...نه وقت اذان
ظهر بود و نه اذان مغرب .هر کس آقا مجید رو نمیشناخت
غش غش میخندید و متلک میانداخت و هر کس هم
میشناخت مات و مبهوت نگاهش میکرد که مجید چش
ُ
ش ِده؟! قاطی کرده چرا؟!.
خالصه چراغ سبز شد و ماشینها راه افتادند و رفتند .آشناها
سراغ مجید آمدند و گفتند« :آقا مجید! چطور شد یهو؟ حالتون
خوب بود که!».
مجید یک نگاهی به رفقایش انداخت و گفت« :مگه متوجه
نشدید؟! پشت چراغ قرمز یه ماشین عروس بود که عروس
توش بیحجاب نشسته بود و آدمای دورش نگاهش
میکردن .من دیدم تو روز روشن جلو چشم امام زمان؟جع؟
داره گناه میشه .به خودم گفتم چکار کنم که اینا حواسشون
از اون خانوم پرت شه .دیدم این بهترین کاره! همین!»

دوست شهید
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ݒݡسهید غضنفر ایمانــݡی

تنها فرزند خانواده بود .وقتی به دنیا آمد ،آن قدر پاک و
طاهر بود که با خود گفتم« :خدایا! آینده این بچه چه خواهد
شد؟!» بعد از مدتی از روستا به قم آمدیم .رفته رفته بزرگ
شد و با ادامه تحصیل دیپلمش را گرفت .بعد از دیپلم به
عضویت نیروی انتظامی درآمد و در یک دوره  5ساله به تهران
منتقل شد .آخر هر هفته از تهران به قم میآمد و همین دو روز
تعطیلیاش را صرف ما میکرد .پدرش ناراحتی قلبی داشت.
او را به حمام میبرد و سر و صورتش را اصالح میکرد .یک روز
که به خانه آمده بود ،یک پارچه پیراهنی برای پدرش خریده
بود .رو به پدرش کرد و گفت« :دوست دارم این رو بدوزی و
بپوشی!» پدرش گفت« :من پیرمرد هستم و مریض! لباس نو
نمیپوشم!» .غضنفر از این حرف پدرش دلگیر شد و از خانه
بیرون رفت .بعد از یک ساعت دیدیم که برگشت .با خودش
یک نفر را آورده بود که خیاط بود .رو به خیاط کرد و گفت:
«ایشون پدر منه ،اندازهاش رو بگیر و یه پیراهن برایش بدوز».
پدرش با دیدن این صحنه خیلی متأثر شد و گفت« :من چه
رفتاری با او داشتم و او چطور با من رفتار کرد!».

مادر شهید

از وقتی که با هم ازدواج کردیم نماز شبش ترک نشد .سال
 71بود .معلوم نشد که اولین روز ماه مبارک رمضان است یا
نه .برای همین روزهمان را خوردیم .بعد معلوم شد که آن روز،
اولین روز ماه مبارک رمضان بوده است .بعد از ماه رمضان یک
روز از سر ُپستش به خانه زنگ زد و گفت« :منتظر من نباش،
من روزهام» .همان یک روزی را که روزه بر گردنش بود ،سریع
گرفت.
ً
فرزندمان را خیلی کم میدید .میگفت« :این بچه اصال
من رو نمیشناسه!» چه آن موقع که در تهران بود و چه آن
ً
روزهایی که در قم در ستاد مبارزه با مواد مخدر .اصال بیکاری
نداشت .وقتی از کارش گله میکردم ،میگفت« :چارهای
نیست .کار ما همین است ،باید خدمت کنیم».
همیشه ساعت  2بعدازظهر به خانه میآمد .قبل از این که
نهار بخورد ،دو رکعت نماز میخواند .این دو رکعت نماز او قبل
از نهار هیچ وقت ترک نشد .یک روز بهاش گفتم« :این چه
نمازی هست که تو هر روز قبل از نهار میخونی؟» گفت« :شما
ً
حاال حاالها متوجه نمیشید!» .بعد از نمازش هم معموال قرآن
میخواند و بعد نهار میخورد.

همسر شهید

تک پسر بود .کمی که دیر میکرد ،میرفتم پاسگاه دنبالش.
آرام و قرار نداشتم؛ چون به خاطر کارش در ستاد مواد مخدر،
هر لحظه احتمال خطر برای او میدادم .یک روز بهاش گفتم:
«مادرجان! هر وقت جایی برای مأموریت میری ،مواظب
باش ،شاید بعضیها برای دفاع از خودشون مسلح باشند!»
گفت« :مادر جان! عمر طبیعی ما  50تا  60ساله .هر چه قسمت
باشه ،همون میشه .من در این راه قسم خوردهام و نمیتونم
کوتاهی بکنم» .گفتم« :کوتاهی نکن؛ ولی مواظب خودت
باش» .گفت« :چارهای نداریم .باید از ناموس مردم دفاع
کنیم ،از اموال مردم حفاظت کنیم» .تا پای جان به مردم
خدمت میکرد و سینهاش را برای امنیت مردم سپر قرار داده
بود .اگر میفهمید کسی وارد قاچاق مواد مخدر شده و قصد
ادامه کار را دارد ،ابتدا مخفیانه به او تذکر میداد تا آبرویش
نرود .بعد اگر میدید ،تذکرش نتیجهای در بر نداشته ،از
حیطهی مسئولیت خود وارد عمل میشد.
مادر شهید

من خواهر بزرگتر او بودم .همسرم اهل عراق بود .هر
وقت برادرم دفترچه خرید کاال میگرفت ،میآورد منزل ما و
به من میداد .یکبار بهاش گفتم« :چرا به خواهران دیگرت
نمیدهی؟!» گفت« :شوهر تو بچهی کربالست و اینجا غریبه!
من مثل برادر او هستم!».

خواهر شهید

چند روز قبل از شهادتش مشغول قرآن خواندن بود که
مرا صدا کرد و گفت« :فاطمه! نمیدونم چرا چند روزه خیلی
آشفتهام! خیلی نگرانم!» .گفتم« :برای چی نگرانی؟!» گفت:
«نمیدونم سرنوشت من و تو چی میشه؟!» گفتم« :برای چی
این حرفها رو میزنی؟! هر اتفاقی که بیفته ما هم مثل مردم
عادی زندگیمون رو میکنیم» .گفتم« :برایم روشن شده که
چند روز بیشتر زنده نیستم!»
یک روز دیدم که لباسهای فرمش را پوشیده و در گوشهای
نشسته است .گفتم« :چرا لباسهایت رو در نمیاری؟!» گفت:
«دوست دارم لباسم رو بیشتر بپوشم؛ چون چند روز دیگه این
لباسها رو از تنم در میآورند!» .دائم از شهادت حرف میزد.
میگفت« :خیلی خوشحالم؛ ولی نگران تو هستم ،چون تو
جوانی؛ اما خدا رو شکر که یه دختر کنارت داری!».
شب شهادتش در خانه نماند و تا صبح سر شیفت بود.
صبح ساعت  6به خانه آمد و تا ساعت  8در خانه بود .گفت:
«میخوام سر پست برم؛ کاش میشد دوباره مریم رو ببینم!»
گفتم« :مریم رفته آمادگی ،ظهر که برگشتی اون رو میبینی».
گفت« :آره ،ان شاءاهلل اگر ظهر اومدم اون رو میبینم!» .رفت
و دیگر برنگشت.
بعد از شهادتش تا یکسال از خانهمان بوی عطر میآمد.
هنوز چهل روز از شهادتش نگذشته بود ،یک بار رفتم نماز
بخوانم ،وقتی سر به سجده گذاشتم یک بوی عطری از
سجاده بلند شد! وقتی داشتم این بوی خوش را استشمام
میکردم با خودم گفتم شاید کسی در خانه از عطر استفاده
کرده است؛ ولی کسی عطر نزده بود!

همسر شهید

بارها میشد که ساعت دو یا سه بعد از نیمه شب به خانه
میآمدم و میدیدم مادرم در سجادهاش مشغول عبادت است.
وقتی میگفتم« :نصف شب است و شما هنوز نخوابیدهاید»،
میگفت« :شما برای انقالب فعالیت میکنید ،باید یکی هم
برای شما دعا کند».
طبق معمول آن شب هم وقتی دیروقت به خانه رسیدم،
مشغول عبادت بود .اولین باری بود که عکس امام؟هر؟
به دستم رسیده بود .نشانش دادم .با اشتیاق زیاد عکس
امام؟هر؟ را از من گرفت و در بین صفحات قرآن سجادهاش
گذاشت و گفت« :وقتی آدم نگاه به عکس امام میکند،
روحیهاش تازه میشود».
بحث شهادت که پیش میآمد ،میگفت« :من دوست
ندارم شما شهید شوید .اگر قرار بر این است ،ان شاءاهلل
شهادت نصیب من شود.

ابوالفضل امینی فرزند شهیده

میگفت« :مادر! نمازت فراموش نشود .وقتی وضو میگیری
ّ
«انا انزلناه  » ...را بخوان .نکند یک وقت نمازت قضا شود».

جایی را که همراه با زینت باشد و
نامحــــــــــــــــــرم ببیند ،میسوزانند!
شهیده فاطمه دولتی
شهادت1357/8/4 :
شجاعتش بینظیر بود .ترس برایش معنا نداشت.
میگفت« :از چه میترسید؟! آدم یکبار میمیرد!» .روز حادثه
من از شب تا صبح بیرون از خانه بودم؛ دنبال تظاهرات و
درگیریها .وقتی برگشتم تا حدودی سر و صدا در بین مردم
بود .با ادامه شلوغی دوباره خواستم که از خانه بیرون بیایم.
همین که در حیاط را باز کردم ،مادر گفت« :کجا میری؟»
گفتم« :اینجا ایستادهام» .نگاهم که به داخل کوچه افتاد،
دیدم یک ساواکی مقابل من ایستاده! در را بستم و خیلی
سریع از جلوی در دور شدم .چند لحظهای بیشتر نگذشت
که صدایی از داخل خانه بلند شد .وقتی در را باز کردم ،دیدم
مادرم افتاده و خون زیادی از او جاری است .بلندش کردم؛
ولی نمیتوانست روی پایش بایستد .او را به سرعت و به کمک
یکی از دوستانم به بیمارستان انتقال دادیم .کار از کار گذشته
بود و مادرم شهید شده بود.
با فاصله گرفتن من از جلوی در خانه ،مادرم در حیاط را باز
میکند تا ببیند چه خبر است .همان ساواکی را جلوی در
میبیند .او هم در را میبندد و پشت به قفل در ،به در تکیه
میدهد .آن ساواکی هم بدون هیچ مقدمهای گلولهای را
ً
شلیک میکند که گلوله دقیقا از قفل در عبور میکند و به پشت
مادرم اصابت میکند و از پهلوی او خارج میشود .شدت گلوله
به حدی بود که قسمت عمیقی از پشت و پهلوی مادرم را
سوراخ کرده بود.

نگاهم که به داخل کوچه افتاد ،دیدم یک ساواکی
مقابل من ایستاده! در را بستم و خیلی سریع از جلوی
در دور شدم .چند لحظهای بیشتر نگذشت که صدایی
از داخل خانه بلند شد .وقتی در را باز کردم ،دیدم
مادرم افتاده و خون زیادی از او جاری است .بلندش
کردم؛ ولی نمیتوانست روی پایش بایستد .او را به
سرعت و به کمک یکی از دوستانم به بیمارستان انتقال
دادیم .کار از کار گذشته بود و مادرم شهید شده بود.
حجاب برایش خیلی مهم بود .میگفت« :راضی نیستم با
لباس آستین کوتاه یا بیروسری از خانه بیرون بیایی .هر وقت
مهمان داشتی ،از شوهرت بخواه که پذیرایی کند .تا میتوانی
پیش نامحرم ظاهر نشو .راضی نیستم النگو دست کنی؛ چون
وقتی برای نامحرم چای میآوری یا دستت را باال و پایین
میبری ،صدای آن توجه نامحرم را جلب میکند .به جای آن
یک دستبند بخر تا به موقع از آن در مجالس استفاده کنی.
خدا را شاهد میگیرم ،آن جایی را که همراه با زینت باشد و
نامحرم ببیند ،میسوزانند».
از غیبت و دروغ دوری میکرد و هرگز پشت سر کسی بدگویی
نمیکرد .میگفت« :هر چه میخواهید بگویید ،پیش رویش
بگویید» .هر کدام از ما اگر در خانه خواب هم بودیم و مادرم
میخواست حرفی از ما بزند ،ما را بیدار میکرد و بعد حرفش را
میزد تا غیبت نباشد.
به روضهی طفالن مسلم؟مهع؟ و امام حسین؟ع؟ عالقهی 23
زیادی داشت و همیشه از ائمه؟مهع؟ برایمان تعریف میکرد.
عاشق امام زمان؟جع؟ بود .میگفت« :خدایا! صاحب والیت
ما را برسان» .همیشه این دعا ورد زبانش بود.
عذرا امینی فرزند شهیده

24
امام خمینی؟هر؟:
«این وصیتنامههایی که این عزیزان مینویسند
مطالعه کنید .پنجاه سال عبادت کردید خدا قبول
کند ،یک روز هم یکی از این وصیتنامهها را بگیرید
و مطالعه کنید و فکر کنید».
صحیفۀ نور /ج /15ص32

وصایݣ ݣ ݣا ݣ ݣ ݤ
ݡیݤ ݣ ݣݣشهدا ݣݣدرباره
ݣݣݣ
امام حسین؟ع؟

شهیدحسین حمیدی 18 :ساله
ً
از من ناراحت نباشید؛ اصال لباس مشکى تن نکنید
و هر وقت خواستید براى من گریه کنید یاد اباعبد اهلل؟ع؟
و زینب؟اهع؟ باشید و براى آنها گریه کنید.

شهیدمحمدحسین کاشیپور 18 :ساله
از برادرم میخواهم که راه مرا ادامه دهد که همان
راه حسین؟ع؟ است.

شهیدمنصور باقری 18 :ساله
من آمدهام تا راهی را که حسین بن علی؟ع؟ در
آن راه جان سپرد ،ادامه بدهم و جان خود را فدای اسالم
و قرآن و انقالب کنم.

شهیدغالمحسین اشعری 20 :ساله
دست از هئیت و راه امام حسین؟ع؟ برندارید.
شهیدابوالقاسم تلخابی 16 :ساله
ما حسینوار وارد صحنه جنگ شدیم و حسینوار
میجنگیم و حسینوار به شهادت میرسیم...
و به شما جوانان! سفارش میکنم نکند در رختخواب ذلت
بمیرید که حسین؟ع؟ در میدان نبرد شهید شد .مبادا در
غفلت بمیرید در حالی که حضرت علی؟ع؟ در محراب
عبادت به شهادت رسید .نکند در راه هوس بمیرید در
حالیکه علی اکبر؟ع؟ در راه حسین؟ع؟ به شهادت رسید.

شهیدمحمدعلی هادی 18 :ساله
ای حسین! ای مظلوم! ای تنهای ظهر عاشورا! ما
آمدیم تا ندایت را لبیک بگوییم ...
برادران! دوستان ،ادامهدهندگان راه سرخ شهیدان ،ای
منتظران مهدی ،جبهه دانشگاهی است که استادش
حسین؟ع؟ فلسفهاش شهادت ،محصلینش امت حزباهلل
و این تابلو در سر درب آن است« :یا حسین شهید».
شهیدمحمد عبدالمالکی 16 :ساله
بیعشق حسین؟ع؟ نتوان عاشق مهدی؟جع؟ شد.

