
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 بسم رب الشهداء و الصدقين
 

  اول ميدان ميناول ميدان مين
  
  

))۹۹((شهيد نامه شمارهشهيد نامه شماره   
)) شهيد عاشوري شهيد عاشوريمسجدمسجد((سنگي سنگي    محله محلهيادنامه شهداييادنامه شهداي   
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   ۱۳۳۱،امساعيل ماهيين 

امساعيل : يه وتدوين )مسجد شهيد عاشوري (ياد نامه شهداي حمله سنگي : اول ميدان مني 
 ۲۰۰۰گنگره بزرگداشت سرداران و :بوشهر –ماهيين ، حممد حسن خسروي ،امساء ماهيين 

   ۱۳۸۴ -انتشارات نورگستر: قم-شهيد استان بوشهر 
  -            ISBN-964-8937-08-7-                 -مصور–حه  صف۲۰۸

  فهرست براساس اطالعات فيپا
 ۱۳۶۷-۱۳۵۹جنگ ايران عراق. ۲ شهيدان ۱۳۶۷-۱۳۵۹جنگ ايران عذاق ،-۱

 - عنوان ج-سرگشتنامه الف كنگره بزرگداشت سرداران ودوهزرار شهيد استان بوشهر ب
  د فهرست ) مسجد شهيد عاشوري (يادمامه هاي شهداي حمله سنگي: عنوان
   DSR                 ۰۸۴۳۰۹۲۲/۹۵۵ ۱۶۲۵/     ش  ۸۸۷۷

   م۸۴ -۱۳۳۱۷         كتاخبانه ملي ايران             ۹:        ج 
    

 
 

 
  شهيد استان بوشهر۲۰۰۰ناشر كنگره سرداران و 

اول ميدان مين :نام كتاب  
  ماهينياءن خسروي و اسميل ماهيني، محمدحس اسماع:تهيه و تدوين

اسماعيل ماهيني :مدير پروژه  
محمد حسن خسروي:مصاحبه گر  

»علي اصغر احمدي«هيئت رزمندگان اسالم :طرح روي جلد  
هيئت رزمندگان اسالم :حروفچيني  
»زهرا ماهيني«هيئت رزمندگان اسالم :طراحي و صفحه آرايي  

:ليتو گرافي و چاپ  
:صحافي  

  نسخه۱۲۰۰:شمارگان
۱۳۸۴اول :اپنوبت چ  
  ريال۱۴۰۰:قيمت

۹۶۴-۸۷۶۱-۲۷-۲:شابك  
  

 
  
  

  
  
  

بار الها شهيدان ما را كه دلباخته ي تو بودند در 
. جوار خود بپذير و در وصف اولياي خود قرار ده  

 
 

  )رة(امام خميني

 
 
 

امروز زنده نگه داشتن ياد وخاطره شهداء كمتر از 
.خود شهادت نيست  

 
 

  )ظله العاليمد (حضرت آيت اهللا خامنه اي
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  پيام دبير كنگره
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 

ـ          ه او بـه اسـماي   ارزش انسان، در ميزان عرش، بـه مقـدار عـشق عالمان
آن كه رو به حـق دارد و دل در گـرو         . حسناي خداوند ذوالجالل و االكرام است     

زند و  باال مي» عمل صالح«رضاي او، با شور و شعور آستين همت را در استمرار       
  .شود اهللا غافل نمي اي از دست يازيدن به حبل در اين راه حتي لحظه

رمندان خالص، روزگار خود را در پيامبران گرانمايه، امامان شايسته و باو
هر كه جان و گـام در ايـن نهـج         اند و امروز،      همين فضاي عطرآگين سپري كرده    

  .»اهللا هم الغالبون اال ان حزب«. پيروز است ارجمند دارد، 
و اتحـاد   ) ره(انقالب اسـالمي كـه بـا رهبـري حـضرت امـام خمينـي                

م عزيز پرورش يافت و بـه   بخش اسال   ي مردم ايران در بوستان زندگي       جويانه  حق
ي فرهنــگ دينـي در راســتاي   بـار نشـست، بــازآفريني، نيرومندسـازي و توسـعه    

و بمثـل هـذا فلينتـافس    «. هاي آسـماني بـود   هماهنگ كردن مديريت زمين با پيام 
  .»المتنافسون

از همان روزهاي آغازين كه نور وحي ناب يزدانـي در سـرزمين يـاران             
هـا و   كا كه مجمـع يـاراِن آتـش و سـردمدار سـتم      بهشت پرتو افكند، دولت آمري    

چينـي را در      هاي شيطاني و تجهيـزات قـاروني، توطئـه          هاست، با وسوسه    تاريكي
هـاي ضـد انقـالب،        تطميع، تحريـك و تجهيـز گروهـك       . ي خود قرار داد     برنامه

ي   ي نظامي از داخل عراق به مدت هشت سال با كاربرد همـه              جاسوسي و حمله  

هاي شيميايي و ميكروبي و تهـاجم    ين و نوين از جمله سالح     جنگ افزارهاي دير  
  .هاي شيطان بزرگ است فرهنگي بخشي از جنايت

  
  

هـا بـا امـدادهاي غيبـي      شكست ابليس و اذناب او در اين انبوه دسيـسه  
ان كيـد الـشيطان كـان    «.  اعجاز واليت فقيه و عـشق ايثـارگران ميـسر شـد       الهي،
  .»ضعيفاً

اند؛ آن پيشتازان دلباخته كه  ان، شهيدان رستگار خدايي ساالر ايثارگر   قافله  
مقرب درگاه پروردگار و ذخاير عالم بقايند، سرمستاني كه جام خـالص عـشق را      
مخلصانه سركشيدند و سر تسليم را بر آستان وصال حق گذاشتند تا روح جـوان           

  .، همراه با عرشيان، رزق رضوان نوش جان كند»عند ربهم«ي  آنان بر سفره
ي راه روشـن آنهـا در افـق بهـشتِي      در اين روزگار خوف و رجا، ادامـه   

ي فاطمي زيباست؛ كه اين مهم جز با شناخت راه رهـروان              زيسِت علوي و سيره   
: با استناد به كالم نوراني مقام معظم رهبري كه فرمودنـد  . شود  ره يافته محقق نمي   

گيـرد بـدون    ت مـي بزرگداشت شهداي واالمقام و عزيز در هر استاني كه صـور          «
؛ اين كار هم از جهت شرعي »ترديد يكي از بهترين كارها و حسنات بزرگ است      

  .مهم است، هم از جهت انقالبي و ميهني
تشكيل سازمان كنگره بزرگداشـت سـرداران و دو هـزار شـهيد اسـتان               

  .بوشهر نيز در راستاي رسيدن به همين منظور متعالي است
ي شهيدان سرافراز و      ژرف و عاشقانه    در اين زمان براي شناخت علمي،     

شناساندن شخصيت شكوهمند، فداكار و مترقي آنان بـه نـسل امـروز و فـردا در             
اي در نظر گرفته شده كه يكـي     هاي گوناگون، معين و بايسته      ايران و جهان برنامه   

در . افزاري و توليد فرهنگ نوشتاري شركت در جنبش نرم: از آنها عبارت است از
هاي تاريخي، دينـي، فقهـي، اجتمـاعي،     ا، موضوعات گوناگوني در زمينه   اين راست 
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 ٩٨بـا      ي شـهيدنامه    منظور شده است كه مجموعـه     . . . اخالقي، داستان، شعر و     
  .جلد كتاب در رأس آنها قرار دارد

  
شـعر، آثـار،    خـاطره،   حاوي زندگينامه، وصيتنامه، مصاحبه،   ها،    شهيدنامه

اين كـار در كـشور يـك        . باشد  هيدان ارجمند استان مي   از يكايك ش  . . . تصوير و 
ي شهيدشناسي، انتقال فرهنگ ايثار و ماندگار كردن نام  نوآوري و تحول در حوزه

شود نيز  كتابي كه به شما عزيزان تقديم مي. شود و ياد شهيدان اسالم محسوب مي  
ز شـاهد،  البته گردآورنـدگان، پژوهـشگران، خانـدان معـز     . در اين زمره قرار دارد    

انـدركاران تمـام تـوان و دانـايي       نويسندگان، عوامل چاپ و انتشار و ديگر دست       
انـد، امـا در ايـن     خويش را در جهت ارتقاي فني و محتوايي اين اثر به كار بـسته     

هايي هست و اين نواقص نيز با نگاه بـه سـنديت و ارزش تـاريخي                زمينه كاستي 
رازي يك ملـت، بـه نظـر ناديـده گرفتـه           جهاد و سراف    نوشتار، براي اثبات ايمان،   

  .و آخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين. خواهند شد
  

   شهيد استان بوشهر٢٠٠٠دبير كنگره سرداران و 
 دريادار دوم پاسدار حسين كارگر

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فهرست مطالب
  صفحه                        عنوان                                                      

  
  :فصل اول

  
  ٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پيشگفتار

  ١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخچه بوشهر
                                                              ١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محله شهيد عاشوريتاريخچه 

                                                           ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عكس هاي بوشهر
          ٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اناسامي رزمندگ

  
  :فصل دوم

  
                                            ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   حاج شيخ تراب عاشوريشهيد

  ٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبدالرحمن بنياديشهيد 
  ٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    عبدالمحمد توكلي ريشهريشهيد
   ١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  قاسم خسرويشهيد
   ١١٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خداكرم روزگارشهيد
   ١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عبدالرسول زاهديشهيد

  ١٤٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عبدالمحسن زائريشهيد 
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   ١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شهيد محمدرضا كاوياني

  ١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شهيد سيد فخرالدين هاشمي
  ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . شهيد سيد ماشااهللا هاشمي

  
  :فصل سوم

  
                                                             ٢٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آلبوم عكس شهدا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     پيشگفتار                                                                                                              ٩

  
  »پيشگفتار«

ي كبوتران خونين بالي كـه تـا       به نام خدا و با گراميداشت ياد و خاطره        
خـداي  . عرش پر كشيدند و راه زيستن را در شفق خونين خويش به ما نماياندند        

وفيق را رفيق راهمان كرد تا در جهـت نـشر فرهنـگ    سبحان را سپاسگزاريم كه ت   
هاي   هاي آن عاشقان به ديدار دوست سفر كرده، قدم          شهادت و پاسداشت خاطره   

  .كوچكي برداريم؛ كه دراز است رِه مقصد و من نو سفرم
ي حاضـر،   اند و در ايـن مجموعـه    ها را آنان كه بايد بگويند، گفته        گفتني

ي تمـام   هاي صادقانه انيم به سهم خود از تالشد  پيش روي شماست، اما الزم مي     
ي حاضر ما را ياري نمودنـد،   آوري، تدوين و چاپ مجموعه عزيزاني كه در جمع   

ي معظـم و وابـستگان محتـرم شـهيدان،      صميمانه تشكر نماييم؛ بويژه از خـانواده  
هـاي مقاومـت بـسيج،      ها و پايگـاه      حوزه  گران، فرماندهان محترم نواحي،     مصاحبه

سندگان و اعضاي محترم هيئت علمي و سـاير عوامـل اجرايـي كـه بـه دليـل          نوي
  .محدوديت از ذكر اسامي آنها معذوريم

اميدواريم كه حضرت حق، همه را مأجور قرار داده و توفيِق تـداوِم راه              
  .شاءاهللا ان. ي ما قرار دهد شهيدان را، بهره

  »كميته تدوين وتأليف«
 ن بوشهر شهيد استا٢٠٠٠كنگره سرداران و 
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  اول ميدان مين                                                                                                         ١٠

  
  »تاريخچه بوشهر«

.  در حاشيه ي خلـيج فـارس قـرار دارد   استان بوشهر در جنوب ايران و  
ن خوزستا  شمال به جنوب   اين استان از  . است كيلو متر مربع     ٢٥٣٦٠مساحت آن   

، از جنـوب شـرقي بـه    و استان كهكيلو يه و بوير احمد، از مشرق بهاستان فارس      
  ).١(استان هرمزگان و از جنوب به خليج فارس محدود است 

فرهنـگ  ، يكي از مراكز مهم و قـديمي تمـدن و        اين بخش از كشورمان   
نجام شـده، قـدمت    عات ا بر اساس تحقيقات و مطال    . ايران زمين به شمار مي رود     

و ايـن در   ، دست كم به پنچ تا شش هزار سال پيش باز مـي گـردد؛  تمدن بوشهر 
اني در ايـن خطّـه صـورت    حالي است كه هنوز كاوش هاي باستان شناسي چنـد    

بوشـهر  «: مي نويـسد  ، و چنان كه مرحوم سيد محمد تقي مصطفوي          نگرفته است 
، و ويرانه هاي ريشهر قديم و ستج فارس اترين آثار باستاني خلي كه يكي از مهم  

، اگـر مـورد   »)٢(ا دربـر دارد   آثار باستاني ديگـر و شـهر كنـوني بنـدر بوشـهر ر             
ـ      شناسي جديد قرار گيرد    هاي باستان  كاوش  خواهـد  ن، قدمت تمدن آن بيش از اي
  .بود

. نخستين سنگ بناي تمدن در بوشهر، در زمان عيالمي ها گـذارده شـد            
ق از طـرف    . ه ١٣٣٢/ م ١٩١٣صر عيالمي كه در سال      مطابق خشت نبشته هاي ع    «

ـ كـه  )TOLPAYTOL(»تل پي تل  «هيأت باستاني شناسي فرانسوي در محلي به نام         
شهر و بـه  است ـ در جنوب محلّه ي امامزاده بو )تپه اي در كنار تپه اي (به معني 

يالمي ، معلوم شد كه در اين منطقه معبد بزرگ خداي عطور اتفاقي به دست آمده  
ـ         قرار داشته است  ) شوشيناك(   منطقـه   ن، براساس اين سنگ نبشته نام قـديمي اي

ليان نامي عيالمي   . ناميده اند    )LYAN(»ليان«در اين زمان اين نقطه را       . آشكار شد 
  )١(».است به معني آفتاب درخشان يا سرزمين آفتاب درخشان 

   تاريخچه بوشهر                                                                                                       ١١
  

  :مرحوم اسماعيل نوري زاده بوشهري نيز مي نويسد 
ــدرياس « ــسور ان ــال  )P.Anderias(» پروف ــاني در س ق .ه١٢٩٠/م١٨٧٢آلم
ق در خرابـه هـاي   . ه ١٩١٤/١٣٣٣عتيقه شناس فرانسوي در سـال       )Pizard(وپيزارد

 نمودند كه از جمله چند مجسمه ي فلـزي ، سـكّه هـاي         ريشهر اكتشافات مهمي  
قديمي و چند لوحه سنگي به خط ميخي و چند خمـره اسـتخواني مردگـان كـه                  
تاريخ فوت بعضي از آن ها در حدود سه هزار سال پيش بوده و هم اكنون بعضي 

  )٢(».از آن آثار در موزه ي لوور فرانسه نگهداري مي شود 
المي يكي از مراكز مهم فرهنگي و تجـاري         بوشهر در زمان سلسه ي عي     

ميان پل ارتباطي عيالمي در      )LYAN(به شمار مي رفته است و شهر تاريخي ليان          
پادشـاهان معـروف عيالمـي در    . اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا بـوده اسـت      

و »هوبان نومنـا  «،»شيل هاك ـ ايبشوسيناك «دوران طاليي تمدن عيالم ، هم چون 
از . در اين منطقه معابد و بناهاي مذهبي احداث كرده بودند      »  ناخونته شُو تروك «

 ) SERTOL( »سـرتُل «و )DASTAK(»دسـتك «جمله ي اين بناها مي توان به معبـد          
  ) ٣. (امروز اشاره كرد

ه تعدادي كاخ و معبـد  لدر دوران ماد و هخامنشيان ، پادشاهان اين سلس    
ند كه از جمله بـه بقايـاي كـاخ زيبـا و             و برازجان بنا نمود   ) توز(در نواحي توج    

مربوط به دوره ي عيالمي و » تَل مر« و ) برزجان = تااُوكه (هخامنشيان در  مجلّل
لو كيـان ، بوشـهر مـورد توجـه          هخامنشي مي توان اشاره نمود كـه در زمـان سـ           

ي مـذكور در   واژه. ناميده انـد » مزامبريا« ن شهر را  ها اي  ها قرار گرفته رومي    رومي
  . از آن شبه جزيره بوشهر بوده استسفر نامه ي نئارخوس آمده و منظور
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شناس  باستان) ROMANGHIRSHMAN( هاي رومن گريشمن              براساس پژوهش        
  به نام شهريفارس و بوشهر كنوني  هاي خليج ها در كناره شهير فرانسوي، سلوكي

                                                                                                                    اول ميدان مين                                                                                         ١٢
  

گريـشمن  . نق و آبادي ويژه اي برخوردار بود      انطاكيه بنا كردند كه مدت ها از رو       
كيان كمتر از نه شـهر در سـاحل خلـيج فـارس بنـا               سلو«: در اين باره مي نويسد    

كردند و از آن جمله است انطاكيه در پارس ـ بوشهر امروز ـ كه جانـشين شـهر      
  »).١(عيالمي گرديد

در .  توجه و عنايت ويژه اي بوده است       در زمان ساسانيان ، بوشهر مورد     
چنان ، يده اندنام» بوخت اردشير« كتاب كانامه ي اردشير بابكان ، بوشهر قديم را     

اندر ) اردشير بابكان (چونش دريا به چشم بديد « :كه در اين كتاب آمده است كه    
شهري كـه آزادي  ( ردشير يزدان سپاسداري انگارد و بدانجاروستايي را ، بوخت ا   

  ).٢(نام نهاد) يافته است
به عنوان يـك    »ريو اردشير « از آن زماني تا پايان حكومت ساسانيان در         

   ه بوده است      بندر مهمريواردشير كه « ساسانيان در . تجاري و فرهنگي مورد توج
. ، قعله ي مستحكم و عظيمي بنا نمودنـد   فتنام گر  )Reishahr(»بعدها ريشهر   

اين قلعه ي نظامي داراي برج و باروهاي بلندي بوده و يك طرف مشرف به دريا     
ملـه ي  حام ندق هـاي عظيمـي بـوده كـه بـه هنگـ       و از سه طرف ديگر داراي خ      

. آب دريا مـي شـده اسـت    احتمالي دشمن و يا بروز هر گونه خطري ماالمال از       
لـو متـر در زيـر     كي٧تا ٥هاي زير زميني چندي به فاصله       ها و تونل   همچنين نقب 

، قطر اين تونل ها به اندازه اي بوده است كه يك اسب با سوار اند زمين حفر كرده
  .از درون آن ها عبور مي كرده است 

 هم اكنون ويرانه هاي قلعه ي ريشهر در منطقه ي ريشهر كنـوني وجـود دارد و                 
قابل مـشاهد اسـت     ) TOLPAYTOL( نقب هاي آن نيز در منطقه تُل پي تُل          

).١(  
  انيان به دنبال ارتباط ايرانيان با فرهنگ يوناني و سريانيـاسـدر زمان س 

  تاريخچه بوشهر                                                                                                                                                                                                          ١٣
  

يكي از مراكـز  .برخي آثار فلسفي و پزشكي از زبان سرياني به پهلوي تر جمه شد 
ابن حوقل با تكيه بر .ار منطقه سينيز يا بندر ديلم امروزي بوده است        ترجمه اين آث  

منابع ايران باستان نقل مـي كنـد كـه در منطقـه در دوران ساسـانيان دارالعلـم و                     
كتابخانه بزرگي وجود داشته كه در آن مكان افزون بـر آمـوزش زبـان پهلـوي و                 

ـ     دريس مـي شـده   علوم متعارف آن زمان،رشته هاي منطق،پزشكي و فلسفه نيـز ت
با سقوط سلـسله ساسـاني بـه دسـت اعـراب مـسلمان ،تمـدن و فرهنـگ                   .است

بنا بر نقل طبري و بالذري در  . نيز روي به اضمحالل گذاشت    )ريشهر(ريواردشير  
«  هجري قمـري بـه دسـت   ٢٢ تا ١٩كتابهاي خود شهر بوشهر در فاصله سالهاي        

ن شهر ماهها با نيروهاي مسلمانان براي تصرف اي  .فتح  شد  »عثمان ابن ابي العاص   
مقاومت مستقر در بوشهر روبرو شدند و تلفات بسيار سنگيني نيز متحمل شـدند            
سردار معروف ايراني كه در بوشـهر در مقابـل اعـراب در بوشـهر مقاومـت مـي              

شـهرك،مرزبان و والـي     «بالذري در اين باره مـي نويـسد       .نام داشت » شهرك«كرد
زيـرا داسـتان گـستاخي و       .ران مـي ديـد    فارس ،آمدن تازيان را سخت عظيم و گ       

پـس لـشكري عظـيم    .شجاعت و نيز پيروزي تازيان را بر همه دشمنان شنيده بود    
آنجاي خود .در سرزمينهاي خوره ي شاهپور شد    }ريشهر{فراهم آورد و به راشهر    
  ».در نزديكي توج است

شهرك بعد از مقاومت زياد سرانجام به دست يكي از سـپاهيان اعـراب            
هميـت  بنا برنقل طبـري ا     . بدينسان ريشهر به دست مسلمين فتح شد       كشته شد و  
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آن را بـا  اي زياد بود كه جمعي از مورخان اسالمي       به اندازه  )ريشهر( شهر فتح را 
كند كـه عمـق گـستردگي و     اي نقل مي بالذري جمله  .اند فتح قادسيه مقايسه كرده   

 كثرت   وجنگ در دشواري     اين   «  :نويسد   مي وي    كند،   مي مادي اين شهر را بيان          غناي   
  از اوضاع و احوال .يه بودـقادس گـمانند جنـتاد هـنعمتي كه به دست مسلمين اف

  اول ميدان مين                                                                                                      ١٤
  

– ١٧٤٧( نـادر شـاه افـشار    ريشهر از سقوط اين شهر به دست مسلمين تا زمـان       
ضربه اي كه اعراب .اطالعات اندكي در دست است  )ق.  ه ١١٤٩ – ١١٦٠/م  ١٧٣٦

مسلمان بر اين شهر وارد آوردند موجب شد تا ريشهر مركزيت و اهميت خود را    
با ظهور .و به شهري متروك و منزوي تبديل شود.براي چندين قرن از دست بدهد
نادر و سياست دريـايي او بـراي   .شهر نيز آغاز شدنادر شاه افشار ،تاريخ جديد بو 

مبارزه با عثمانيها و گسترش قلمرو دريايي حوزه ي اقتدار وي در خلـيج فـارس        
با بكـار   »نادرشاه«.ر مورد توجه خاصي قرار گيرد     گسبب گرديد تا اين شهر بار دي      

بوشهر را بصورت يك مركـز مهـم     »جان التون « گماردن يك تاجر انگليسي به نام     
بنا بر گـزارش هلنـدي هـا در زمـان نـادر      .تي سازي و پادگان نظامي در آورد     كش
همچنين چنـد كارخانـه   . هزار مرد در بوشهر مستقر بوده است       ١٠ تا   ٨وگاني با   ان

ظـاهراً الـوار و چوبهـاي الزم        .كشتي سازي نيز در اين شهر احداث گرديده بـود         
مورخان و سياحان .دندبه بوشهر حمل مي كر براي كشتي سازي را از شمال ايران  

انگليسي كه چندين سال بعد به بوشهر سـفر كـرده انـد،از چنـدين كـشتي نيمـه                  
ساخته در اين شهر خبر داده اند،كه محصول كارخانه هاي كشتي سازي نادر شاه            

ق سـپاه عظـيم     . ه ١١٦٠/ م ١٧٤٧با مرگ نادر در سال      .افشار در بوشهر بوده است    
شـيخ ناصـر خـان آل    «. عبـاس تقـسيم شـد    دريايي او بين حاكم بوشـهر و بنـدر        

ا ز درياساالران وي بود، پس از مرگ شاه ،كـشتي        كه در دوران نادر يكي    »مذكور
ها و ناوگان مستقر در بوشهر را متصرف شده،حكومت مقتدرانه اي براي خود در 

 ١٧٦٨در سـال    » شـيخ نـصر خـان     «بعد از فوت او فرزنـدش       .بوشهر تدارك ديد  
در زمان او و پدرش كه از اعراب نجد       .ان بوشهر گرديد  حكمر)ق. ه ١١٨٢(ميالدي
و روابـط تجـاري گـسترده اي بـا     .بوشهر رو به عمران و آبـادي گذاشـت       بودند،

  .هلندي ها و انگليسيها برقرار گرديد
  خچه بوشهر                                                                                                    تاري١٥

  
و )ق. ه١١٧١ – ١١٩٣ ميالدي و   ١٧٥٧– ١٧٧٩(با ظهور كريم خان زند      

، بوشـهر و تـاريخ آن وارد   »نادرشـاه «پايان دوره ي هرج و مرج ناشـي از مـرگ           
« انگليـسيها بـا حمايـت   )ق. ه١١٧٧( ميالدي١٧٦٣در سال .مرحله ي تازه اي شده    

ان بوشهر منعقد كردند    و حكمر »زند كريم خان « معروفي با    دقراردا»شيخ نصرخان 
در جنـوب ايـران و     »انگلـستان « اسـتعماري  -كه در واقع سنگ بناي حضورنظامي     

مي نويسد،انگليسيها تـا آن تـاريخ هرگـز         »دكترامين«خليج فارس بود و چنان كه       
پس از مرگ كريم خـان      .چنين امتيازي را در خليج فارس به دست نياورده بودند         

بـه  »آقا محمد خان قاجـار    «وي بر سر قدرت،   زند و نزاع و كشمكش باز ماندگان        
در دوران قاجاريه بوشهر نه تنها اهميت خود را از دست نداد،بلكـه           .قدرت رسيد 

بوشـهر در  .به عنوان يكي از مراكز بسيار مهم تجـاري،فرهنگي و سياسـي درآمـد           
دوره قاجار شهري بود كه اكثر دولتهاي بزرگ دنيـا در آن شـهر دفتـر نماينـدگي       

ايـن شـهر   .و تجار بزرگ در آنجا فعاليت تجـاري انجـام مـي داده انـد          داشته اند   
  .دروازه جنوبي ايران تبادل افكار سياسي و مناسبات فرهنگي بود

،انتـــشار روزنامـــه )ق. ه١٣١٧(تأســـيس مدرســـه ســـعادت مظفـــري
مظفري،استقرار هيأتهاي سياسي و تبـشيري،وجود دفـاتر گمركـي و بانكي،همـه             

 -تا قبل از اتصال راه آهـن سراسـري بـه خرمـشهر            -حكايت از اهميت اين شهر    
بوشهر مركز حكمراني بنادر بوده و مركز نمايندگي بريتانيا در خلـيج فـارس       .دارد

  .نيز در همين شهر قرار داشته است
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نوبت مورد  بوشهر در تحوالت دو قرن اخير داراي نقش خاصي بوده است و سه      
ــت    ــه اس ــرار گرفت ــسي ق ــاي انگلي ــوم نيروه ــ.هج ــن   هاز جمل ــرين اي معروفت

ــالهاي     ــهر در س ــن ش ــه اي ــستان ب ــشي انگل ــشكر ك ــاجراي ل  ١٨٣٧تهاجمات،م
  .مي باشد)ق. ه١٢٧٣ (١٨٥٦و )ق. ه١٢٥٣(ميالدي
  اول ميدان مين                                                                                                    ١٦

  
در »احمد خان«ان تنگستاني به همراه فرزندشدر لشكر كشي دوم،باقر خ 

قلعه ريشهر مقاومت سرسختانه اي در مقابل سپاه متجاوز انگليس از خود نـشان              
 .    دادند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                  تاريخچه محله شهيدعاشوري۱۷

  
   »محله شهيد عاشوريتاريخچه «
، دشتي سرسـبز و زيبـا       )فعلي) ره(امام خميني   (در شرق خيابان سنگي        

وجود داشت كه در فصل زمستان به دليل حاصـلخيز بـودن خـاكش، تبـديل بـه                 
اين دشت كه پـس از اتـصال بـه          . شد  هاي گوناگون و خودرو مي      فرشي از علف  

گرفـت، از آبـان مـاه تـا      ميكران به خود     هاي هاللي و شكري، وسعتي بي       خيابان
نـسيم  . هـاي سـبز گنـدم بـود     هاي بهاري و خوشـه  پايان ارديبهشت، ملون به گل 

اش  داد و عطر بهاري اي مي بهاري بر اين دشت سرسبز و زيبا، حركت مواج گونه    
هايي كـه آن روز   صداي جير و جير چرخ چهاب    . كشاند  را به سرزمين بهشت مي    

بود، آواي كار و تالش را در ذهـن كـشاورزان زنـده    در دل اين طبيعت زيبا بلند    
  . كرد مي

ي   ي سنگي، از شمال به محلـه        ي شهيد عاشوري از غرب به محله        محله
اين . شود  منتهي مي_____ي هاللي و از جنوب به كوي  تركها، از شرق به محله

محله در قديم تقريباً خالي از سكونت اجتماعي بود و قبل از دهه سـي شمـسي،            
 ميرزا خليل دشتي  ميرزا عبدالحسين دشتي، ارشد گمرك و  هاي  عمارتيا فقط   گو

   .وجود داشتدر آن انجام 
پيكـر از     از اين دهه به بعد، با آمدن مرحوم حـاج سـيد احمـد هاشـمي               

هاي اين محله و پـس از آن       روستاي گورك به اين محل و خريد بخشي از زمين         
ر از روستاي گورك سادات و خريد مهاجرت تعدادي از خويشاوندان اين بزرگوا     
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البته در ابتداي كـار  . زمين از نامبرده، وضعيت اين محل به طور نسبي تغيير يافت     
چون اين افراد در محل خـود داراي چهـاب بودنـد و تجربيـاتي در ايـن زمينـه                    

 جـات   آنجاهايي كه قبالً باغ سيفي   هاي مناسب اين محل و       زمين  داشتند، در قطعه  
   لــاغاتي را تشكيـجدداً شروع به بازسازي محيط آنجا نموده و بوجود داشت، م

                                                                                                        اول ميدان مين١٨
  

  .دادند
باشـد كـه      مـي ) جفريل(اين محل داراي اثري تاريخي به نام قبر جنرال          

در كنار اين محله وجود دارد كه » مهنا«همچنين كُنار .  از خاك قرار داردميان تلي 
ايـن  . تقدس به آن داده بودند و بعدها در حين بازسازي محل از بين رفت      حالت

محل پس از مهاجرت سادات اهل گورك و تجمع آنان در اين مكان، به نام محله  
ن مردم در اطـراف آن،      معروف شد و پس از تاسيس مجدد و تراكم يافت         » سيدها«

پيكـر    گـذار آن يعنـي مرحـوم سـيد احمـد هاشـمي              نام اين محل را به اسم بنيان      
  .نامگذاري شد» احمدآباد«گذاشته و كوي 

شـيخ    االسـالم و المـسلمين حـاج        البته در نهايت پس از شهادت حجت      
ابوتراب عاشوري، به احترام ايشان، نام اين محله نيز به اسم اين شـهيد بزرگـوار            

  .تغيير يافت
اين محل افتخار دارد كه از جمع شهداي اسـتان بوشـهر، دو شـهيد بـه              

هاي شهيد عاشوري و شهيد حاج عبدالرسول زاهدي را تقديم انقالب نمـوده               نام
هـاي    همچنين از جمع شهداي ورزشكار نيز پنچ شهيد فوتباليست بـه نـام            . است

د ماشـاءاهللا هاشـمي و      مهران توكلي، جمشيد جوكار، سيد فخرالدين هاشمي، سي       
هاي مختلف دفاع مقدس در راه حفظ اسالم و انقالب تقديم  زائري را در عمليات
  .كشور نموده است

  

  
  
  
  

                                                                                                     اسامي رزمندگان۱۹
  
  
  

  ي محله عاشوراسامي رزمندگان
  )سنگي مسجد عاشوري(

  
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۳۳  حاجي  حيدر احمدي  ۱
  ۱۳۴۷  صالح  شاكر اوزي  ۲
  ۱۳۲۸  اسماعيل  عبداهللا اسماعيلي  ۳
  ۱۳۴۹  حسن  علي احمدي  ۴
  ۱۳۴۵  حسن  جابر احمدي  ۵
  ۱۳۵۰  عبدالحسين  مهدي ارژنگ نژاد  ۶
  ۱۳۳۲  محمد  جمال اسماعيلي  ۷
  ۱۳۴۵  احمد  باس احمديع  ۸
  ۱۳۲۴  حاجي  عبدالكريم افكار آزاد  ۹

  ۱۳۳۷  گرگعلي  ابولحسن ابراهيمي  ۱۰
  ۱۳۴۰  محمد مراد  عيسي ابولي  ۱۱
  ______  حيدر  محمود امير منش  ۱۲
  ۱۳۴۸  حسن  محمد احمدي  ۱۳
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  ۱۳۳۰  محمد علي  حسين احمدنيا  ۱۴
  ۱۳۴۹  عبداهللا  مصطفي اسماعيلي  ۱۵
  ۱۳۴۲  ارض  محمد رضا احمدي  ۱۶
  ______  _____  عباس اخالقي مقدم  ۱۷

                                                                                                         اول ميدان مين۲۰
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۲۲  محمود  علي انصار ي  ۱۸
  ۱۳۳۸  حسين   قاسم ظفرمند  ۱۹
  ۱۳۴۸  علي  عبدالحسين اسماعيلي  ۲۰
  ۱۳۳۸  محمد  رمضان آرمنده  ۲۱
  ________  خداكرم  نادر آبجو  ۲۲
  ۱۳۳۶  اكبر  حسين صيادي  ۲۳
  ۱۳۴۶  اسماعيل  عباس صيادزاده  ۲۴
  ۱۳۳۷  سيد محمود  سيد حسين صافي  ۲۵
  ۱۳۳۸  سيد محمد  سيد احمد صافي  ۲۶
  ۱۳۵۱  سيد محمود  سيد رضا صافي  ۲۷
  ۱۳۴۷  ماشاهللا  حيرضا صال  ۲۸
  ________  _______  محمد علي بهروز پور  ۲۹
  ۱۳۴۵  محمود  مهدي باژوند  ۳۰
  ________  بهمن  علي اصغر برجي  ۳۱
  ۱۳۴۶  احمد  غالمعلي بجلي  ۳۲
  ۱۳۴۷  عبدالعباس  عبدالخالق برزگرزاده  ۳۳
  ۱۳۴۰  محمود  نادر باژوند  ۳۴
  ۱۳۴۳  ابراهيم  اسماعيل بنيادي   ۳۵
  ۱۳۴۱  بخشعلي  خضر باژرنگ  ۳۶
  ۱۳۴۵  عبدالمجيد  كرم بنچاري  ۳۷

  ۱۳۰۷  حسن  محمود برزگر  ۳۸
  ۱۳۳۴  علي  غالمرضا باغماليي  ۳۹
  ۱۳۴۸  بهمن  فردين برجي  ۴۰
  ۱۳۱۰  علي   حسين باغداري   ۴۱

  زمندگاناسامي ر                                                                                                ۲۱
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۲۰  نامدار  حسين دشتي  ۴۲ 

  ۱۳۴۹  علي  نصراهللا دشتي  ۴۳
  ۱۳۳۹  باراني  ابراهيم دشتي  ۴۴
  ۱۳۳۵  حسين  عبدالحميد دشتي فرد  ۴۵
  ۱۳۱۷  جمال  محمد دشتيان  ۴۶
  ۱۳۴۴  حسين  عباس دواني زاده  ۴۷
  _______  محمد  جهانگير دمخ  ۴۸
  ۱۳۲۰  علي  كرم شجاعي زاده  ۴۹
  ۱۳۱۷  حيدر  غالمرضا شجاعي فرد  ۵۰
  ۱۳۳۸  احمد  اسفنديار شريفي  ۵۱
  ۱۳۴۲  رحمان  عبدالمجيد شيخ ابولي  ۵۲
  ۱۳۴۵  غالمرضا  حسن شكيب  ۵۳
  ۱۳۳۸  خداداد   رجب شفيع پور  ۵۴
  ۱۳۴۸  محمد   فريد شياسي ايراني  ۵۵
  ________  حيدر  رسول شانيا  ۵۶
  ۱۳۳۴  عباس  ليعبدالكريم شب م  ۵۷
  ۱۳۳۹  مزار شاه  محمود شرايي  ۵۸
  ۱۳۴۱  محمد  سيد اسماعيل هاشمي تنگستاني  ۵۹
  ۱۳۳۶  عيسي  عبدالعباس هالدت  ۶۰
  ۱۳۳۰  علي  غالمعلي هوشنگي  ۶۱
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  ________  ________  قاسم هندي زارده  ۶۲
  ۱۳۱۹  جبال  عبدالزهرا هويزاديانو  ۶۳
  ۱۳۴۹  حسين  عليرضا رضايي  ۶۴
  ۱۳۴۹  حسين  رضاييعبدالخالق   ۶۵

  اول ميدان مين                                                                                                      ۲۲
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۵۰  حسين  محمدرضا رضايي  ۶۶
  ۱۳۴۹  حسين  بهرام رضايي  ۶۷
  ۱۳۴۲  علي  محمد رضايي  ۶۸
  _______  نامدار  محمد رفعت آزاد  ۶۹
  ۱۳۳۲  عبدالحسين  نامدار رفعت آزاد  ۷۰
  ۱۳۱۷  عبدالحسين  علي راياني  ۷۱
  ۱۳۳۰  عليزاده  شمس اهللا رشيدي جليلي  ۷۲
  ۱۳۵۱  حسين  اسماعيل رستم جبري  ۷۳
  _______  حسين  مجيد رستمي پور  ۷۴
  ۱۳۰۴  سيد حسين  سيد علي ريشهري  ۷۵
  ۱۳۰۸  د آقاسي  سيد مهدي رضوي  ۷۶
  ۱۳۳۱  سيد مهدي  سيد عبداهللا رضوي  ۷۷
  ______  جالل  خداكرم روزگار  ۷۸
  ۱۳۴۱  جعفر  سلمان رام بوشهري  ۷۹
  ۱۳۴۳  محمود  عبدالرحيم پور كبگاني  ۸۰
  ۱۳۳۹  محمود  جعفر پور كبگاني  ۸۱
  ۱۳۴۶  حسن  غالمرضا پور كبگاني  ۸۲
  ۱۳۴۶  محمد  نادر پور عبداهللا  ۸۳
  ۱۳۴۰  باسع  حميد پور مراد  ۸۴
  _______  علي  اصغر پيكر  ۸۵

  ۱۳۴۱  محمد باقر  صمد پيكر   ۸۶
  ۱۳۴۱  محمد باقر  محمود پيكر  ۸۷
  ۱۳۱۲  سيد باسي  سيد محمد مهدي پيامي  ۸۸
  ۱۳۴۴  محمد مهدي  سيد حبيب پيامي  ۸۹

          اسامي رزمندگان                                                                                       ۲۳
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۴۸  غالم  ايرج پيرسته  ۹۰
  ۱۳۳۸  محمد  حسين وزيري  ۹۱
  ۱۳۳۴  مرتضي  محمد كاظم وزاني  ۹۲
  ۱۳۴۰  حميد  صمد وزاني  ۹۳
  ۱۳۱۴  رسول  ماندني تنگسيري  ۹۴
  ۱۳۴۴  ابراهيم  مجيد تنگكي  ۹۵
  ۱۳۴۰  ابراهيم  مهدي تنگكي  ۹۶
  ۱۳۳۷  ابراهيم  محمد تنگكي  ۹۷
  ۱۳۳۵  ابراهيم  احمد تنگكي  ۹۸
  ۱۳۳۲  علي  پرويز تأميني  ۹۹

  ۱۳۳۶  علي  عباسعلي تأميني  ۱۰۰
  ۱۳۴۶  علي  احمدرضا تقي پور  ۱۰۱
  ۱۳۴۷  علي  ابراهيم تقي پور  ۱۰۲
  ۱۳۴۳  عباس  عبدالمجيد توانگر  ۱۰۳
  ۱۳۴۹  حسين  كامبيز ترازوئي  ۱۰۴
  ۱۳۴۱  حبيب اهللا  نابراهيم مالم جوا  ۱۰۵
  ۱۳۲۰  علي  درويش محمدي  ۱۰۶
  ۱۳۱۳  علي كرم  مراد مرادي  ۱۰۷
  ۱۳۴۸  ابراهيم  حميد مقدس  ۱۰۸
  ۱۳۴۸  علي  ابراهيم مظفري  ۱۰۹
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  ۱۳۴۳  محمد  مرتضي مظفري  ۱۱۰
  ۱۳۴۱  رحمان  غالمعلي محمدزاده  ۱۱۱
  ۱۳۳۷  محمد  عباس مظفري  ۱۱۲
  ۱۳۴۴  عباس  حسين مطاف  ۱۱۳

                                                                                         اول ميدان مين              ۲۴
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۵۰  افضل  محمود منفرد  ۱۱۴
  ۱۳۴۲  غالمحسين  عبدالمحمد مجدي  ۱۱۵
  ۱۳۴۰  محمد حسين  صفدر مالكي  ۱۱۶
  ۱۳۴۶  حمودم  پرويز ماهيني  ۱۱۷
  ۱۳۴۲  غالمحسين  عبدالعالء مجدي  ۱۱۸
  ۱۳۰۶  عباس  محمد مظفري  ۱۱۹
  ۱۳۰۹  ابولقاسم  ابراهيم محمديان  ۱۲۰
  ۱۳۴۷  محمد  مهدي محمدنژاد  ۱۲۱
  ۱۳۳۹  كريم  علي مقرب  ۱۲۲
  ۱۳۴۵  حاجي  خدارحم منصورينژاد  ۱۲۳
  ۱۳۴۳  حسين  هادي جمالي  ۱۲۴
  ۱۳۴۳  علي  رضا جعفري  ۱۲۵
  ۱۳۴۸  عباس  ربهرام جوكا  ۱۲۶
  ۱۳۲۸  غالمحسين  محمد جوكار  ۱۲۷
  ۱۳۲۵  حسن  احمد جوكاري  ۱۲۸
  ۱۳۴۱  احمد  عبدالمجيد جهانبخشان  ۱۲۹
  _____  جعفر  حسن جفره اي  ۱۳۰
  ۱۳۳۸  كيومرث  حسن جاللي  ۱۳۱
  ۱۳۱۹  علي  اصغر ندومي  ۱۳۲
  ۱۳۴۸  اصغر  محمد ندومي  ۱۳۳

  ۱۳۲۱  جابر  نصراهللا نويدي  ۱۳۴
  ۱۳۳۰  كهزاد  نيحسين علي نيكا  ۱۳۵
  ۱۳۳۹  خضر  غالمحسين نظامي  ۱۳۶
  ۱۳۳۸  حسن  محمد نساوند  ۱۳۷
                                                                                                     اسامي رزمندگان ۲۵

  
  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۳۶  حسين  احمد قاسمي پور  ۱۳۸
  ۱۳۴۹  علي  غضمفر قائدي  ۱۳۹
  ۱۳۴۲  اكبر  غالمرضا قنبري پور  ۱۴۰
  ۱۳۴۸  علي  اصغر قاسمي  ۱۴۱
  ۱۳۴۴  ماشااهللا  محمد حسين قادريان  ۱۴۲
  ۱۳۴۸  حسين  مهدي قادريان  ۱۴۳
  ۱۳۳۵  عزيز  داوود قشقايي  ۱۴۴
  _____  عزيز  فريدون قشقايي  ۱۴۵
  ۱۳۴۶  علي  غالمرضا قديري نژاد  ۱۴۶
  ۱۳۴۹  علي  جيد قديري نژادعبدالم  ۱۴۷
  ۱۳۳۷  غالمعلي  حسن قلعه  ۱۴۸
  ۱۳۴۶  ابراهيم  جعفر قراواني  ۱۴۹
  ۱۳۴۴  عبدالرضا  عبدالحسين زنده بودي  ۱۵۰
  ۱۳۴۴  ابراهيم  نعمت اهللا زنده بودي  ۱۵۱
  ۱۳۴۵  عباس  علي زنده بودي  ۱۵۲
  ۱۳۴۰  حسين  احمد زنده بودي  ۱۵۳
  ۱۳۴۷  عبدالرسول  منوچهر زارعي  ۱۵۴
  ۱۳۴۷  نادر  موسي زارعي  ۱۵۵
  ۱۳۵۱  حسن  علي زارعي  ۱۵۶
  ۱۳۴۲  محمد  محمد رضا زارعي  ۱۵۷
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  ۱۳۳۶  حسن  عبدالمحمد زارعي  ۱۵۸
  ۱۳۳۹  محمد  غالمرضا زارعي  ۱۵۹
  ۱۳۴۶  عبدالحسين  حسن زارعي  ۱۶۰
  ۱۳۴۷  قاسم  حسين زنگنه  ۱۶۱

                                        اول ميدان مين                                                               ۲۶
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۴۲  خورشيد  حسين زاير محمدي  ۱۶۲
  ______  عبدالعزيز  ابولقاسم زرين  ۱۶۳
  ۱۳۳۴  حسن  غالمرضا زرين  ۱۶۴
  ۱۳۶۱  عبدالحسين  رسول زينتي  ۱۶۵
  ۱۳۳۸  علي  نعمت اهللا زنگي  ۱۶۶
  ۱۳۴۵  رستم  خسرو زنگي  ۱۶۷
  ۱۳۴۱  محمد باقر  رضا زارع زاده  ۱۶۸
  ۱۳۴۸  محمد حسن  كيهان زارع زاده  ۱۶۹
  ۱۳۴۷  عبداهللا  مختار زيارتي  ۱۷۰
  ۱۳۴۶  ابراهيم  نصراهللا زنده بودي  ۱۷۱
  ۱۳۲۷  حبيب  حسين گرمسيري  ۱۷۲
  ۱۳۴۲  عبدالحسين  علي گوركي  ۱۷۳
  ______  ______  حسن گوركي  ۱۷۴
  ۱۳۵۰  عبدالحسين  د گنبديمحمدساج  ۱۷۵
  ۱۳۴۹  محمد  موسي گزدرازي  ۱۷۶
  ۱۳۳۵  حيدر  عليرضا ليراوي  ۱۷۷
  ۱۳۴۳  علي  فرامرز سليمي فرد  ۱۷۸
  ۱۳۴۷  عبدالرضا  حميدرضا سليماني  ۱۷۹
  ۱۳۴۶  عباس  ابراهيم سليماني  ۱۸۰
  ۱۳۳۸  جمال  خسروسعيدي  ۱۸۱

  ۱۳۴۲  ماندني  عبدالحميد سرملي  ۱۸۲
  ۱۳۳۱  رخد  حاج علي سرخوش  ۱۸۳
  ۱۳۴۲  عبدالعلي  علي سياح  ۱۸۴
  ۱۳۲۱  سيد بزرگ  سيد محمد حسين سعادت نيا  ۱۸۵
                                                                                                     اسامي رزمندگان۲۷

  
  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۲۶  محمد باقر  د سخاوت اصلسيد عبدالحمي  ۱۸۶
  _____  حسين  سنگ شكن نژاد بوشهري  ۱۸۷
  ۱۳۴۳  حيدر  نصراهللا عليپور  ۱۸۸
  ۱۳۴۶  محمد   حيدر عليپور   ۱۸۹
  ______  محمد  عبد االمير عبيدي   ۱۹۰
  ۱۳۴۲  موسي  مجيد عبدلي  ۱۹۱
  ۱۳۴۵  اسماعيل  مجيد رضا عاشوري  ۱۹۲
  ۱۳۴۶  عباس   اسماعيل عالي حسيني  ۱۹۳
  ۱۳۴۵  عزيز  احمد عليمروي  ۱۹۴
  ۱۳۴۸  امراهللا  مصطفي حيدري  ۱۹۵
  ۱۳۴۳  محمد  حيدر حيدري   ۱۹۶
  ۱۳۳۹  يوسف  فواد حيدري  ۱۹۷
  ۱۳۴۴  علي  عباس حيدري   ۱۹۸
  ۱۳۵۰  ماندني  موسي حيدري   ۱۹۹
  ۱۳۴۵  عبدالحسين  رستم حيدري   ۲۰۰
  ۱۳۴۰  يوسف  فرامرز حيدري   ۲۰۱
  ۱۳۲۸  ابراهيم  محمد حسيني   ۲۰۲
  ۱۳۴۷  حسين  حسين حاجيوني  ۲۰۳
  ۱۳۴۷  علي  حسين حاجياني  ۲۰۴
  ۱۳۴۵  علي اصغر  بهمن حق شناشي  ۲۰۵
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  ۱۳۳۲  عبد اهللا   اسماعيل حق نجات  ۲۰۶
  ۱۳۴۳  سردار   محمد حسين حياتي  ۲۰۷
  ۱۳۲۹  مهدي  محمد حميدي  ۲۰۸
  ۱۳۴۸  امر اهللا   مهدي حميدي  ۲۰۹

      اول ميدان مين                                                                                                ۲۸
  

  تاريخ تولد  نام پدر  نام و نام خانوادگي  رديف
  ۱۳۰۸  محمد  علي خوشنودي  ۲۱۰
  ۱۳۱۹  محمد  قاسم خليفه  ۲۱۱
  ۱۳۳۶  احمد  محمود خليلي  ۲۱۲
  ۱۳۳۶  وحيد  محمد علي خوش سيما  ۲۱۳
  ۱۳۴۰  م عبدالرحي  عباس خوش سيما  ۲۱۴
  ۱۳۴۱  بهمنياز  ابراهيم خداكرمي  ۲۱۵
  ۱۳۳۹  خداكرم  عبدالرحيم خياري  ۲۱۶
  ۱۳۵۰  علي   احسان دشتي  ۲۱۷
  ۱۳۴۱  كريم  محمد دشقي  ۲۱۸
  ۱۳۳۵  غالمحسين   جبار درازيان   ۲۱۹
  ______  ______  غالم رضا چمكوري  ۲۲۰
  ۱۳۴۲  ماندني   عبي زادهغالمرضا چ  ۲۲۱
  ۱۳۴۶  ماندني   غالمرضا چهابي بوشهري  ۲۲۲
  ۱۳۴۲  ماندني  عليرضا چهابي بوشهري  ۲۲۳
  ۱۳۳۲  جعفر  محمد چشم آلوس  ۲۲۴
  ۱۳۴۲  اسماعيل  محمدرضا كرمي  ۲۲۵
  ۱۳۴۷  علي  قاسم كريمي  ۲۲۶
  _______  زمان  علي كريمي  ۲۲۷

 
 

 
 

 

  
             عكس هاي بوشهر                                                                                   ٢٩

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  )محله كوتي(بافت قديم بوشهر
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  )بهمني(عمارت ملك بوشهر

 
 

اول ميدان مين                                                                                                      ٣٠  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  )محله كوتي(شهر ساختمان كنسول انگليسي ها در بو

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  )محله بهبهاني(بافت قديم بوشهر 
 

                                                                                                عكس هاي بوشهر ٣١
 
 
 
 
 
 
 

  

             

  )شنبدي(بافت قديم بوشهر
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  سينه زني سنتي مردم در بوشهر
 

 اول ميدان مين                                                                                                       ٣٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسكلت بندي لنج
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  لنجهاي ماهيگيري در بوشهر
 

                       شهيد عاشوري                                                                   ٣٣
 
 

  
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
  حاج شيخ تراب عاشوري: نام و نام خانوادگي

  عباس:نام پدر
 ١/١/١٣١٢:تاريخ تولد
  دشتي:محل تولد

   حوزوي:ميزان تحصيالت
  روحاني:شغل پشت جبهه
  متاهل:وضعيت تاهل
  ٤:تعداد فرزندان

  روحاني:عضويت
  ١٣/٨/٥٧:تاريخ شهادت
   تظاهرات انقالب–بوشهر :محل شهادت
 چغادك:محل دفن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  

  اول ميدان مين                                                                                                   ۳۴
  
   »بخش اول«

 علمـاي  ،شيده نيست كه در طول تاريخ اسـالم اين مطلب برهيچكس پو  
آنـان پـيش    .نان آگاه شريعت و آئين الهي هستندنگهبا ،ه دژهاي محكم ايمان   شيع

 چـه مبـارزه بـا اتبـداد و        انـد،  بيدادگري بوده  قراوالن مبارزه با استبداد استعمار و     
ا نيز فداي آرمان الهـي  بحدي كه اغلب جان خود ر     ،اند   بيدادگري بوده  استعمار و 

 روجـا دارد  از ايـن  ،انـد  ادت نائل آمدهاه عقيده به فيض شه اند و در ر    خود نموده 
 بيشتري در زندگي آنان صـورت       تقوي تعمق  هاي ايمان و   براي نشان دادن نمونه   

قرار گيـرد تـا نـسل        جستجو نگرشهاي آنان مورد دقت و     اعمال و  افعال و  .گيرد
درس  آشـنائي پيـدا نماينـد و       مسلمانان بيـشتر انـس و      كنوني با مخاخر اسالم و    

 .قرار دهنـد اسوه خود  زندگي آنان را الگو و    از آنان بياموزند و    صحيح زندگي را  
 و منـوال رهنمودهـا   اجتمـاعي خـود را بـر    هـر فـرد مـسلمان زنـدگي فـردي و     

 اسـتخراج  منابع اوليه اسـتباط و  از متون و راهنمائيهاي فقهياني كه احكام الهي را     
واقعي لعمل الهي وحكم را دستور ا راهنمائيهاي آنان گزاري نمايند و ند پايها نموده

  . خدا حجت قرار ميدهدبين خود و كند و آسماني در حق خويش تلقي مي

 در طول تاريخ    ، دلها عمق نفوذ آن در    با توجه به گستردگي شعاع فقه و      
شود كه چگونه جوامع اسالمي در اثر يك فتوي از يـك جـامع     اسالم مشاهده مي  

انـد كـه باعـث       تغييـر مـسير داده     چنـان    ن آ اند و   منقلب شده  الشرايط دگرگون و  
 واز نـوع ايـن فتـاوي        .اند ان ناآشنا به اين مرزوراز گرديده     تحير بيگانگ  اعجاب و 

در زمينـه اسـتعمال     ) ن شـيرازي  آيه اهللا ميرزامحمدحس  (توان از فتواي مرحوم      مي
 سـيع و  عكـس العمـل فـوق العـاده و     كو در جهان تشيع نام برد كه بازتاب و   تنبا

   .ن فتوي كشور ايران را منقلب ساختبحدي كه اي ،گسترده داشته
  عالمان وارسته متعددي در جهان  فقهيان نامدار و ،از دوران طلوع اسالم

  عاشوريشهيد حاج شيخ تراب                                                                              ٣٥
  

صـرف  )كلمـه اهللا ( در راه اعتالي  خود را اسالم پا به عرصه حيات گذاشته وعمر        
اند كه ارباب علم  ن به يادگار گذاشتهآثار ارزشمند بيشماري از خويشت اند و  نموده

سخني اسـت از   .اند در كتابهاي مربوطه به ثبت رساندهشرح حال آنان را   )رجال(
 )ص(اين كالم نبـوي      )باشند   امانتداران پيامبران مي   فقها(عاليقدر اسالم كه     پيامبر

كند و نقـش    فقاهت را به خوبي ترسيم مي   رهروان فقه و   جايگاه فقها و   منزلت و 
در حديث ديگري از آن بزرگوار نقل شـده اسـت     .دارد  در جامعه بيان مي    آنان را 

عرض شد جانشينان  .) خداوند جانشينانم را در مورد رحمت قرار دهد       (،د كه فرمو  
 آنـان را بـه مـردم يـاد     گزينند و يفرمود آنان كه سنت و روش مرا برم       تو كيانند؟ 

امام حـسن عـسكري در      )ص(يادگار گرامي رسول خدا      الح و صخلف   .دهند  مي
 فرمايـد،   موازين فقها را بيـان مـي  تفسير سخن جد بزرگوارش حدود و  توضيح و 

 و ، مخالف هوي  ، پاسدار حريم ديانت   ، كساني هستند كه صيانت نفس دارند      آنان
البتـه فقهـا    .باشد وظيفه مردم پيروي از اينگونه افراد مي       .فرمانبردار او امر خدايند   

   .باشند ان واجد اين خصوصيات ميهمه اينگونه نيستند بلكه برخي از آن
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حادث در كتابهاي روايي ما فراوان وجود دارد كه نقش فقهـا   انظاير اين   
را آنـان   برگزيده را معرفي و افراد صالح و و منزلت واقعي آنان را نشان ميدهد      و

و نقش تربيتي  )ع(پيشوايان معصوم  اوصيا و پيراون كاروان تاليان صفوف انبياء و
 ، فرازهاي فوق، سياستاز نظر تاريخ و .كند  آنان ترسيم مي آنان را همانند پيشگاه   

بايست در چه شرايطي   كه آنان ميكند ت معنوي و روحي فقها را ترسيم ميموقعي
نيز مطرح اسـت كـه فقهـا بـه عنـوان يـك             و موقعيتي باشند ولي مطلب ديگري       

آنان يا الهام از  .واقعي در تاريخ اسالم مطرح هستندواقعيت خارجي و يك پديده 
لـت در   متن شريعت و برخورداري از چنين پشتوانه معنوي از چـه پايگـاه و منز              

  واقعيت امر اين است كه سلسله فقها و دانشمندان  .جامعه اسالمي برخورد دارند
                                                                                               اول ميدان مين      ٣٦

  
مي علوم تربيتي اسالم در اجتماعات اسالمي به عنوان روح و روان پر تحرك اسال

 اسوه زندگي اسالمي از فقهيه بعنوان الگو و   . اند  مطرح و مورد پذيرش قرار گرفته     
 و به تعبير رسـاتر همـان آيـت    .سياسي و اجتماعي مطرح شده است     ،ظر عبادي ن

و اين القاب و عناوين  . جامعه هستندنشان راستين خدا و مردم و وحجت خدا بر
البته كـاني كـه      .باشد ن دهنده عظمت كاروكارائي آنان مي     نشا خود بازگو كننده و   

 تعهـدات آن  د را با مـسوليتها و خو اند و رداشتهفقاهت گام ب واقعا در مسير فقه و  
  .اند تطبيق داده

 چنين پايگاه اعتقادي و    نزلت و با تكيه بر    م با بهرگيري از اين جايگاه و     
 راهنمـايي و  و  رهبـري  شـيعه خـصوصاً  يفقهـا  و مذهبي است كه فقهاي عموما 

نـدگي  زآنان الگـوي     .اند مي را در عصر غيبت به عهده گرفته       هدايت جامعه اسال  
 قـرآن  نشانگر راسـتاي خـط اسـالم و      ، مبارزه حق باطل   معيار ،تماعي اج فردي و 
آنان در   .اند  ز آنان از عهده چنين نقشي برآمده      الحق گروه بيشماري ا    اند و  گرديده

 و ،اريها و ايثـار و از بـذل نفـس نفـيس    فـداك ياسي از س خوردهاي اجتماعي و  بر

 بس اندك ايثار آنان بـه      اند كه نمودار   اشتهمضايقه و دريغ ند    ،شهادت در راه خدا   
در كتابهاي رجال فراوان آمده است كـه تنهـا كتـاب    )شهيدان راه فضيلت (عنوان  

همچنين كتاب نفيس شهداء روحانيت شيعه      و)عالمه اميني   (شهيدان راه فضيلت    
شهيد واالمقام  شرح حال بيش از سيصد دربرگيرنده كه جمعاً  در يكصدساله اخير  

اند كه هر يك به تنهائي نياز به         هائي را ارائه داده     نمونه باشد و  شيعه مي روحانيت  
 و )شـهيد اول  (مكـي    الـدين    شهيداني در ميان آنان امثال شـمس       .يك كتاب دارند  

برسـد بـه عـصرحاضر كـه       رابـع وجـود دارد تـا       ثالث و  الدين شهيد ثاني و    زين
 ا وهـ  شـوري عا قدوسيها و ها و  بهشتي،ها ستارگاني درخشان چون عالمه مطهري 

  درخشند كه هر كدام از  مان شهادت روحانيت مبارز شيعه ميدر آس... و مدنيها
  عاشوريشهيد حاج شيخ تراب                                                                              ٣٧

  
آنان در نبرد با ستمگران تاريخ در مقام مرجعيت و روحانيت بـه فـيض شـهادت       

ايـن   .انـد   را روشـن و پـرجال سـاخته        ____ نور   يفهحص اند و  هي شتافته  ال ولقاء
بيت  قرآن و مكتب اهل علماء شيعه بودند كه در راه پيشبرد اهداف عاليه اسالم و 

 مستكبران ستمگران و  السالم هميشه در مقابل ظالمين و       طهارت عليهم  عصمت و 
 شيعه بودند كه پـس      علماءنيز همين    .نمايند   مي  اند و   ارگران نمود مجهان و استع  
در طـول   )ص( بيـت رسـول  مكتـب اهـل    پاسدار حريم قرآن و    )ع(از ائمه اطهار  

   .اند هاي فراواني متحمل شده كنجهش ر صد ساله اخيتاريخ بويژه در
اين علماء شيعه هستند كه هميشه در خط مقدم جبهه حـق عليـه باطـل      

باشد  مان علم واليت مين درخشان اين آسبوده و هستند عاشوري يكي از ستارگا
 قـدم  آنجا كه ديگر تبليغ بوسيله زبان و قلـم و       ،ترين برهه از زمان     كه در حساس  
اباعبداهللا حضرت  ، سرور شهيدان عالم، موالي خودو با اقتدا از آقا    ،اثري نداشت 

عمل مـن در ايـن قيـام سرمـشق        ( »لكم في سوده  «:فرمايد آنجا كه مي  )ع(الحسين  
فهماند كه جنبش آن حضرت براي هميشه چـون          ت را مي  اين حقيق  و ).شماست
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ساني بايد از اين قيام پيروي     درخشد و جوامع ان    چراغي فروزان در راه انسانها مي     
جز  ابرقدرتها هيچ راهي ب    سيطره باو اين است كه امت اسالمي براي مبارزه          ،كند

به آرمانهـاي   فداكاران   كه هرگز بدون جانبازي و     ،پيروي از ساالر شهيدان ندارند    
آنرا بايد در مكتب امـام حـسين        انساني خود نخواهيد رسيد و     و مقدس اسالمي   

  .آموخت
   ز سربازي سرافرازي بود آزاد مردان را          

  سرافرازي وسربازي زشاه كربال آموز                                                     
  حسين آسابه رفع فتنه بيگانگان برخيز

  آموز ناـاز آش داـي با خـار آشنائـشع                                                     
                                                                                                      اول ميدان مين٣٨

  
 ،م خورده دين مبـين اسـالم      دشمنان قس لذا آن شهيد بزرگوار تنها راه مبارزه با          و

 مقـدس  نهضت اسالمي را بـا خـون پـاك و     و شهادت در راه حق تشخيص داد،     
 تـوان بخـشيد و   اسالميان را نيـرو و    و نثار جان خود اسالم و      .خود آبياري نمود  

شور اسالمي آبيـاري و تنومنـد    اي از ك   نوپاي انقالب اسالمي را در منطقه     درخت  
 قهرمان استان بوشهر و نان در روحيه مردم دليرن شهيد آنچ راستي خون آ.ساخت
الب  اثر گذاشت كـه آنهـا كـه تـا آن زمـان انقـ             سراسر كشور عموماً   و ،خصوصاً

غـضبناكتر از ديگـران در       و از خواب بيدار شدند      ،اسالمي را هنوز باور نداشتند    
شود روزي كه قاتالن اين شهيد     ظاهرات قرار گرفتند و فراموش نمي     صف مقدم ت  

مريدان آن بزرگـوار     مردم فداكار و   ، براي محاكمه به دادهگاه بياورند     خواستند مي
بـه   ،ها را قبل از رسيدن بـه محـيط دادگـاه   چگونه خود را آماده كرده بودند كه آن     

 . محاكمه آنها را در زندان انجام داد       گاه ناچاراً  لذا رياست داد   و .اصل كنند درك و 
يل بزرگان را فراوان در خود جـاي داده از  وخالصه تاريخ خونين اسالم از اين قب  

ثـاني گرفتـه تـا طـول      فقاهت از شـهيد اول و  اسالم تاكنون بزرگان علم و    صدر

در همين  و   ،ن روشن و شناخته شده هستند     گاتاريخ روحانيت مبارز آن براي هم     
ايم كه بزرگـاني از   نيم قرآن اخير كه ما در آن زندگي مي كنيم به چشم خود ديده    

كه هر يك به نو به  ،اند  آمدهقاهت و روحانيت مبارز به فيض شهادت نائل         عالم ف 
  . از مقامي واال بخوردار بوده اندخود

كنيم كه شـهادت در راه       لمس مي  دانيم و  هرمان ايران مي  امروز ما ملت ق   
م فرمـوده  خدا چه فيض عظمائي اسـت و همـانطور كـه خداونـد در قـرآن كـري        

 و )خورنـد  اند و نزد خداي خود روزي مـي  زندهبلكه  ،اند  نپنداريد كه شهدا مرده   (
   .شود تر مي هر سال ياد و نامشان زنده و زندهاند اين بزرگان كه  چگونه مرده

  كه راستي اگر شهيد عاشوري با افتخار  ،بارها اين فكر برايم تداعي شده
  عاشوريشهيد حاج شيخ تراب                                                                              ٣٩

  
 ،فتر و با حوادث معمول از دنيا مي شد نائل نمي)كلمه اهللا ( راه احياء شهادت در

بزرگان ديگر كه بـه      و آيا او هم مانند بيشتر      ؟ماند   نشاني از او باقي مي     نام و  ،كي
الحـق   ؟شـد  اند كم كم به فراموشي سپرده نمي  فاني را وداع كردهرامرگ طبيعي د  

  .كه توفيق الهي نصيب او شد و به اين مقام و مرتبه رسيد
امروز كه بيش از نوزده سال از شـهادت ايـن ابرمـرد تـاريخ روحانيـت       

و هر سـال   ،شود تر مي  شناختهو ،اش افزونتر  مرتبهروز برمقام و  ه  ب روز گذرد، يم
 كه تعجب گردد تربت پاكش برپا مي برسر سوم محرم غوغائي در استان بوشهر و

 و مـا  .بخـشد   خاطره عاشوري حسيني را تداعي مـي و د ياو .انگيزد  مي همه را بر  
 او  بين ما نيست امام كه اگر تن خاكي و وجود ظاهري او در        يكن خدا را شكر مي   

هزاران هزار از ما خواهيم رفت و او همچنان در           و ،باشد  ابدي و جاويد مي   زنده  
داي كربال زنـده    همچنانكه شه  .ندگار خواهد بود   ما ياد مردم آزاده پابرجا و     دل و 

  .اند وجاويد مانده
  آنكه دلش زنده شد به عشق هرگز نميرد
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  م دوام ما ــده عالـت برجريـثبت اس                                                     
 انـد و  اند، بلكه زنـده  اند، نمرده   راه خدا كشته شده    آري آن كساني كه در    

قابـل ايـن   يد كه وظيفه ما در مآ  اما اين سئوال پيش مي.خورند دا روزي مي نزد خ 
انـد و چـه      از خودگذشتگي شهدا چيست؟ و اين بزرگان براي چـه شـهيد شـده             

فـشان سـعادت    يا هدا  ،اند   نظرداشته آيا تنها خود را در     ؟اند  ل ميكرده هدفي را دنبا  
انـد، بـس    ني كـرده  بگوئيم براي خـود جـان فـشا        اگر ؟جامعه بشريت بوده است   

آنها هـدف   .شود هيچ ناداني چنين خطائي مرتكب نمي كه   ،ايم  سختي بيهوده گفته  
 ،الهـي بـوده  و مقصودشان راهنمائي و هدايت جامعه بسوي كمال و راه مـستقيم            

  ن مبعوث شدند و در  براي آ)ع( ائمه اطهارو و اولياء )ص(همان راهي كه انبياء
                                                                               اول ميدان مين                          ٤٠

  
 حق و باطل    در طول تاريخ هميشه    .اند  آن راه به درجه رفيع شهادت رسيده      مسير  

و آنها كه در راه حق بودند براي احياء كلمه حق تا پاياي  ،روبروي هم قرار گرفته
ـ   . د باطل پيروز شـود د و نگذاشتن  جان ايستادگي كردن   ه ظـاهر تـصور   هـر چنـد ب

 .كربالي حسيني به نمايش گذاشته شدن در نمونه بارز آ. وزي باطل رفته استرپي
اسـت و   ثبات كرد كه حق همـواره ثابـت پابرج        عمال به جهانيان ا    )ع(امام حسين 

  .رانجام محكوم به فناو نابودي استباطل س
  م بيدادگران را اثري نيت به عال

                                                   زنده است حسين بي علي آن حق مطلق 
ي كه بـه  نها منحرف نشويم و از امانتاما وظيفه ماست كه از مسير الهي آ       

 انـد بخـوبي حفاظـت كنـيم و          و بدست ما سپرده    ، بهاي خون خود بدست آورده    
زنده شـدن و رواج گـرفتن      ،برگوار هدف آن    .خداي ناكرده خيانتي از ما سرنزند     

 )ص(اسالمي و پيروزي از خط رسول اكرمحكومت اسالمي و پياده شدن احكام       
 مطرح كنيم و در عمـل نـشاني   كه اگر تنها با شعار اين مسائل را     ، بوده )ع( ائمه و

 شـهيد  .ايـم  ايم، بلكـه بـه آنهـا خيانـت كـرده      نه تنها راه آنها را ادامه نداده      ،نباشد
 مذهبي و حتي اقتصادي ، سياسي، فرهنگي،تلف اجتماعيها مخ ر زمينهعاشوري د

از  . آشنايان روشن اسـت همه دوستان و   فعاليت شبانه روزي داشته كه بر      ،جامعه
تا مبارزه سياسي با رژيم طاغوت و     ،ها گرفته   ها مدرسه    كتابخانه مساجد و منابر و   

 ، موقعيت اجتماعي خود حد توان وكمك و همياري به مستمندان و بيچارگان در   
 هيچگونـه خـدمتي بـه مـردم دريـغ           از ،ا اينكه امكانـات مـالي خـوبي نداشـت         ب

حمـداهللا همـه   بـود كـه ب   و تنها آن تقوي و توكل ايـشان بـه خداونـد    ،كردند  نمي
در بخـش دوم انـشاهللا       .خاص بـود   زبان زد عام و    رسيد و  كارهايش به نتيجه مي   

  گي و جريان شهادت پرافتخار اين شهيد خواهيم كرد با بيان شرح حال زند مي
  عاشوريشهيد حاج شيخ تراب                                                                     ٤١

  
اي از ايـن موضـوع        ان و خوانندگان عزيز را با خالصـه       دوستان و برادر   بزرگوار،

 ايـشان بـا اطـالع        شرح شهادت  مخصوصاً شود، جا يادآور مي    و همين  ،آشنا گنيم 
تانداري رژيـم طـاغوت   اسـ  مدارك موجود در ساواك و كامل اينجانب و اسناد و  

  .بيان شده است
 رعايت اختـصار بعمـل      ،ن نوشته سعي شده است حتي المقدور      و در اي  

و نظرات برادران و دوسداران ايشان  تا انشاهللا در آينده با استفاده از اطالعات .آيد
  .كه حق مطلب ادا گردد .تر نوشته شودكاملتر و با تطويل بيش
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                                                                                                       اول ميدان مين٤٢
  
   »بخش دوم«
  

  » اولئك هم افائزون وانفسهم اعظم درجه عنداهللا جاهدوا في سبيل اهللا باموالهم و و هاجروا و الذين آمنو«

                                                                                                       
   »٢٠سوره توبه آيه «

اني خـود در راه خـدا پيكـار    وردند و هجرت كردند و با نيروهـاي مـالي و انـس    آنانكه ايمان آ  (
  .) دارند و هم آنان كامبياب هستنديبزرگتر نزد خدا درجه ،نمودند

حـاني مبـارز و   سوم محرم يادآور سالگرد شهادت خونين و پرافتخار رو  
بزرگان استان  السالم حاج شيخ ابوتراب عاشوري از علماء      عالم عامل شهيد حجه   

هاي گروهي از   سالله روحانيت كه كمتر در رسانهشهيد مظلوم از .باشد بوشهر مي
از اين بابت بجز در استان بوشهر متاسفانه و برخالف انتظار او يادي شده است و 

ي گروهـي قـرار گرفتـه    ها و رسانهمهري و كم توجهي مسئولين ذيرربط       مورد بي 
 نظير برخوردار  ايد گفت كه او در زمان حيات ظاهريش از تقوائي بي          البته ب  .است

 كه فقط هـدف  همچنان بود بود و همچنانكه در مقام تحصيل نام و نشان برنيامد،      
  . بود)ع( ائمه اطهارو )ص(رسول اكرمو نظرش جلب رضايت حضرت حق و 

ن  آشهادت اين شهيد روحـاني و     اكنون كه در استانه نوزدهمين سالگرد     
 و جريـان شـهادتش      يتيم جا دارد كه مختصري از شرح زنـدگ        سعالم بزرگوار ه  

 اين اسوه علم و پرور ايران و شناخت بيشتر از     وشهيد براي آگاهي ملت قهرمان     
اي از دريـا    قطـره تقوي و مبارزه در راه احياء كلمه حق مطالبي هر چند كوتـاه و          

هجري  ١٣١٢ در سال ج شيخ ابوتراب عاشورياحالسالم   شهيد حجه.نوشته شود
از توابع دشـتي اسـتان بوشـهر در خـانواده اي        ،روستائي بنام حيدري  شمسي در   

روحاني به بيش از چهـار صـد سـال     خانواده  كامال روحاني كه سابقه ديرين اين       
  اند، ديـده به جـهان گـشود، پـدرش  از رسـد، و هـمه از عالمـان ديـن بـوده مي

                                                                                شهيد حاج شيخ تراب عاشوري٤٣
  

رخـوردار و مـورد احتـرام و    اي خـاص ب  قه و از مقام و مرتبـه    روحانيون بنام منط  
شـهيد عاشـوري از پـنج سـالگي در مـسير        . مردم غيور آن خطه بـود      افرعالقه و 

ترين مراحل يعني فراگرفتن قرآن  ار گرفت و در اين راه از ابتدائي       تحصيل علم قر  
نظر اساتيد محلي ادامـه      كريم فارسي تا حد خواندن و نوشتن در كنار پدر و زير           

 احساس كرد ديگر براي ادامه تحصيل ناچار بايـد از منطقـه هجـرت            داد تا اينكه  
 اثر نبودن وسائل ارتباطي و مشكالتي مـسافرت  ن دوره برآضمن اينكه در     كند و 

ش مـادر  آنهم به خـارج از كـشور جـدا شـدن از چنـين فرزنـدي بـراي پـدر و                   
ل حصيو براي ت ،هدف مقدس است وسائل مسافرت مهياّاما چون  فرسا بود طاقت

در حين سفر بعلت موانعي كـه از طـرف    .شوند علوم ديني عازم نجف اشرف مي   
طوالني در شهر آبـادان  ناچار مدتي   ،بودكشور عراقي در سرراه ايشان و امثال او         

و در همانجا از حضور علماء  ،گردد  خود خارج نميشود ولي از مسير ماندگار مي
تا اينكه وسائل سـفر بـه       ،كند  ع مي ستفاده كرده و مقدمات را شرو     اعالم آن ديار ا   
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         آمـده ،مركـز علـوم اسـالمي در آن زمـان بـود          كشور عراق و نجف اشـرف كـه         
   .مي شود

وصـف نـشدني و در محـضر اسـاتيد         و نجا با عشق و عالقه وافـر      آدر  
خاص كوتاهي زبان زد    مدت   در   كند و   حوزه نجف كسب فيض مي     بزرگ و بنام  

لماء و مراجع عاليقدر آن زمان نسبت به ايشان عالقـه    نجا كه ع  آشود تا    ميعام  و  
 از دست مبـارك اغلـب   ه اجتهادزموفق به اخذ اجا   و محبت خاصي نشان داده و     

 آيـه العظمـي   ،العظمـي حكـيم    آيات عظام از جمله مرحومه آيـه    و ،آن بزرگواران 
پس از چندين سال اقامـت       گردد و  مي...  مرحوم آيه العظمي خوئي و     ،شاهرودي

كسب علم از حـوزه علميـه     و )ع(كنار تربت پاك حضرت اميرالمومنين علي       در  
  نجف اشرف بـراي ديـدار خـانواده عازم كشـور ايران گـرديد كه پـس از توقف

                                                                                                     اول ميدان مين٤٤
  

لـم غافـل   ولي هيچگاه از فكر تحصيل ع  در كشور خودمان در ايران شد،  كوتاهي
آنجـا مـشغول     مسير را از نجف اشرف به بلد طيبه قم تغييـر داد و در                فوراً ،نبود

در  . و علماء بزرگ زمان كسب علم نمود  و از محضر اساتيد    ،تحصيل علم گرديد  
رم و صفر و ماه مبارك اين مدت در ايام تبليغ به استان بوشهر رفت و ماههاي مح

از آنجـا كـه ايـشان از        ليغي مشغول بودند و     رمضان در اين استان به فعاليتهاي تب      
 ،لس و محفـل اسـتثنائي برخـوردار بـود         مج بيان زيبا و   حسن معاشرت خاص و   

كـه احـساس     اطرافش را گرفتند و همين علت باعث شد        و مردم شيفته او شدند   
 خود و مراجع عاليقدر در نجف و قم ابـالغ  تيدامسئوليت كند و موضوع را به اس  

كيم در استان  اهللا العظمي ح    از جمله حكم آيه    ،كم صريح آنها و ح   كردند و به امر   
فعـاليتي   ،كرد كه ايشان هم ت جديدي ايجاب مي محل اقام . بوشهر اقامت گزيدند  

 ماحـاءعلو اي كـه بـه     عالقـه عـشق و  پشتكار و جديد را آغاز كند لذا با همت و    

ر  دتقريباً فعاليت خور را بطور گسترده و ، مبين اسالم داشتندني و تبليغ ديماسال
   .سرتاسر استان بوشهر شروع كردند

رغيـب بـه گـرايش بـه علـوم اسـالمي            جوانب جوانان را ت    از اطراف و  
 براي اينكار با توجه به اينكه در اسـتان بوشـهر مدرسـه              خود شخصاً  كردند و  مي

 اصول به منـزل خـود دعـوت نمـوده و           ن علوم فقه و   يعلميه وجود نداشت طالب   
 شـته ور ندالبته اين موضوع بـه ايـن آسـاني كـه          ،تدريس مقدمات را آغاز كردند    

زيـر نظـر مـستقيم     مدنـد آزيرا از همان اوائل كه ايشان به بوشهر          . نبود ،گنجد  مي
ايش هائي بر بهانهو هر روز به  .ين نظام ستم شاهي قرار گرفته بودساواك و مامور

 اجتمـاعي  ولـي هيچگـاه دسـت از فعاليـت مـذهبي و           .كردند  ايجاد مزاحمت مي  
ممنـوع الخـروج كردنـد و حتـي در      بارهـا او را ممنـوع المنبـر و     .داشـتند   برنمي

  مسافرتها چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور مأموران مخفي هميشه او
                              شهيد حاج شيخ تراب عاشوري                                                 ٤٥

  
سند اين مطلب در پرونده ساواك بوشهر بدست آمده است         .نمودند  را تعقيب مي  

حتـي در منـزل او رسـوخ     مورين او را تنها نگذاشته وأو معلوم شد كه هيچگاه م  
ز اين بابت ساواك ا  دادند و  ارش كار او را مي    زه گ ظده و روزانه و لحظه به لح      رك

  مبـارز و يقـدرت آن روحـان   سالها بود كه ايشان را زير نظر داشت و از نفـوذ و       
لذا در زمينه تدريس و پـرورش   .بوده خستگي ناپذير هراس عجيبي بخود راه داد     

بردنـد و   صـي بكـار مـي   محصلين علـوم دينـي نيـز نـسبت بـه او حـساسيت خا        
محـصلين علـوم    دانستند يكردند بخصوص اينكه م     ايجاد مي  ادييزهاي   مزاحمت

ايشان و با ديني بيشتر مقدمات را نزد شهيد عاشوري در منزل و كتابخانه شخصي 
نها را براي ادامه تحصيل     آو پس از اتمام مقدمات       دنگير هزينه شخصي او فرا مي    

قابل ذكر است كـه  (كند   علمي ديگر روانه مي   هاي  يا حوزه  به شهر قم يا مشهد و     
يشان هم اكنون از چهرهاي درخشان علمي حوزه علميه قم و بعضي از شاگردان ا
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ساير حوزها مي باشند ويكي از آثار عمر پربركـت ان بزرگـوار همـين شـاگردان       
  ). عاليقدر مي باشند 

داري كـه در سرتاسـر اسـتان بطـور مرتـب چـه          از طرفي تبليغات دامنه   
 د خـشم و رمـو  داد، ق روحانيون ساكن در محـل انجـام مـي       و چه از طري    شخصاً

  . كردند  از مبارزه با ايشان خودداري نميآني غضب مسئولين رژيم قرار گرفته و
تم سـ در طول اقامت چندين ساله در استان بوشـهر همچنـان بـا رژيـم               

 بـا شـروع مبـازات       ١٣٤٢از پـانزده خـرداد       جهاد بود و   شاهي در حال مبارزه و    
پرچمدار اين امـر مهـم در   مردمي براي پيروزي انقالب اسالمي كه ايشان رهبر و  

چـه در زمـان    ،در تمـاس ) ره ( با دفتر حضرت امام راحلمستقيماً استان بودند و  
 در نجف اشرف و چه در پاريس كه درآن موقع اعالميه و )ره(اقامت حضرت اما 

  به) ره(اهللا قدوسي دسـتورات از طـريق يـزدي و دفـتر شهيد محراب حضرت آيه
                                                                               اول ميدان مين                     ٤٦

  
ات و رداد و تظـاه   پوشـش قـرار مـي   رسيد ايـشان كـل اسـتان را زيـر        بوشهر مي 

كردنـد تـا اينكـه رژيـم در      ابها را هر چه باشكوهتر رهبري مي    اعتص اجتماعات و 
و در آذر ماه سـال      ، از شهيد عاشوري نياورد    ن امور را  حال سقوط تاب تحمل اي    

 اسـتانها صـادر     هاي بـه كليـ     ههاري بخشنام  در زمان نخست وزيري تيمسار از      ٥٧
متعمـدين محـل و       شدند كميسيوني از فرمانداران و     فموظگرديد كه استانداران    

اي بـراي    تـا راه چـاره  ،ه بـاال و حتـي روحانيـت اسـتان تكميـل      كليه مسولين رد  
ردن شـعله پرفـروغ انقـالب    خاموش كـ  يه رژيم ولرات مردمي برعسركوب تظاه 

  .بينديشند
 بـه اصـطالح     اين كار در استانداري بوشهر نيز باحضور سران اسـتان و          

بررسـي   چندين ساعت متوالي بحث و گفتگو و     بعد از  .معتمدين محل انجام شد   
 .ه شـد  به اتفاق اكثريت آراء تـصميم نهـائي گرفتـ          احوال استان بوشهر،   اوضاع و 

 اما ، آري يك جمله. جلسه مهم كذائي فقط يك جمله بودتعجبب نكنيد نتيجه آن
اي كه برگ زريني  زد جمله  يك استان را رقم مياي كه تاريخ يك انقالب و     جمله

اسالمي ايران را به خود اختصاص داد و آن جمله  از كتاب تاريخ انقالب پرشكوه
مـي   كوب كردن تظاهرات مردان بوشهر و سرتنها راه مبارزه با مردم است   «اين بود   
ستان بوشهر  خارج كردن شخصي بنام حاج شيخ ابوتراب عاشوري از ا          ،در استان 

» والـسالم  . تالش مـسئولين بيفايـده خواهـد بـود       باشد در غير اينصورت تمام     مي
صورتجلسه همان كميسيون در استانداري بوشهر بعد از پيروزي    ،سند اين جمله  (

 دسـتور اجـرا     اين تصميم شوم به تهران ابالغ و فوراً        .)آمده است انقالب بدست   
در  هـا  ترين شهادت يكي از استثنائيشهادت شهيد عاشوري   .به مسئولين داده شد   

هدف رژيم منحوس بـه درجـه        ل از پيروزي انقالب بدست عمال بي      تظاهرات قب 
  ل ياشهادت رسيدند و يا بعد از پيروزانقالب اسالمي بدست منافقين كورد

                                                                              شهيد حاج شيخ تراب عاشوري٤٧
  

م بجـز تعـداد     اكـه هيچكـد    ، و يا در هشت سال دفاع مقدس       ،هاي مرتد   گروهك
يا شخص معيني هدف قـاتلين نبـوده    انگشت شماري نظر خاصي به آنها نبوده و      

هرات كشته شده و نه در جبهه جنگ و نه بدست گروهكهـاي        است او نه در تظا    
گردد بـه شـخص شـهيد      هم برمينآبلكه اين قضيه تاريخ طوالني دارد و     ملحد،

عاشوري لذا شهادت شهيد عاشوري براي رژيم اهميت بخصوصي داشته و روي          
همين حساب رژيم براي اينكار دو ارگان را تعيين كرده يكي شهرباني به عنـوان                

اين دو نيروي عظـيم      ،)١(ا كننده و ديگري نيروي هوائي به عنوان پشتيبانب          اجر
استان دست به دست هم داده تا بتواند رهبريت يك جامعه انقالبي را به شهادت             

 آذر ١٣برسانند و از اين موضوع رژيم سخت هراسناك بود تـا اينكـه در تـاريخ                 
مصوبه كميسيون  ،رشمشيرماه محرم ماه پيروزي خون ب      مطابق با سوم     ١٣٥٧سال  

   .آمداستانداري بوشهر با تصويب نهائي تهران به اجرا در 
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ها اطـراف منـزل شـهيد عاشـوري      آذر تمام كوچهاز صبح روز سيزدهم   
 ظهر كه بطور كلي از ١٢آمدها متوقف شد تا حدود ساعت  كنترل و تمام رفت و  

عاشـوري بـراي   صبح همان روز شـهيد   .خروج مردم از منزل هم ممانعت كردند     
د و پـس از     ور از شهدا به گلزار شهداي بوشهر مي      تشيع و تدفين پيكر پاك يكي       

 جمله را سه بـار بـر   دفن آن شهيد عزيز به گفته ناظران عيني شهيد عاشوري اين    
   ). بقتل برسانترين افراد خدايا مرا به دست شقي(كند   تكرار مي،سرقبرآن شهيد

آنجـا  ن به درب منزلي كه ايـشان در        مورين خائ أ بعد از ظهر م    ٢ساعت  
قتـي صـاحب خانـه بـه شـهيد عاشـوري            شودند و   حمله ور مي   ،سكونت داشت 

 را از اجازه بده با لباس مبدل تو ،اند تا تو را به شهادت برسانند آمدهگويد االن  مي
فرمايند آقا شما برويـد و كـاري بـه كـار مـن نداشـته         ايشان مي.منزل بيرون ببرم 

  آري مردان خدا از مرگ هراسي ندارند،. ـد تا آسـيبي به شـما نرسدباشيـد، بروي
                                                                                                       اول ميدان مين٤٨

  
ننـد و ايـن     ك  مرگ مـي   يورزآ اولياة خدا كساني هستند كه براي رسيدن به لقااهللا        

ها  شود پرده   االن لحظه ديدار معشوق نزديك مي     ) ١(ريح قرآن مجيد است   نص ص 
خواهد به ملكوت اعلي پرواز كنـد بايـد بـراي            است روح مي  در حال كنار رفتن     

   .يز گذشت تن خاكي را بايد رها كرددن به محبوب از همه چيرس
  

  حجاب چهره جن مي شود غبار تنم 
  خوش آن دمي كه ازاين چهره پرده برفكنم                                              

  
پرافتخار و او در حال رسيدن به آرزوي ديرينه خود كه همانا مرگ       زيرا  

ني چه سعادتي بهتر از اين و چه لحظه شـيري    ،باشد   مي ،شهادت در راه خدا است    
گويـد مـن ديـدم شـهيد       همان شخص مـي .است لحظه رسيدن عاشق به معشوق  

آبي كه در وسـط      حال مطالعه بود بلند شد و رفت به طرف شير         عاشوري كه در    
كـرد در همـين    ه وضو گرفتن و آياتي را زمزمـه مـي  حياط منزل بود شروع كرد ب     

حال بود كه آن دو سفاّك از خدابخير درب منزل را شكستند و وارد منزل شـدند       
وجه ايست دادند ولي شهيد عاشوري بدون ت   و به شهيد عاشوري با صداي نكره،      

 شش گلوله ، نيمي با آب و نيمي با خون، اما چه وضوئينها وضو را ادامه داد،آبه 
به سوي و  .وضوي خود را با خون خود تمام كرددرپي به طرف او شليك شد  پي

فـزت ورب  (ن هنگـام نـداي   آتـوان گفـت كـه در      معشوق شتافت و به يقين مي     
  .ده استو به آرزوي ديرينه خود رسيرا سرداده است )الكعبه

  
  
  

                                                                               شهيد حاج شيخ تراب عاشوري٤٩
  

  عشق بازي كار هر شياد نيست 
  اد نيست ـر صيـكار دام هـاين ش                                                          

  ت ت الزم اسـقي را قابليـعاش
  ت الزم است قيقطالب حق را ح                                                          
جانبـازي   استبداد سياه تا سرحد     ديكتاتوري و  راو براي مقاومت در براب    

  .عاشقانه پيش رفت
او بجرم طرف داري از اسالم و حمايت از انسانيت با اسلحه حكومـت            

 و بايـد  .ان رژيم طاغوت بخـون خـود غلطيـد    صفت جنگ طلب و ضداسالم يزيد    
كه در برابر تجاوز نيروهاي مـسلح ابليـسي و           ! اي فرشته ازادي و عدالت     :بگويم

 ،رآن جبـاران ومت ضد قـ كو بخاطر امضاء نكردن ح    و تسليم نگشتي،   انون شكن 
  .ات به خاك و خون آغشته گشتي در پيش چشم خانواده
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  نه بقا كرد ستمگر نه بجا ماند ستم 

                                                ظالم از دست شد و پايه مظلوم بجاست 
  

 ، در رعب و وحشت فررفتـه بـود        رژيم كه در اين عمل ناشايست خود      
مطلـع   ،ون آورد و بدون اينكـه كـسي از كـار   پيكر پاك آن بزرگوار را از آنجا بير     

تا صبح رز  .حضور مردم پنهان كرد از    و شود او را به بيمارستان دولتي انتقال داد       
از شـرح   .  مخفيانه و خارج از شهر بوشهر بدون تشييع دفن گردد     دبعد دستور دا  

در آن  .شـود   بلحاظ اطاله كالم صرف نظر مـي تشييع و تدفين پيكر پاك آن شهيد   
 در پاريس بودند خبر شهادت شـهيد روز بعـد بـه           )ره(زمان حضرت امام راحل     
  ه در حضورشان بودند و  توسط يكي از روحانيون بنام كراًحضرتشان رسيد كه فو

                                                                                                         اول ميدان مين٥٠
  

 مـتن پيـام   .نواده شهيد عاشوري ارسال فرمودنـد پيام تسليتي براي خا   ،عازم ايران 
  .ين شرح استامام ره بد

  
  »بسمه تعالي«

اهللا عليـه مـن از    وم ثقه االسالم آقاي عاشوري رحمـه      خدمت عائله مرح  
تم متـاثر   شماها كه خودم هـم شـريك هـس         مصيبت وارده بر   واقعه تاسف آور و   

دهم اميد است خداوند تعالي ايشان را رحمـت و بـه           هستم و به شما تسليت مي     
  .پناه خود شماها را حفظ فرمايد در اجر عنايت بفرمايد و و شماها صبر

   والسالم عليكم ورحمت اله وبركاته                                                     
  )روح اهللا الموسوي الخميني (                                                            

ا در هرات مردمـي ر   خيال خام خود توانسته است رهبريت انقالب و تظا         بهرژيم  
 .رامـش برقـرار خواهـد شـد    كرد كه ديگـر آ   فكر مي،استان بوشهر از ميان بردارد    

و مردم را در ادامـه مبـارزات   د كار خود را كرد يغافل از اينكه خون پاك اين شه   
نجـاي كـه در چهلمـين روز شـهادتش آنچنـان            آتـا    تر نمود   غضبناك تر و  مصمم

شد كه وحـشتي عجيـب مـسئواين اسـتان را     تظاهرات باشكوهي در استان انجام     
نـد و چـه   يديگر نتوانستند از پس اين مردم زخم خـورده و غيـور برآ     فرگرفت و 

زود اين خون پاك به ثمر نشست و پيروزي نهائي نزديك و نزديكتر شد تا طلوع 
جـا دارد يـاد و راه ايـن        . كه بهار آزادي شكوفا گرديد     ٥٧من   به ٢٢فجر يوم اهللا    
اهللا  ه قول رهبر معظم انقـالب حـضرت آيـه        ر را گرامي داريم و بنا ب      شهيد بزرگوا 

تا زماني كه ياد و خاطره شهدا در دل اين امت است اين          «اي مدظله العالي      خامنه
   ».انقالب همچنان پابرجاست

  معظم له در سفري كه به استان بوشهر داشتند در اولين روز تشريف
                                             شهيد حاج شيخ تراب عاشوري                                 ٥١

  
ن شهر در مبارزه بـا  آدر «.اع بزرگ مردم بوشهر چنين فرمودند    فرمائيشان در اجتم  

مردان شما تالشهاي قابـل تقـديري انجـام دادنـد و             رژيم ستمشاهي زنان شما و    
ر اين راه شربت شـهادت    هيد عاشوري د  شبعضي از روحانيون بزرگوار شما مثل       

 كيلـومتري   ٢٤پيكر شريف شهيد عاشوري در محلي بنام چغـادك در           » .نوشيدند
گرديد كـه   اي كه بدست خودش احداث شده بود مدفون          شهر بوشهر در حسينيه   

باشد و هـر سـال در سـوم محـرم سـالگرد شـهادت آن                 اكنون زيارتگاه مردم مي   
هر متري شـ  كيلـو ٢٤مـردم اسـتان   ر كليـه اقـشار   بزرگوار در همان محل با حضو   

   .گردد  لشكري هر چه باشكوهتر برگزار مي و مسئولين كشوري وبوشهر
جا دارد از مسئولين ذيربط همچـون بنيـاد شـهيد و اسـتانداري بوشـهر             

 مبـذول  خواسته شود كه در تجديد بنا و بازسازي آن مكان مقدس اقـدام الزم را             
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ت  اين شهيد و االمقام سخن بسيار اسـ پيرامون شخصيت و آثار ارزشمند  .فرمايند
از خداوند متعال خواستاريم كه بتوانيم با        .باشد  اما از حوصله اين مقال خارج مي      

پيـاده   هدف مقدس ايشان كه همانا احياء كلمه حـق و    راه و  اعمال و رفتار خود،   
ادامـه   ،ه اسـت شدن احكام اسالمي در جامعه و نشر و پيرزي اسالم عزيـزه بـود             

نامحرمـان   ه دسـت نـااهالن و     بنگذاريم بقول امام راحل راه اين انقالب        دهيم و   
ـ        .بيفتد راي پيـروزي اسـالم بـه شـهادت        تمام شهداي گرانقدر انقالب اسـالمي ب
احياء اسالم در نظرشان نبوده اكنون جا دارد كه مردم و    اند و هيچ چيز جز     رسيده

 نكنند كـه از مـسير و   مسئولين از اين موضوع غافل نشوند و خداي ناكرده كاري         
پيروزي اسالم عزيز اسـت خـارج       هدف آن بزرگوار كه همانا صراط المستقيم و         

                                               .شوند
  والسالم عليكم و رحمت اله وبركاته 

                                                               ٢٥/١/٧٦  
                                               تهران محمود عاشوري              

                                                                                                    اول ميدان مين٥٢
  
 

 
  
  

 
  
  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               شهيد عبدالرحمن بنيادي                                          ۵۳
  
   »نامه زندگي«

 در يكـي از     ١٣٣٩دم اول اسفند مـاه       شهيد عبدالرحمن بنيادي در سپيده    
ران ديـار محـروم و فقيـر    اهاي استان بوشهر يعني بندر ريگ كه يكي از هز    بخش

مذهبي به دنيا آمد دوران كـودكي  جنوب ميهنمان در يك خانواده نسبتاً متوسط و   
خود را در بندر ريگ سپري كرد وي تا كالس پنجم ابتدائي نزد پدر بـزرگش در        
بندر ريگ به سر برد و پس از اتمام دوران ابتدائي به بندر بوشـهر نـزد خـانواده                   

  .خويش بازگشت
 شهيد عبدالرحمن از همان دوران كودكي عالقه و دلبستگي شديدي به           

هبي داشت تا جايي كه احكام مذهبي، اصـول     ات و رسم و رسوم مذ     عرف و عاد  
وي . رات ديني نزد پدر بزرگش فرا گرفت، و فروع دين و نماز و ساير دستو       دين

 

  عبدالرحمن بنيادي: نام و نام خانوادگي
   احمد:نام پدر

 ١٣٣٩ :تاريخ تولد
   بوشهر:محل تولد

    ديپلم:ميزان تحصيالت
   ____:شغل پشت جبهه
   مجرد:وضعيت تاهل

   بسيج:عضويت
  ١/١/١٣٦١ :تاريخ شهادت
   شوش:محل شهادت
 بوشهر: محل دفن
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 در .آرام و مهربان داشـت و محبت مهر و اي پر  هاي اول عمر چهره    از همان سال  
  .اطرافيان بودمحيط خانه و مدرسه و كوچه مورد عالقه همه دوستان و آشنايان و 

 شهيد عبدالرحمن پس از اتمام دوران ابتدائي در بنـدر بوشـهر مراحـل        
 ،شـد  موفقيت پشت سر نهاد و وارد دبيرستان        بادوره راهنمايي تحصيلي خود را      

دوران دبيرستان او براي همه همكالسيان و دبيران و كاركنان دبيرسـتان مملـو از              
اتي كه هرگز تكرار نخواهد شد و خاطر. خاطرات شيرين و فراموش نشدني است
توانند شـادي روزهـاي     كه مياهدوباره آندوستانش فقط با بازگو كردن و تعريف  

 در محيط مدرسه با همه برخوردي    .با او بودن را در ذهنشان و يادشان زنده كنند         
همه را دوست بلكه دوستانش نه و ه بود مخلصانه و دوستانه داشت و دوست هم

ي ممتاز و با استعداد بود اخالق و رفتـارش در محـيط مدرسـه     شاگرد. داشت مي
  .دبيران و كاركنان مدرسه بودزبانزد همه دانش آموزان و 

   با محيط مدرسه و ٥٧ـ  ٥٨ شهيد عبدالرحمن باالخره در سال تحصيلي 
  اول ميدان مين                                                                                                       ٥٤

  
 .دبيرستان وداع كرده و آن زمان شور انقالب تمام نقاط كشور را فرا گرفتـه بـود                 

مانش در خط اصيل انقالب اسالمي  آرمت به پاخواست و     عبدالرحمن نيز همراه اُ   
ه هر گونه مت به پاخواسته بود و بقرار گرفت و در تمام مراحل انقالب همراه با اُ

زد در تمـام     شـد دسـت مـي      ليتي كه منجر به سركوبي و سرنگوني رژيـم مـي          فعا
 و شـكنجه هـيچ وقـت   . ها شركت فعال داشـت  ها و تحصن ها راهپيمايي  درگيري

ر و شد بلكه شـو  اش نمي اعث دلسرد شدن و ترك كردن مبارزه     رژيم ب  شتارهايك
اش  رفت و موجب بيـشتر شـدن حجـم مبـارزه         گ شوقي ديگر سراپايش را فرا مي     

  . شد مي
دل بنـد و    به نظر برخي از دوستانش چيزي كـه عبـدالرحمن را بيـشتر              

اي آرامش نداشت و هميـشه در تكـاپوي بهتـر شـدن              مشتاق ساخته بود و لحظه    

هاي آتـشين اسـالمي    شـعار برد اسالمي بودن انقـالب و  جريان انقالب به سر مي    
و دلبند اسالم شده انقالب بوده چون همان طور كه گفته شد او از كودكي عاشق         

 همـراه بـا جمعـي از بـرادرانش عـازم      ١٣٥٨ باالخره عبدالرحمن در آذر ماه  د،بو
  يـك  اتفاقاً بر حسب اتفاق و تـشخيص و مقامـات مـسئول       .خدمت سربازي شد  

 پايگاه دريايي بوشهر تعين شد      شان محل خدمت  ،سري سربازهاي اين دوره بوشهر    
ن خود در پايگاه دريـايي بوشـهر مـشغول          و عبدالرحمن نيز همراه با ديگر برادرا      

هـاي كـار و درس    من در محيط سربازي مثل سـاير عرصـه    خدمت شده عبدالرح  
هايش را متوجـه    ر خود فكر همه كاركنان و هم دوره    اش با برخورد و رفتا     زندگي

 خـدمت در  ،داد  كه در محيط سربازي او را رنج مـي       تنها چيزي  .خود ساخته بود  
و معتقد بود بايد در خدمت سربازي دور از خانه و كاشـانة   چرا كه ا   ،شهرش بود 

خود باشيم تا مسئوليت بيشتري را احساس كنيم و برايمان دور از خانـه زنـدگي            
  .كردن تجربه و عادت شود

                                                                                                                                                                                          شهيد عبدالرحمن بنيادي ٥٥
  

 زياد و گاه كار  بود هيچر او در خدمت سربازي نيز فردي مصمم و  پركا
 ديگري كه خـارج از برنامـه خـدمتيش بـود او را              هاي نگهباني طوالني و فعاليت   

گرفـت بـه     كرد و كمتـر پـاداش مـي        ساخت بيشتر كار مي    ناراحت و رنجيده نمي   
اش در شـرف تمـام شـدن بـود ولـي هنـوز از مرخـصي            طوري كه دوره دوساله   

استحقاقيش استفاده نكرده بـود در جريـان خـدمت سـربازي بـود كـه بـا جهـاد           
 خدمت به جهـاد سـازندگي   سازندگي در ارتباط قرار گرفت و ساعات فراغت از 

اش مملو از عشق به انقـالب        چهره .شد آنجا مشغول كار مي   كرد و در     مراجعه مي 
كـردي   ب بـود و هـر وقـت او را مـشاهده مـي     كار كردن جهت بارور شدن انقال   

  .سرگرم انجام كاري بود
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 اواخر خدمت سربازي بـود كـه در كـالس جهـاد سـازندگي سـرگرم                
بلكه  فقط يك سرباز نبود ، باالخره در خدمت سربازي . شدآموزش قران و عربي

 بـا جنگـي كـه     شددر چند جريان مشغول فعاليت بوده خدمتي سربازي مصادف       
عبـدالرحمن نيـز   . يل كرده بودنـد  م ايران تح  انقالبي بعثيان دولت عراقي بر كشور    

 آرام  ايسوخت و لحظـه  ش در تب رفتن به جبهه مي     قهرمان ت  مهمواره و مثل ا   
 هر دفعه با موانعي روبه رو  و بارها در صف رفتن به جبهه ايستاد      .و قرار نداشت  

  .ماند شد و از رفتن به جبهه محروم مي مي
 خدمت مقدس سربازي را با      ١٣٦٠باالخره عبدالرحمن در آذر ماه سال       

 بعد از اتمام خدمت سربازي بود كه بنـا بـه درخواسـت              .موفقيت پشت سر نهاد   
 ي محلـي شـد و بـه   مردم محله و جمعي از دوسـتانش كانديـد انتخابـات شـورا      

 در رابطه با كارهاي شورا بود كه مردم محل با او آشنا ،اش عضويت شوراي محله 
 در شورا شب و روز آرام نداشت به صورت تمام وقـت در     .شدند او را شناختند   

  اختيار شورا بود و بدون هيچ گونه چشم داشتي شب و 
  اول ميدان مين                                                                                                   ٥٦

  
داد و هيچ وقت به  ي مربوط به شورا را خود انجام مي اكثر كارها.كرد روز كار مي

 .انـداخت   كار شورا را عقب نمي     .ن كار را بايد فالني انجام بدهد      صرف اينكه فال  
صي اي شخـ هـ راين قدر سرگرم خدمت به مردم بود حتي فرصت رسيدگي به كا       

 .ند ولي واقعاً همين طور بود شايد اين گفته كمي اغراق آميز جلوه ك.كرد پيدا نمي
 .روشـن بـود   و فاش از عشق به انقالب و خدمت بـه مـردم هميـشه شـفا               چهره

  . اي به دنيا و ماديات نداشت كرد و عالقه هميشه  ساده زندگي مي
الم و  سـ ظاهري ساده و آرام و باطني پر خروش و جنبنده داشـت بـه ا              

 عاشـق امـام بـود و سـخنان امـام را چـراغ        .ورزيـد  انقالب و رهبرش عشق مـي     
 هـيچ   دكشي حمات شبانه روزي كه براي مردم مي      روشنايي راه خود قرار داده و ز      

بـاني در بـسيج محلـه و     در محيط شورا و نگهاش نكرد، و ناراحت و رنجيده   گاه  
 تنهـا ايـن كارهـا    ،نع نبـود اش قـا   محلههاي ديگر در انجمن اسالمي    ساير فعاليت 

توانست او را كه تشنه و عاشق كار كردن در جهت پيش برد اهداف انقـالب         نمي
  .بود سيراب و راضي سازند

 راه زودتـر و بهتـر بـه ديـدار     آن هميشه در فكر راهي بود كه بتوانـد از       
معشوق بشتابد با اينكه مسئوليت سنگيني بر دوشش بـود و شـب و روز از كـار                  

هـاي جنـگ را فرامـوش     اي جنـگ و جبهـه    ايستاد باز هم لحظه    باز نمي اليت  فعو
در شـورا و انجمـن اسـير      گذاشـت او   اي فكر رفتن به جبهه نمي      كرد و لحظه   مين

 باالخره بـرادر شـهيد      .ها در سر داشت     و هر دم هواي پرواز به سوي جبهه        سازد
 تولدش بـود   كه هم زمان با سالروز  ١٣٦٠عبدالرحمن در روزهاي اول اسفند ماه       

يار عاشقان گذاشت و حركت كرد و رفت تا با ديگر برادران عاشق   درو به سوي    
 .خود در ديار عاشقان يكي شوند تا شايد فيض ديـدن معـشوق نصيبـشان گـردد           

   پس از يك ماه نبرد با ،عاشقانه رفت تا معشوق ببيند و تا جاودانه بماند و باالخر
                                                                                                                                                                   شهيد عبدالرحمن بنيادي                           ٥٧    

  
، در جبهـه  ني در عمليـات فـتح المبـ   ١٣٦١كفار بعثي در تاريخ دو فروردين مـاه       

ارنامه نه خود رسيد و باز شناسنامه و ك      ي به لقاءاهللا پيوست و به آرزوي دير       شوش
ر از مناديـان آزادي و    گـ هـاي مقاومـت و يكـي دي        زندگي يكي ديگر از اسـطوره     

هـا و   اي ظلـم و سـتم و تبـاهي و نـابرابري     در دنيـ  ،روي كره خاكي  در  عدالت و 
او رفت . ه بشري بسته شدها در جامع  ها و عصيان   عدالتي  و دردها و بي    ها وتقسا
نش تزريق خون خود بود بر پيكر  رفت، كه رفتنش تحول بود ،رفتن او چه باك   ازو  
دانـه سـوخت و   جان اجتماع، كه با رفتنش شمع شد و در محفل بـشريت جاو     بي

  . د شديوار شه سينوار حركت كرد و ح ينسروشنايي بخشيد او ح
  .  را به ما بياموزدنه جاودانه شدناو رفت راه چگونه رفتن و چگو
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  .روحش شاد و راهش پر رهرو باد
¯¯¯¯¯  

 
 

  )برادر شهيد(عليرضا بنيادي : راوي
 ما در ابتـدا سـاكن منطقـه جبـري           ،ر سال از بنده بزرگتر بود     اشهيد چه 
 به منطقه  وماطرح شهري قرار گرفت بل از انقالب آنجا درق .خيابان دهقان بوديم

 رابطـة مـن بـا شـهيد بـسيار          .ي سـابق اسـت    سنگي آمديم پدرم بازنشسته بهدار    
به من و خواهر و  صميمي بود ايشان هوش و استعداد زيادي داشت و در درسها            

 شـهيد از  .كرد وجود آن عزيز براي اعضاي خانواده مفيـد بـود          برادرانم كمك مي  
اول ابتدايي تا پايان كالس پنجم به واسطه عالقه خاصي كه به پدر بزرگ و مادر            

 نزد آنها در بندر ريگ بود بعد از پايـان دوره ابتـدايي چـون آنجـا                  بزرگم داشت 
قبـل از  مدرسه راهنمايي نداشت به بنـدر بوشـهر برگـشت در ايـن زمـان پـدرم          

  سه سالي  ظاهراً ما دو.كرد استخدام در بهداري در پاليشگاه جزيرة خارگ كار مي
  اول ميدان مين                                                                                                      ٥٨

  
 كنـوني درس   شهيد براي دورة راهنمايي در مدرسة شهيد پاسـدار ،در آنجا بوديم 

 سـال  ، پس از طي دوران متوسطه.آموز همان مدرسه بودم خواند كه من نيز دانش   
  . ديپلم خود را گرفت و وارد خدمت سربازي شد٥٨

كرد كه اغلـب تظـاهرات دانـش     دبيرستان سعادت تحصيل مي   در   ايشان
داشـت   گرفت و شهيد شركت  از اين دبيرستان منشاء مي   درقبل از انقالب   آموزي

 طرح تظـاهرات  .كرد در محل نيز با فعاالن انقالبي همكاري نزديكي بر قرار مي        و
 ديدند با شخـصيت و مبـارزات ضـد سـتم     محل را شهيد و خانوادة ما تدارك مي  

 .هـاي امـام بـود      شاهي امام آشنايي داشت و هميشه به دنبال فرمايشات و ديدگاه          
ايشان در منطقه دوم دريائي بوشهر در قسمت نگهبـاني بـود يـك بـار از طـرف                  

 نيرو زياد بود ما را برگرداندند : گفتاو، دو روز بعد برگشت.ارتش به جبهه رفت
 بهداري محـل كـارش بـراي     پدرم در همان،پس از اينكه خدمت ايشان تمام شد 

من فعـالً قـصد   : ا به استخدام درآيد ولي شهيد گفتشهيد كاري در نظر گرفت ت    
بتـدا تحـصيلم را ادامـه    رفتن به جبهه از طريق بسيج را دارم اگر زنـده برگـشتم ا   

  .دهم مي
 كرد كه اغلب تظـاهرات دانـش      در دبيرستان سعادت تحصيل مي     ايشان 

در محل نيز بـا   داشت و گرفت و شهيد شركت    ء مي آموزي از اين دبيرستان منشا    
ل را شـهيد و  كرد طرح تظاهرات محـ  نقالبي همكاري نزديكي بر قرار مي    فعاالن ا 

ديدند با شخصيت و مبارزات ضد ستم شاهي امام آشـنايي            خانوادة ما تدارك مي   
مي هاي امام بود عضو انجمن اسـال       ميشه به دنبال فرمايشات و ديدگاه     داشت و ه  

 رفتار بسيار خوبي با مردم داشـت بـراي   .كرد و در شوراي محل فعاليت مي    محل  
 اغلـب در خانـه مـشغول درس و     .سـت داشـتند  وهمين مردم نيـز او را خيلـي د    

   بعضي از اهل محل او ، داشتها و خدمات ارزنده  و كنار آن فعاليتمطالعه بود
                                                                                                                                           شهيد عبدالرحمن بنيادي                                                     ٥٩

  
  . بعد از شهادتش تازه فهميدند برادر من است.شناختند را نمي

سازندگي افتخاري خدمت    ماهي در كارهاي فرهنگي جهاد       ٤ـ  ٣حدود  
 هيچ كدام از افراد خانواده را       . بعد از آن نيز از طريق بسيج به جبهه رفت          .كرد مي

 پـدر و مـادرم   .از قصد رفتن خود به جبهه مطلع نكرد من هم در بوشـهر نبـودم              
      گفـتم بـه كجـا      ،پوشـد  م شهيد لباسـهايش را مـي      يد صبحي دي  ؛كردند ميتعريف  

رود ايـشان  بخواست به بهداري   پدر نيز كه مي  ، هستم عازم جبهه : روي گفت  مي
هيد در را تا ستاد اقامه نماز جمعه با ماشين رساند و بدرقه كرد ارتباط مـا بـا شـ                  

ي  در ضمن نامـه از حـال و هـوا   . بود،فرستاد هايي كه مي  جبهه تنها از طريق نامه    
  .نوشت معنوي جبهه و صفاي رزمندگان مي
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 هنگـام شــهادت در جيـب داشــت و   در لبـاس و پــالك و قرآنـي كــه   
  .هايش همگي نزد خواهر بزرگم است نامه

در  .از زمان اعزام تا لحظة شهادت ايشان يـك مـاه و نـيم طـول كـشيد          
 از همرزمان ايشان يوسـف  .المبين به فيض شهادت رسيد مرحلة اول عمليات فتح 

 دوست و  آقاي توكلي كه هستند، عليرضا بختياري و شهيد مهران توكلي بختياري
  .زمان در يك عمليات به شهادت رسيدند هم محل ايشان بودند و هم

 در  ٢/١/٦١ شب   . عمويم منصور بنيادي در طي اين عمليات جانباز شد        
من شهيد و ساير رزمندگان هدف تيربار مستقيم دشمن قرار   شياري نزديك به دش   

دن پيكر شـهيد   تا رسي.رسد ت تيرهاي زيادي به شهادت مي    ب بر اثر اصا   ،گيرند مي
مرزمـانش  جويي از ه   ل كشيد پس از پايان عمليات با پي       به دست ما دو هفته طو     

 ولي به خـانواده چيـزي نگفـتم آن قـسمتي كـه           .اند مطلع شدم به شهادت رسيده    
 تـا رانـدن نيروهـاي    ،ها قـرار داشـت    و ساير شهدا بودند در دست عراقي       برادرم

  .دشمن از آن منطقه مدتي طول كشيد
  اول ميدان مين                                                                                                        ٦٠

  
چـه خـانواده      هـر  ،با شنيدن خبر شهادت ايشان وضعيت روحي نامناسبي داشتم        

 روز قبـل از آوردن  ٤ ـ  ٣گفتم تا اينكه  پرسيدند چيزي نمي علت ناراحتي مرا مي
 خانواده را از ماجرا با خبر كردم و گفتم معلوم نيست چه موقع پيكر            ءكر شهدا پي

المبين   شهيد از عمليات فتح٣٠آنها را بياورند در آن روز فراموش نشدني بيش از 
از جملـه شـهيد    كه بيشتر آنها از محلة مـسجد توحيـد بودنـد    ،را به شهر آوردند 

هاي به خون  ن الله براي تشييع اينظيري  و بي   جمعيت انبوه  .خواست شكريان خدا
 فضاي شهر حالت خاصي داشـت بـرادر ديگـرم كـه             .خفته به صحنه آمده بودند    

روز  نيروي ژاندامري بود عضوءكوچكتر از شهيد است آن زمان در منطقه جنگي  
يع شـهدا   با ديدن او در ميان مردم كه براي تشي         تشييع شهيد به ايشان خبر دادم و      

 تـا  .لم باز شدو در فراق شهيد برادر كوچك رادر بغـل گـرفتم   ي د  آمده بود عقده  
آرام بگيرم با همكاري مردم قدرشناس محل بـصورت منـسجم دسـتة بزرگـي را          
تشكيل داديم و بطرف بسيج كه محل شروع تشييع بود آمديم از آنجا مـا نيـز بـه          

 نبـود  يار ازشناختند بس  مردمي كه شهيد را مي.سيل عظيم تشييع كنندگان پيوستيم 
  .كردند هار تأسف مياظخوردند و  ايشان آه و افسوس مي

اي بـا    هانلحظه لحظه زندگي با برادرم برايم خاطره است او رفتار مهربان          
 بـه ايـشان مراجعـه    ،خـورديم  هـا بـه مـشكل بـر  مـي      من داشت هرگاه در درس 

 كرد پيشرفت درسي خـود     مي دلسوز و ماهر مرا راهنمايي مي       مانند معل  .كرديم مي
شهيد احترام زيادي به پـدر و مـادر، خـانواده و فاميـل      .را مديون آن عزيز هستم   

 ما در خانه با بـودن او احـساس    گذاشت رفتار بسيار خوبي با اطرافيان داشت       مي
  . هرگز با كسي به تندي برخورد نكردكرديم  آرامش مي
دهـد تـا    اگر خدا توفيق    .تر است  در جامعه سنگين    شهدا ايما خانواده مسئوليت  

  . جايي كه بتوانيم بايد راه شهدا را ادامه دهيم
                                                                                                                                                                                    شهيد عبدالرحمن بنيادي٦١

  
خبـر    جاويداالثر بودند و ما از سرنوشـت ايـشان بـي           نيز نيا داماد ما هدايت احمد   

 سال پيكر ايشان را بياورند شبي برادرم به خـوابم  ١٢ قبل از آن كه پس از    .بوديم
 از ايـن  . من و هدايت كنار هم هستيم و جايمان خيلي خوب اسـت        :آمد و گفت  

  .شده استجا بود كه فهميدم هدايت شهيد 
يم دعا كند كـه مـا   خواهم كه برا برادرم را حضوراً ببينم از او مياگر من  

  تـا آنجـايي كـه در       ،هم اين سعادت را داشته باشيم تا ادامه دهنده راه آنها باشيم           
  .مانقالب قدم برداري و توان داريم بتوانيم در خط اسالم، امام

¯¯¯¯¯¯  
  

  ) همرزم شهيد( عليرضا بختياري :راوي
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 ٦٢ سال سن دارم از سـال  ٤١ عليرضا بختياري  پاسدار بازنشسته و        من
المبين، خيبـر شـركت      سپاه در آمدم در عملياتهاي بستان، فتح      به عضويت رسمي    

 ، من بود مـا در سـنگي   اي رحمن بنيادي از دوستان و هم محله شهيد عبدال . داشتم
 .د خانوادگي داشتم  اقامت داريم با ايشان رفت و آم      ) شهيد بنيادي (چه گلخانه   كو

   . با هم از طريق بسيج به جبهه اعزام شديم٦٠من و شهيد اواخر سال 
 مـن  .آمد ده و بار اول بود كه به منطقه مي    شهيد خدمت را به پايان رسان     

ها  ر مردم در جبهه با شنيدن دستور امام مبني بر حضو.نيز براي بار دوم عازم بودم
گيري  اي در حال شكل ت گستردهديك عملياشد در آينده نز و اين كه احساس مي   

  . است
 قبل از اين عمليـات  .نويسي كنيم م گرفتيم در بسيج براي اعزام نام   تصمي
 در طي عملياتها چند بار    .منظم و عمليات بستان شركت كرده بودم      در جنگهاي نا  
   از نظر سني از . بعد از بهبودي قصد رفتن به جبهه را داشتم،زخمي شدم

  اول ميدان مين                                                                                                      ٦٢
  

خوانـدم    كـالس اول دبيرسـتان درس مـي        .عبدالرحمن كـوچكتر بـودم    
  .هاي محل و ساير برادران اعزام شديم باالخره با بچه

ايشان جواني آرام و كم حرف بود   ، شهيد در خانواده مذهبي و انقالبي رشد كرد       
جبهـه    شهيد كه بـراي اولـين بـار بـه          ،اي داشت در آن اعزام     رفتار بسيار شايسته  

شبها در خط  بعضي . در منطقه نيز با هم بوديم .شور بود آمد بسيار مشتاق و پر     مي
 ،ز خـدا زد و ا اديـم در ايـن بـين از شـهادت حـرف مـي        د دوم با هم نگهباني مي    

 خداوند به من نيـز توفيـق   … انشاءا :گفت مي. كرد ن را طلب مي   پيروزي رزمندگا 
  .شهادت دهد

 تنها عده .هايي كه با ما در آن عمليات بودند به شهادت رسيدند اكثر بچه
، ما از جمله سيد مهدي هاشمي، دكتر صمد جلودار در سنگر            ،قليلي سالم ماندند  

د حـاج   ، شـهي  ئيشهيد عبدالرحمن، شهيد عنايت نجيبي، شهيد محمـدي بـاغمال         
 بعدها به خـط مقـدم منتقـل    .هاي دلوار با هم بوديم از بچه) پدر شهيد  ( رستمي  

 قم بـود كـه   ١٧شديم كه در اين خط ده روز استقرار داشتيم گردان ما جزء تيپ          
  .هر اردوگاه باهنر به ما اعالم شداين در اهواز دانشگاه ش

 قـم   ١٧ تيـپ    . شدند  شهيد سلطاني انتخاب   ،فرماندة گردان ما در شيراز    
 ،وش بردنـد  گردان ما را از اهواز به شـ .شد شكيل مياولين تيپي بود كه در سپاه ت     
  .چند روزي در شوش مانديم

 از رودخانـه رد     .شهر خالي از سكنه و به منطقة نظامي تبديل شده بـود           
چون .  هم در خط مقدم منطقة زعن بوديم        چند مدتي  .شديم و به خط دوم رفتيم     

 يك هفته قبل از عمليات در شيارهاي خـط مقـدم            ،ردان عملياتي بود  گردان ما گ  
 در سنگر ما بنـده،  .نگر حضور داشتيم نفر در يك س٦ ـ  ٥ هر .زعن مستقر شديم

   در .، شهيد محمود هاشمي و چند نفر ديگر بودندشهيد بنيادي، شهيد رستمي
                                                                                                                                    شهيد عبدالرحمن بنيادي                                                         ٦٣

  
آمدنـد و تجربـه بيـشتري داشـتند را بـا       اي بار دوم به جبهه ميرآنجا كساني كه ب 

 ، در خط مقدم.گذاشتند ند را با هم در نگهباني مي      آمد افرادي كه براي بار اول مي     
هـا    در اينجـا خيلـي بـه عراقـي    ،داديم اول من و سيد محمود هاشمي نگهباني مي  

   متري از١٠٠ تا ٧٠ دو نيروي درگير در دو طرف تپه و در فاصلة .نزديك بوديم
  شـبها بـا عبـدالرحمن   ، در خط دوم كه دو هفته مستقر بوديم   .دشمن قرار داشتيم  

ه شديم به عمليات بزرگي نزديك  كم كم با گذشت روزها متوج     .مددا نگهباني مي 
  .شويم مي

المبين حاج بـاقرميگلي نـژاد بـه شـهادت           چند روز قبل از عمليات فتح     
 در تمام  ، شب عمليات بعد از شام انارهاي فراواني براي رزمندگان آوردند          .رسيد

 به ما اعالم منتظر شروع ٦١ سال  همان شب دوم فروردين    .سنگرها پر از انار بود    
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رحمن كنـار مـن دراز   ل ما نيز حالت آماده باش كامل داشتيم عبـدا      ،عمليات باشيد 
 وقتي عمليات شروع شد مـا بـه      .كرديم  صحبت مي  ،برد  خوابمان نمي  ،كشيده بود 

 از شـيار شـليكا كـه    . عبدالرحمن و سيد محمود در جلو من بودنـد      .ستون شديم 
 متأسـفانه آن    .اي از قبل كنارش بود گذشـتيم و بـاال رفتـيم            تانك دو لول سوخته   

ها كه بايد معبرها را بـاز    زيرا تخريب چي.عمليات در ابتدا با شكست مواجه شد    
 ما وسـط ميـدان مـين بـوديم كـه مـين       . خوب اين كار را انجام ندادند    ،كردند مي

 در شـهيد .خيز بودنـد  ها به حالت سينه  همة بچه.محور لو رفتمنوري منفجر شد   
 بـسيار  .ها را از حضور مـا مطلـع كـرد        عراقي ،بودمين منور     در جلومن  اينجا هم 

آتش سنگيني ريختند آن طور كه نفس كشيدن در آن غبار و دود بـاروت مـشكل      
 همـان  ، همان جا پاهايم مجـروح شـد     ، جلو پيش روي كنيم     به  دستور دادند  .بود

  .اند  در سر جايشان شهيد شدهها يديم خيلي از بچه رفتيم مي طور كه جلو مي
   آتش سنگين .خيز ادامه حركت داديم ها سينه  با عبدالرحمن و بقيه بچه

  اول ميدان مين                                                                                                       ٦٤
  

 مقـداري   ،وي غيرممكن بـود   ديگر پيشر بطوريكه  شد دشمن هر لحظه شديدتر مي    
 از جملـه عبـدالرحمن بـه طـرف      . با تعدادي كه باقي مانده بـوديم       ،توقف كرديم 

 ،ها را شهيد كرده بود رفتـيم  اي كه سنگر تيربارچي عراقي عده زيادي از بچه  نقطه
 در اين عمليات نيروي بسيجي و ارتشي با هـم         .پشت آن سنگر مسكور بود    شياري

چـي مـا كـه دكتـر صـمد           سـيم  ي از معاونين دسته و بي     ا يك ارتش   ب .ادغام شدند 
 حـاال   . در شيار پشت سـنگر تيربـارچي قـرار گـرفتيم           . جلوتر رفتيم  ،جلودار بود 

 ساعت از شروع عمليات گذشته بود هنوز موفق ٣ ـ  ٢ . صبح است٥ ـ  ٤ساعت 
پيـشنهاد داد هرچـه زودتـر سـنگر     هـا   يم خط مقدم را بشكنيم يكـي از بچـه   نشد
بـار   تير .جي زدند ولي متأسفانه به سـنگر نخـورد          آرپي ،شمن را بزنيم  چي د تيربار

 رگبـاري بـه طـرف مـا     . مـسلط بـود  يمروي سنگري كه ما و برادران در آن بـود  

 البتـه مـن   . تعدادي نيز در اينجا از جمله عبدالرحمن به شهادت رسـيدند         .گرفتند
ـ              رز شهادت عبدالرحمن را نديدم بچـه      ط شان را در   هـاي كـه بـا مـا  بودنـد و اي

 بـا   ، كه عبدالرحمن در قسمت اول شـيار شـهيد شـد           مي گفتند يت ديدند حمجرو
شيار بيـرون آمـديم پـشت تپـه و          چي از    سيم باقي مانده و بي   نيروهاي  تعداد اندك 

كرد و كـسب   چي با مركز تيپ صحبت مي سيم هاي كوچكي دراز كشيديم بي    بوته
 صـبر كنيـد تـا    .انـد   نرسـيده گفتند كل منطقـه بـه موفقيـت     نمود به ما     تكليف مي 

   .دستوري از مراتب باال صادر شود ما گروهاني بوديم كه در اين خط وارد شديم
 اكثراً روي ميدان مين . معبر با مشكل مواجه شدند٦ ـ  ٥تمام گردان در 

 ، هوا در حال روشن شدن بود از مركز نيز دسـتور خاصـي بـه مـا نرسـيد                  ،رفتند
 از طرفي هم صداي نالة برادرانـي كـه در    ،آمد  مي ها صداي هلهله و شادي عراقي    

توانـستيم بـه آنهـا كمكـي          نمي ،رسيد شده بودند به گوش مي    ح  ن مين مجرو  ميدا
  ها كمتر شد زيرا آنها متوجه شدند نيروهاي ما كاري از پيش   آتش عراقي.كنيم
                                                                                                                            شهيد عبدالرحمن بنيادي                                                                     ٦٥

  
 از جملـه بنـده،   ، سيم به ما دستور دادند برگرديد ما برگـشتيم     ينبردند از طريق ب   

 ، بودمحچون مجرو، يد محمود هاشمي  حاج جليل اختري، دكتر صمد جلودار، س      
تهـران  مارستان يحاج جليل اختري مرا به كول گرفت و به عقب آورد سپس به ب             

 بوشـهر  ااز تهران ب .حمن اطالع نداشتم تا اين زمان از شهادت عبدالر      ،اعزام شدم 
هـاي بوشـهر از جملـه      خيلـي از بچـه  . حال بـرادران شـدم   ايتماس گرفتم جوي  

اند پس از ترخيص از بيمارسـتان در اولـين           ه شهادت رسيده  بدالرحمن بنيادي ب  ع
بر سر مزار شهيد رقتيم تمـام   با هم  وفرصت به ديدار خانوادة شهيد بنيادي رفتم    

  . ه استهاي با شهدا بودن خاطر لحظه
¯¯¯¯¯¯  

  
  جليل اختري: راوي
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بود از اوايل با تـشكيل بـسيج  محـل       ) سنگي(عبدالرحمن بچة محل ما     
 شهيد در بسيج فعاليت داشت و . تشكيالت بر عهدة من قرار گرفتمسئوليت اين

 از آن زمان با ايشان و برادرانشان كه همكاري الزم را ،رفت ها به نگهباني مي  شب
   . آشنا شدم،داشتندما

 در آن . شب بـا هـم بـوديم   ٣ تا ١١ت نگهباني از ساعت سيك بار در پ 
 محل فعاليت .يده ايشان پي بردمچند ساعت به طور كامل به اخالق نيكو و پسند       

 بار بـه  ٤ ـ  ٣بين الم  من قبل از عمليات  فتح.ما كانتينرهاي كنار شوراي محل بود
منظم منطقة  در جنگهاي نا، چند ماهي نيز در منطقة غرب بودم وجبهه اعزام شدم

به جبهـه  خواست   حضور داشتم در آن زمان هر كس ميكرخه و اردوگاه مبارزان   
د و كردن ان اعزام را به برادران اعالم مي       از آنجا زم   .كرد نام مي  سيج ثبت  در ب  .برود

  . بردند بوس به سمت منطقة عملياتي مي نيروها را با اتوبوس يا ميني
  واز ـديم در اهـزام شـ اع١/١٢/٦٠رادران ـاير بـهيد و سـهر با شـاز بوش

  اول ميدان مين                                                                                                        ٦٦
  

 ٧ . عبدالرحمن در دستة ما قرار گرفت      .دانشگاه جندي شاپور تقسيم بندي شديم     
 چون با شهيد از قبل آشنايي داشتم . روز در دانشگاه با هم در يك اتاق بوديم ٨ـ  

ـ         سـنگرهاي تجمعـي   در  .وديمبا پسر عمويش منصور بنيادي با هم در يك اتاق ب
 مقدم نيز كنـار هـم بـوديم و          آمد در سنگرهاي انفرادي خط     شوش نيز نزد ما مي    

ن  و منصور بنيادي در رستة پياده، تيربـارچي و عبـدالرحمن             اي نداشتيم م   فاصله
  .  كالشي همراه داشتوچي بود تفنگ

د اي كنار رو هاي پيش ساخته قبل از عمليات در شوش حمامدو سه روز 
 عبدالرحمن همان   .گروهان جهت استحمام به آنجا رفتيم     بچهاي  كرخه داشتيم با    

دوسـت دارم در ايـن منـاطق بمـانم و     :  كه كنار رود كرخه نشسته بود گفت      طور
دنيايي بر نگردم من هم گفتم شما بـار اول اسـت كـه بـه           ديگر به شهر و ظواهر    

شـب عمليـات بـراي      . و بـروي  گو انشاءاهللا بارها بيايي      اين طور ن   ،آيي قه مي منط
جـه نـشد كـه       شب كـسي متو    ١٢خبرانه بود تا ساعت      مقدمه و بي   هاي ما بي   بچه

 ١٠ تـا  ٩افي را  يك سري نيروهاي اضـ     .ديديم گيرد مي  اينجا عملياتي صورت مي   
بسيج و ارتش بـا هـم   بردند در اين عمليات براي اولين بار  شب به خط مقدم مي   

 عمليـات و عملكـرد نيروهـا نيـز، كـسي اطالعـي       نحوة در مورد  .شدند ادغام مي 
 و منطقه زعند يك منطقة پدافندي بود.ريزي در اين باره نشده بود نداشت و برنامه

  .  است به منطقه عملياتي تبديل شود نكردند كه اين منطقه قرار هممطرح
 ند ما آمدپيش شب حاج رضا محمدي و ابراهيم افراسيابي به ١٢ساعت 
گوينـد عمليـات اسـت پـايين آمـديم بـا شـتاب و عجلـه          ايد ميو گفت پايين بي  

نارنجك و ساير تجهيزات برداشتيم عبدالرحمن كه در سنگر بود زودتر تجهيزات        
 شـيار المهـدي بـه خـط يـك      كنـار كامل را برداشت با شهيد و چند نفـر ديگـر           

   عمليات از محورهاي ديگر مثل غرب دزفول و . نفر به نفر جلو رفتيم.ايستاديم
                                                                                                                                                                                              شهيد عبدالرحمن بنيادي٦٧

  
ـ               آتـش درگيـري آنهـا را        .ودرقابيه يك ساعت قبل از حركت مـا شـروع شـده ب

اي شناسـايي شـود دسـتور         باز شده باشـد و منطقـه       بريع م  بدون آنكه  .ديديم مي
   . عبدالرحمن تفنگ كالش به دست و چند نارنجك به كمر داشت.پيشروي دادند

ها در شياري كه اكنون نزديك بنايي ياد بود بـه      چهمن و ايشان با ساير ب     
  اين كه به محوطـه  قبل از آ. بوديم، شهدا است نام شيار المهدي و گودال قتلگاه     

 متر مانده به گـودال     ٥٠ ،اند برسيم  ي يادبود زده  ياي نزديك بنا   جايي كه االن جاده   
شـد از    نمي، نفر بود كه بيشتر از يكم      باريكي معبر از اين شيار باال آمديم در آنجا      

محوطـه  م يـك نفـر يـك نفـر وارد     آن رد شوند مجبور شديم به خط يك بايستي       
دانـستيم   ه شديم مشخصات و جـاي دشـمن را نمـي          وقتي كه وارد محوط   . شويم

 .حاج رضا محمدي به عنوان فرماندة دسته و بنـده معـاون ايـشان جلـوتر بـوديم       
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هـاي اول كـه آرام آرام جلـو      در لحظه.عبدالرحمن سه يا چهار نفر بعد از ما بود       
 ما نيز قـصد حملـه داريـم    ندنستدا  نمي،ها متوجه وجود ما نبودند     رفتيم عراقي  مي

قـرار نبـود    .سپاه چهارم عراق با تجهيزات و نيروي فراوان در آنجا مستقر بودنـد       
هـاي دشـمن كـه االن آثـار آن        بـان  گروهي به جلو نفوذ كند، بعد از اندكي ديـده         

 ، متوجه شدند و شروع به تك تيراندازي كردند، باسازي شده،ها باالي شيارسنگر
ار تله و چهار ه چ،اي هاي به صورت باغچه راف آن شيار را  مين وطه و اط  كل مح 

خـورديم منفجـر     كه بـه هـر كـدامش مـي         ،وص بسته بودند  هاي مخص  فنر با سيم  
ها تير    تعدادي از بچه   .اندازي دشمن ادامه داشت   د از وارد شدن نيز تير     ع ب .شد مي

د تيـر  خورده بودند از جمله احمد ساعدي كه كنارم بـود زخمـي شـد و صـدا ز        
  .تفخوردم علي اكبر افشون نيز مورد اصابت قرار گر

عل  مشت مين به صور،ت پرور روي مين منور رفت     ـمد عدال ـشهيد مح 
   همين طور كم كم.ها بيشتر متوجه ما شدند شد و محوطه را روشن كرد عراقي

  اول ميدان مين                                                                                                    ٦٨
  

كـرديم صـدمتر جلـوتر رفتـيم از      خيز در حالي كه تيرباري را نيز حمـل مـي    سينه
ها سمت چپ ما بودند در       ها متوجه خط آنها شدم عراقي      جهت تيراندازي عراقي  

 متـري از  ٢٠٠هاي مسجد توحيد به فاصله     سمت راست شيار شيخي، شليكا بچه     
 هـيچ   : گفـت  .ازي كنيم اند اجازه بده تير   :شهيد حاج رضا گفتم    به   .ندما قرار داشت  

  . تيري رها نكنيد
 خورد   مي ها  بچه كردند به كنار   جي شليك مي   ها به طرف ما آرپي     عراقي

كـردم تـا     وقتي بـا حـاج رضـا بحـث مـي       .عبدالرحمن در فاصله نزديك من بود     
 بغل . ظلمات شديدي بود    عبدالرحمن را ديگر نديدم زيرا شب و       .اندازي كنيم  تير

 ٢٠ مقداري توقف كـرديم      .داد ص مي ي را تنها با شنيدن صدايش تشخ      دستي خود 
اك شده بـود  بار پر از خ  تير خواستم شليك كنم     ،دقيقه از يكديگر خبري نداشتيم    

 مرحوم محـسن اگرشـكي كـه دو سـال پـيش در اثـر       .شد و تيري از آن رها نمي    
كالش خود را به  تيري خورده بود اسلحة    ،دسانحة تصادف از دنيا رفت كنارم آم      

 .توانستم آن را در طي مسير حمل كنم  نمي.ام پر از نارنجك بود پشتي من داد كوله 
   .برگشت آن را برداشتم كه مجروح بود گذاشتم و دركنار شهيد غالمرضا رستمي

اج رضا  جاده كنوني و محوطه كفي صاف هستيم من و ح    سطال در و  اح
دقيـق  ه نيروها تحت سـازماندهي و       آيند هم  ها نيز مي   ارتشيديديم   ،جلوتر رفتيم 

 حركت نيروها طبق دستور فرماندهي نبود هر كـس بـه ابتكـار              . نداشتند ومنظمي
كرد در پيش روي شيار باريكي را ديـديم كـه اكنـون بـر اثـر            يخودش حركت م  

بيـايي  تواني  آقاي رستمي كه مجروح بود گفتم مي به .فرسايش بزرگتر شده است   
 : گفـتم . عبـدالرحمن سـالم نشـسته بـود     ، اول شيار  .توانم تكان بخورم    نمي :گفت

 چنـد   .»ها اينجا هستند هنوز خبري نشده است       بچه« : گفت ؟  عبدالرحمن چه خبر  
  قدم جلوتر داخل شيار رفتم جلوي من محمود باشي بود ابتدا متوجه او نشدم از

                                                                                                                                                       شهيد عبدالرحمن بنيادي                                       ٦٩
  

 در سنگر ديدباني ديدم صورتش مـشخص بـود خـم و      را داخل شيار يك عراقي   
 طـي آن رضـا محمـدي،   . كـرد  ها پـرت مـي   ه سمت بچه  شد نارنجك ب   راست مي 

 آنهـا كنـار   .، عنايت نجيبي همگي شهيد شـدند   قنبري، ابراهيم افراسيابي   …حمدا
ها نيـز    ارتشي. متر وسط شيار بوديم٦-٧ ما در فاصله ،فنس و سيم خاردار بودند    

 حدود سي و پنج تا چهل نفـر از  .به صورت مخلوط با ما در آنجا حضور داشتند     
 .خـاردار بـود    شيار جمع شدند انتهاي فنس و سـيم روهاي ارتشي و بسيجي در    ني

 : به حاج رضا محمدي گفتم   .ها در شيار مين كار بگذارند      احتياجي نداشت عراقي  
قنبري كنار حاج رضا   ..  حمدا .اندازند ها هر لحظه نارنجك مي     حاجي بزنيم عراقي  

جي را به سمت سـنگر       آرپي گلولة   . آماده شد تا شليك كند     ،جي دستش بود   آرپي
جي كه خطرناك است به  ار داد به سنگر نخورد آتش عقب آرپي  بان هدف قر   ديده
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بان گـرفتم تـا    شي كه در دست داشتم به سمت ديدهخورد با كال  ها مي  سمت بچه 
رنجـك   يـك نا   :ام گفتم   يك خشاب تمام شد به بغل دستي       .تير آخر شليك كردم   

م ديـدم محمـود باشـي اسـت چنـد           نگاه كرد . دشو بده گفت بگذار ببينيم چه مي     
 تير بار در . كردندبباري آوردند و نص    تير ،جي ما  اي پس از رها شدن آرپي      دقيقه

ها گفتم  ها را يكي يكي پرپر كرد به بچه  سلط بود با كار كردن آن تمام بچه       شيار م 
ـ       خودتان را در اين جهت كانال پرت كنيد تا در            د مسير هدف تير بار قـرار نگيري

ها كه  ها و ارتشي  اكثر بچه،كرد بعد كه برگشتم وقفه كار مي تي بار بسيار شديد بي
  .  شهيد شدنده بودندآنجا ماند

ها كه سـر كانـال بودنـد      متر بود حاجي و برخي بچه ١٥انال  كل طول ك  
 كـه اكنـون    اندازي، محمود باشي نيز با ما باال آمد       درجا شهيد شدند در ضمن تير     

   .ت هستندنيز در قيد حيا
   سريع بيرون بيا :به عبدالرحمن گفتم

  اول ميدان مين                                                                                                       ٧٠
  

  نمي توانم : گفت 
خيلي اصرار كـردم خواسـتم دسـتش را     ،تير اندازي شديد است بيرون بيا   : گفتم  
   .توانست تكاني بخورد باال بكشم ولي تير خورده بود نمي و بگيرم
  .مرا رها كن: گفت 

  بـه    ٣٠/١٤ساعت   ، كه شروع عمليات را اعالم كردند      ٣٠/١٢از ساعت   
تيـر بـار را كـار گذاشـتند هـر كـس             شيار رسيديم نيم ساعت آنجـا بـوديم كـه           

هـم  لبته باالي شـيار      ا .كرد تقريباً نجات پيدا مي   توانست به باالي شيار برود و        مي
اتفاق آقاي داشت من به    جاي امني نبود محوطه كفي صاف و حالت دشت مانند           

هان ارتش كه افسر و فرمانده گروهان ما بودند و چند نفـر          دهقان يكي از فرمانده   
 هر .خورد اج غالمرضا رستمي رسيدم تكان نمي     ديگر به محوطه كفي آمديم به ح      

 كوله پشتي و نارنجك را كنـارش  . شهيد شده بود،چه او را صدا زدم جوابي نداد   
  كوله پـشتي را جلـو سـرم بـه    .كرد مچنان تيربار دشمن شديداً كار مي     ه .برداشتم

 در .يـادبود شـهداء وجـود دارد   اي كه بنـاي       در همين نقطه   ،عنوان محافظ گرفتم  
  .دار شليكا مستقر بوداي ضدهوايي دو لول زنجير محوطه

كرد كه ما جهت را      يي به سوي ما شليك مي      اين ضد هوا   در همان شب  
آمـد    بسيار زياد خمپاره و گلولـه مـي        .تغيير داديم تا تير كمتري به ما اصابت كند        

تـوپ  خورد توپ خانه عراق و       اي سي گلوله  خمپاره طرف ما به زمين مي          دقيقه
 نيروهاي ما خبـر نداشـتند مـا در محوطـه            .كوبيد خانه خودي بسيار منطقه را مي     

زننـد حـوالي     كردند خـط دشـمن را مـي        م زيرا هماهنگي نشده بود فكر مي      يهست
 انگار آفتاب تنها در اين ،زدند ح با زدن خمپاره زياد منور هم مي       ساعت چهار صب  

ديـد   ار و دود باروت كـسي چيـزي را نمـي          قسمت بود ولي از شدت  گرد و غب        
  ي زيادي را در پيكر شهدا.دانستيم از كدام طرف برگرديم  صبح شد نمي٨ساعت 
                                                                                                                                                                                            شهيد عبدالرحمن بنيادي٧١

  
 گشتيم را ت كرديم شياري را كه بايد از آن برمي    ديديم از همين مسير حرك     راه مي 

پيدا كرديم در حين برگشت ديـدم عليرضـا بختيـاري پـايش روي مـين رفتـه و                 
كرد خـودم   ني نشسته بود از شدت درد ناله ميزخمي است اول شيار و جاده كنو 

دوش گـرفتم و بـا   نيز توان راه رفتن را نداشتم به طرف عليرضا رفتم و او را بـه    
  .ه عقب آوردمخود ب

انديم تا خـط آرام شـد شـروع بـه        يك هفته بعد از عمليات در منطقه م       
 افتـاده بودنـد دور پيكرشـان         كرديم و به همان حالت كه      ءآوري پيكر شهدا   جمع
   .پيچيديم شهداء را پس از شناسايي به عقب انتقال داديم اي مي مالفه

 بـه همـان     ، قلب و شكمش برخورد كرده بود       تير به كتف   ٨ – ٧حدود  
 با اين كه روزهـا بـا ايـن          .حالت رو به خاك افتاده بود باالي سرش حاضر شدم         
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عزيزان بوديم به علت شدت تير باران دشمن تابيدن آفتاب بارش باران و گذشت 
 آوردم  از جيب عقب عبدالرحمن كيفش را در.يك هفته شناسايي آنها مشكل بود  

مطمــئن شــدم شــهيد خــود دار در آن كيــف  از طريــق كــارت شناســايي عكــس
ود و خـروج بـه آنجـا بـا او      در همان نقطه از شيار كـه در ور      ،عبدالرحمن است 

شـوي سـمت راسـت اول     اي كه وارد شيار مي     كردم قرار داشت نقطه    صحبت مي 
رهاي ديگر از جمله شياري شيار محل شهادت ايشان است ساير شهداء را در شيا

مين چند نفري كـه بـاقي        را خودمان ه   در آنجا بودند   هاي مسجد توحيد   كه  بچه  
شناسـايي و يـا   آوري كرديم شناسايي آن عزيزان تنها از طريق كارت  مانديم جمع 

  . پالك آنها ممكن بود
  اول ميدان مين                                                                                                    ٧٢

  
    »نامه وصيت«

 چون در اين دوران .كنم  خود را با نام و با ياد او شروع ميي نامه وصيت
حساس و شرايط كنوني كه از هر طرف حمله به سوي اسـالم عزيـز شـده و در               

خواران خارجي به سركردگي آمريكا و شـوروي و        باشد و جهان   معرض خطر مي  
آفريننـد   ي ما مياي برا  هر روز فاجعه،ش منافقين و ملحدان كافر  ا  داخلي مزدوران

شديدي كه خودم حس كردم و براي پاسداري از خـون شـهيدان و         ي    و با عالقه  
وكمك بـه جـواني   ي  ي بعثيان آمريكا  ي  ي كشور عزيز اسالميمان از زير سلطه      يرها
 چنـد شـهيد   نـد  بياورنـد و بگوي  هر روز شهيد ببيندنند زنده بمانند و   اتو  و نمي  كه

م و از ملـت قهرمـان و   آورند و شهيد شماري كـن  اند، فردا چند تا شهيد مي    آورده
خواهم كه تا آخرين قطره خون خود از امام و اسالم دست نكشند    حزب الهي مي  

تواند كشور اسالمي و دنيايي مستـضعفان   و را ياري نمايند چون اوست كه مي       و ا 
خـواهم   ستكبار جهاني براند و از مردم مـي را نجات دهد و آنها را از زير سلطه  ا  

ه خون اين همه شهيد را پايمال نكنند و هر روز در صف مـرغ و تخـم مـرغ و        ك
  . ند و خود را از اسالم كنار بكشند بايست…صابون و 

اي و مـرا بـزرگ    دانم برايم زحمت زيادي كشيده و اما اي مادر عزيز مي 
خبر شهادت من هيچ ناراحتي ، براي چنين روزي سرباز امام شوم پس با  تاكردي

نتي بـودم  اشوند و من ام ن منافقان با گرية شما خوشحال مي چواي نكنيد،    و گريه 
  .گيرد ح ببيند امانت خود را پس مينزد شما و هر وقت خدا صال

من بهتر از علـي اكبـر، امـام         و اي پدر شما هم ناراحت نباشيد و چون          
، و شهيد بهشتي و رجائي و باهنر و علي ماهيني و هزاران            حسين، حضرت قاسم  

د ديگر نيستم و شما بايد افتخـار كنيـد كـه بـا زحمـات زيـاد شـبانه روزي                    شهي
  فرزندي بزرگ كرديد و او را هديه كرديد به صاحب اصليش و باشهادت من 

                  شهيد عبدالرحمن بنيادي                                                                                      ٧٣
  

 اين مسئوليت و امتحان بـر  شود و خدا كند كه از زير بار      مسئوليت شما بيشتر مي   
  .آئيد

اي كـه داريـد      كه شما با حجاب و آن بيان كوبنده       دانم   و اما خواهرم مي   
نامه  د باشيد و اگر توانستيد اين وصيت      ام رس خون شهي   توانيد پي  بيشتر و بهتر مي   

امـام   را در نمازجمعه و بر سر مزارم بخوانيد تا بلكه كساني كه هنوز با انقالب و        
اي در آنهـا    بخود آيند و تا اندازه ،برند اند و هنوز در ترديد به سر مي        گرفتهنخون  

فـه  در پـشت جبهـه وظي    اثر بگذارد و اما برادرانم شما هم با درس خواندن خود            
نيد درس بخوانيد چون مملكت احتياج مبرمـي     اتو سنگيني بر عهده داريد و تا مي      

 و بهه به طـور مـداوم ايـستادگي   جبه شما دارد و بايد در مقابل منافقان در پشت      
  . روحانيت مبارز را ياري نمائيد

، هيچ راهي بهتر از اين نيـست      نگوئيد كه من به كام خود نرسيدم       مادرم
امادي من است و شما روم روز د وستم و روزي كه من به منزل نو مي    كه به اهللا پي   
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 خـواهم كـه    ز همة دوستان و آشـنايان معـذرت مـي         اي نكنيد و ا    هيچ وقت گريه  
خواهم كه به طـور مقـاوم از انجمـن اسـالمي      خداحافظي نكردم و از برادران مي  
، همينطـور از    كنـد خنـه ن  ، ر يـد نيـستند در آن     أحفاظت كنند تا كساني كه مورد ت      

خـواهم   باشـند مـي    مخصوصاً برادراني كه در شورا مـي  برادرانم در بسيج و شورا    
 از نظر  وصيتنامه من خواهم كه اگر   از برادران پاسدار مي    وسنگر را خالي نكنند،     

  . انشائي رخ داده آن را تصحيح كنند
  ، عبدالرحمن بنيادي فرزند شما

  
  
  

  اول ميدان مين                                                                                                     ۷۴
        
 

  
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري                                                                          ۷۵
  
   »نامه زندگي«

  ودـگين بـها سن بر دوش زمانه لحظه
  خورشيد و زمين و آسمان رنگين بود 

  از خون و گل و شكوفه تابوت شهيد
  ها رنگين بود تــوج بلند دســبر م 

كوي بهمني   در١٣٤٤ماه   تير١٢ريشهري در    توكلي )مهران(عبدالمحمد  
هاي   سالدر .اي واال و قوي داشت از كودكي روحيه .بوشهر چشم به جهان گشود

هـا   فعاالنه در راهپيماييبه رژيم پهلوي،  با شروع اعتراض عمومي مردم  ٥٧ و   ٥٦
سـاير   با پيروزي انقالب اسالمي به همـراه      .كرد شركت مي ضد رژيم   و تظاهرات   

به پاسداري از كيان كـشور مـشغول   گرفت و  سالح به دست   ب،انقالاران  دوستد
  .شد

 

   ريشهريعبد المحمد توكلي: نام و نام خانوادگي
   حسين:نام پدر

 ١٢/٤/١٣٤٤ :تاريخ تولد
   بوشهر:محل تولد

    دوره دبيرستان:ميزان تحصيالت
  آموز  دانش:شغل پشت جبهه
   مجرد:وضعيت تاهل

   بسيج:عضويت
  ٣/١/١٣٦١ :تاريخ شهادت
   شوش:محل شهادت
 بوشهر: محل دفن
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متوسطه تحصيالتش را در هنرستان حاج جاسم بوشهري تا سال چهارم      
بنـا بـه    سـالگي  ١٦در سـن   عراق عليـه ايـران        جنگ تحميلي  آغازادامه داد و با     

ر هـاي نـو     به صـف مبـارزان و رزمنـدگان جبهـه          ،انقالبي خود  تكليف شرعي و  
بعثـي در صـبحي   دشـمنان  ها نبرد با   بعد از ماه  ٢/١/٦١خ  تاريدر   عاقبت   .پيوست

المبـين شـربت شـهادت     اي از همرزمانش در عمليـات فـتح      خونين به همراه عده   
كـه زيـر آتـش       پيكر مطهرش پـس از هفـت روز        .افتتو به جوار حق ش     نوشيد

شهداي بوشهر به  ر سرانجام به استان منتقل و در گلزا    ،مستقيم دشمن قرار داشت   
  .خاك سپرده شد

  
  
  

  اول ميدان مين                                                                       ٧٦
  

  پدر شهيد : راوي
مشغول بـه  در گمرك بوشهر در آن زمان    ازدواج كردم و     ١٣٣٤در سال   

 سـنگي  ي  هسپس به محلـ   كرديم و     زندگي مي  مخبلند    ابتدا در كوي   .بودمخدمت  
  .ديمنمونقل مكان 

چهارمين كه مهران  هاي بارز پسرم      از ويژگي تقوي و شجاعت     ،تمعنوي
 فعاالنه در ،هاي اوج انقالب اسالمي در سال .رفت به شمار ميبود،  خانواده فرزند

 ي مخبلند  چه در محله   .كرد شركت مي ضد رژيم پهلوي    ها و تظاهرات     راهپيمايي
د و چـه در سـنگي هميـشه در نمازهـاي جماعـت و          بـو  نكه مسجد كنار منزلما   

در محافـل   شـجاعت و نجـابتي كـه    ي با همه . شركت فعال داشت مذهبي مراسم
حضوري چشمگير و محسوس داشت؛      نيزدر منزل   داد،    عمومي از خود نشان مي    

  .گذاشت احترام ميبه اعضاي خانواده كرد و  به همه كمك مي

سـال چهـارم   . رسخواني بـود د در طول تحصيل هميشه شاگرد زرنگ و   
اداره ، اما از طرف  تحصيل نشدي حضور در جبهه موفق به ادامه  به دليلدبيرستان

 متوسطه به ي  افتخاري دورهي گواهينامه، پرورش بعد از شهادت ايشان  آموزش و 
  .او اعطاء گرديد

جوانـان   سـاير   ماننـد نيـز  مهران ، انقالبهاي گيري جريان اوجزمان  در
هـا    فعاليـت ي ناپذير در همه با تالشي خستگي. شناخت سر از پا نميان  پرشور اير 
  . بودسپرده) ره(به فرمان امام خمينيجان كرد و گوش   ميشركت

مهران السـتيكي را   ،شاههاي خياباني با مأموران رژيم   در درگيري يروز
 ن او را تا منزل تعقيـب  امأمور. كند  آنان پرتاب مي   يآتش زده و به سمت خودرو     

 .ندد نـش اوها موفق به دسـتگيري   و آن در ولي مهران از ديوار منزل فرار ك       ؛ندردك
  . ندرده بود مأموران رژيم او را به شدت مجروح ك،حين درگيرييك بار نيز در 

                                                                                 شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري٧٧
  

بـا ايـن حـال    .  تمام بدنش كبود و زخمي شـده بـود    ،وقتي به منزل آمد   
  .تر و پرشورتر از هميشه به مبارزه ادامه داد فعال

به نبـرد   ماه در جبهه    ٦ حدود   ش شهادت ي  لحظهشروع جنگ تا    زمان  از  
هاي نامنظم    و به همراه ديگر همرزمانش در جنگ        پرداخت گر  با متجاوزان اشغال  

 حـصر آبـادان،   شكست طراح«از جمله  جهاي متعدد بسي عملياتشهيد چمران و   
  .دنمو شركت »المبين سوسنگرد و فتح القدس، طريق

بـه خـاطر از دسـت دادن همرزمـانش           ،آمـد  هر وقت به مرخـصي مـي      
 .كرد ، احساس شرم ميكرده استكه سعادت شهادت پيدا ن     از اين بود و   ناراحت  
كـرد و پيوسـته     زياد گريه ميـ عليرضا ماهينيشهيد  ـاش   شهادت فرمانده بعد از

  .گفت هايش سخن مي ها و دالوري از رشادت
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بارها از ايشان درخواست كردم كه مدتي بـه جبهـه نـرود و درسـش را       
تر از مدرسه و  زشو باار تر  را مهمدفاع از ناموس و سرزمينش     ولي او    ؛ادامه دهد 

 از او خواسـتم   ،بودو به مرخصي آمده      كه زخمي شده     زماني. دانست تحصيل مي 
وقتـي   .را به پايـان برسـاند   شدرسنظر كند و   براي مدتي از رفتن به جبهه صرف     

اش را بـه     دوچرخـه  يروزدانـم،     او نمـي  صالح  منطقه را به     رفتن به    ،متوجه شد 
 به دوسـتانش  . شدمنطقهراهي  راه مدرسه   از و   سپرددوستش آقاي اصغر شريفي     

هايش بهتـر     او را برگردانند تا هم زخم      ،رفتبه جبهه   م كه اگر    ه بود سفارش كرد 
از اي   نامـه بعـد از چنـد روز        امـا    .شركت كند سال  آخر  امتحانات  در  شود و هم    

  : مهران به اين مضمون دريافت كرديم
نگ با دشمنان اسالم    جبه  قدم   من براي رضاي خدا      !  م عزيزپدر و مادر

كـسي  . دانـم  اي بـزرگ و تكليفـي شـرعي مـي     ام و آن را فريـضه   گذاشته،و قرآن 
  .تواند جلو مبارزه و جهادم را با دشمنان خدا بگيرد نمي

                                                                                                                                                                                 اول ميدان مين٧٨
  

بـا ديگـر    المبـين شـركت كـرد و          عمليـات فـتح    دردر آخرين سـفرش     
در همـان   .بردنـد گـر يـورش      به سـنگرهاي دشـمن اشـغال       شجاعانههمرزمانش  

ي  عمليات، جان پاكش را به پيشگاه حـضرت دوسـت تقـديم كـرد و مثـل همـه       
فرزند مهران، بعد از شهادت  . اسالم را بيمه كند سرخش توانست با خون  دانشهي

راضي را شاكرم و  بزرگ   خداوند   اما ؛ از دست دادم   نيز ساله بود    ١٩كه  را  ديگرم  
  .هستماو ي ارضبه 

 بدني قـوي  ، سن كم وجودولي با   ؛   ساله بود  ١٧مهران در زمان شهادت     
دلير و شجاع بوده    بسيار  در زمان نبرد    گفتند    مينش  دوستا .رشيد داشت اندامي  و  

 يـادم  .كـردم   عملياتي برود او را بدرقه مي    ي  خواست به منطقه   هر وقت مي   .است

 ايـشان را بـه ترمينـال رسـاندم و بـا      ، كه از نيروها عقب مانده بود بارهست يك   
  .روانه شدآبادان اتوبوس 

عـزام  ا شـوش  ي ه منطقـه ب ،دگردي كه منجر به شهادتش      سفردر آخرين   
اي ديگر از رزمنـدگان    با عده  ٢/١/٦١ خيرتاالمبين در    شب عمليات فتح  . بودشده  

 گفتند پيكـرش در زيـر    خبر دادند، وقتي به ما .دنرس در ميدان مين به شهادت مي     
طاقـت  .  منتقل كـرد   او را به عقب   شود   نمي دشمن قرار دارد و فعالً    مستقيم  آتش  

هـايي    اجازه گرفتم و با ماشين  ، بودم چون عضو انجمن اسالمي گمرك    و  نياوردم  
 به اهواز و سپس به سوسنگرد و ،كردند هاي مردمي را به جبهه منتقل مي كه كمك

 كـه در    زمـان  در همـين     .نـشدم  موفق به پيدا كردن او    هر چه گشتم     .بستان رفتم 
بـا تعـدادي از همرزمـانش بـه         را   پـاكش  پيكر   ،بودمدر جستجوي فرزندم    جبهه  

و در گلـزار  ده  تشييع شنيز مهران ، مرحوم برادرم ي  و با اجازه  ده  كربوشهر منتقل   
   به گلزار شهدا رفتم و بتدا ا،وقتي به بوشهر رسيدم .شود شهدا به خاك سپرده مي

  
  شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري                                                                         ٧٩

  
 كه شهدا باعث افتخار و عزت  به راستي.ش شركت كردمگواري سوبعد در مراسم  
  .همه هستند

ـ  :گفـت  مهران بعـد از شـهادت عليرضـا مـاهيني مـي             دسـت دادن از ا   ب
 ديگر زندگي برايم ي ما بود، ي همه      عالقه مورد خيلي   مثل او كه   خوبي   ي  فرمانده

  .معنا ندارد
¯¯¯¯¯  

  
  )برادر شهيد(عباس توكلي : راوي
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در زمان شـهادت ايـشان در        و   ر شهيدم بزرگتر هستم   دبراچهار سال از    
باش اعالم   المبين آماده   براي عمليات فتح   وقتي .كردم ژاندارمري آبادان خدمت مي   

از در نهايـت نيـز بعـد    . زد و دلم خيلي شور مـي   بودم   مهرانبسيار نگران    كردند،
  .دريافت نمودمچند روز خبر شهادت ايشان را 

نظامي خود را آغاز   ـ   هاي سياسي   فعاليت ، انقالب قبل از پيروزي  مهران  
) ره(بـه رهبـري امـام خمينـي    پيروزي شكوهمند انقـالب اسـالمي    و با  كرده بود 

روز و شب خـود را وقـف خـدمت بـه اسـالم             .دادگسترش  را  فعاليتش  ي    دامنه
و بـود  ص خالبـاا فـردي   .اشـت حـضور فعـال د   و در بسيج مستـضعفين     كرد مي

زيـستي را    و سـاده گيسـاد  .داد انجام مـي براي رضاي خدا نها تريا  بيرا  اعمالش  
  .بودو صميمي رفتارش با همه خوب  و دوست داشت

خاطرات زيـادي  و خوانديم    ابتدايي در يك مدرسه درس مي      ي  هدر دور 
  تحـصيلي، ي با توجه به رشتهبعد از تحصيالت ابتدايي،      .دارمبه ياد   از آن دوران    

  .مشغول به تحصيل شد هنرستان در مهرانو تم رفمن به دبيرستان شريعتي 
  الهي مسجد توحيد از جمله شهيدان  كه با نيروهاي حزب با توجه به اين

    اول ميدان مين                                                                                                   ٨٠
  

نـژاد   باغماليي و ميگلـي    محمدي خسروي،  ناصري، ميرسنجري، رنجبر،   ،شكريان
نيروهـاي  جـزو    اكثـراً    كـه ها با اين عزيـزان        در اكثر اعزام   ، خوبي داشت  ي  هطبرا

  .شد ، همراه ميشهيد چمران بودندبه فرماندهي هاي نامنظم  جنگ
 ي ر جبهـه  د مـن    نمـود، المبين شـركت     عمليات فتح زماني كه مهران در     

بعد از شروع عمليـات، خبـر شـهادت    اعت  س ٤٨ . بودم خدمتمشغول به   آبادان  
ي نيروهـا در     همـه كـه    ا وجـود ايـن    ب. شنيدم ي پادگان   فرماندهبرادرم را از زبان     

 شركت در مراسم شهيد به ي مرخصي براي بردند، اجازه كامل به سر ميباش  آماده
  . خود را به منزل رساندممن داده شد و به سرعت

 و بـسيار  باس سفيد زيبايي پوشيده      ل حالي كه را در   او   ش،قبل از شهادت  
 من زنـده  ، برادر:گفتاي متبسم  با چهره .، به خواب ديدمخوشحال و خندان بود   

  .گردم برميبه خانه دارم از جبهه ؛ در كنار شما هستم و
¯¯¯¯¯  

  
  »يوسف بختياري« سرافراز ي برادر جانباز و آزاده: راوي

ماهيني با عليرضا شهيد هاي نامنظم در كنار سردار     مدتي با هم در جنگ    
منتقل  شهيد جاللي اهواز   ي   به مدرسه   به جبهه،  در اولين اعزام   .دشمنان جنگيديم 

سپس جهت  . در آن جا مانديم   تمرين و آموزش نظامي     براي  ده و مدت دو ماه      ش
  . شديمفرستاده »طراح«جلوگيري از پيشروي دشمن به خط مقدم 

در نموديم و انجام عمليات ت سازي مقدما   به فراهم   بعد، اقدام  چند روز 
نفـوذ  و كـسب اطالعـات بيـشتر    شناسـايي  بـراي  ها   چند نوبت به مواضع عراقي    

شـهيد    شـهيد عليرضـا مـاهيني،       عمليـات،  شناسـايي ي    مرحله انفرمانده .كرديم 
  كار شناسايي را از غروب آغاز  .اسماعيل كمان و حاج اسماعيل ماهيني بودند

                                                                                                                                                    شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري                         ٨١
  
 سـاعت قبـل از   ٢٤ .يمرسـاند   بامداد به پايـان مـي      ٣الي   ٢كرديم و تا ساعت      مي

 در يـك بـرگ كاغـذ     تـوكلي من و شـهيد     . باش اعالم كردند   اح آماده عمليات طر 
در اين عمليات بـا   قرار بود . وصيتنامه نوشتيم و هر دو آن را امضا كرديم         اًمشترك

آرايـش  بـا    شب همه    ١٠ساعت   . ارتش به دشمن حمله كنيم     ي  پشتيباني توپخانه 
ان مـين و   به ميد. كرديمحركت سكوت و نظم به سمت مواضع دشمن     در نظامي

چي مشغول باز كردن ميـدان مـين          نيروهاي تخريب  ، كه رسيديم  ها  عراقيمواضع  
شـهيد   .همه پشت سر هم در يك ستون در انتظـار دسـتور حملـه بـوديم               .شدند

 صـبح  ٤ساعت حـدود   .بودمستقر شده ها   و نزديك عراقيتر از همهماهيني جلو 
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 سنگرهاي دشمن هجـوم     شجاعانه به  رزمندگانو   دشبود كه دستور حمله صادر      
  .بردند

ه  دوستان مرا بـه عقـب منتقـل كـرد    و مجروح شدم   عملياتدر اين   من  
 :گفـت  مـي كـرد و     مـي  گريـه    . آمـد  عيادتممهران به    وقتي به بوشهر آمدم،    .ندبود
  ؟دادم ات مي به خانوادهبايد  در آن صورت چه جوابي ؛يوترسيدم شهيد ش مي

¯¯¯¯¯  
  

  عليرضا شكريان: راوي
 در قالـب يـك   ، در زماني كه عضو رسمي سپاه بودم    ٤/١١/٦١خ  تاريدر  

عـزام نيـرو   ادر مقـر   روز ٤ مـدت  .گردان رزمي از بوشهر به شيراز اعزام شـديم        
پرداختـه  نيروها  ديم كه به كار سازماندهي      بومستقر  ) شهيد عبداهللا مسگر  پادگان  (

 سپس به سمت اهواز حركت كرديم و مـدت يـك هفتـه در پادگـان شـهيد                .شد
علـي بـن    ( قـم    ١٧تيـپ   و  گـردان مـا جـز     در سازماندهي،   .بهشتي استقرار يافتيم  

  فراگيري و تمرينات به  ، در اين يك هفته ضمن تجهيز.قرار گرفت ))ع(ابيطالب
  اول ميدان مين                                                                                                     ٨٢

  
 مهـران   .كردند بازي مي  اوقات فراغت فوتبال   درها     اكثر بچه  .يممشغول بود نظامي  

  .گذراند و به آن عالقه داشت نيز وقت فراغتش را با اين ورزش مي
 بـه شـهر   هاي جداگانه در دستهبعد  اما ؛ گردان ما بود  جزوشهيد توكلي   

، منتقـل  تانداز دشمن قـرار داشـ    شوش كه به شدت زير آتش توپخانه و خمپاره        
سريعاً بـه   ما را    سپس . ارتباط من با شهيد بيشتر شد      همان زمان بود كه    از   .شديم

و   اعزام،بودواقع شده    كيلومتري شهر شوش و كنار رودخانه        ٥خط مقدم كه در     
 متر ١٠٠با سنگرهاي دشمن حدود  .مستقر كردنددر سنگرهاي جمعي و نگهباني    

  .برديم به سر ميي  و خطرناكغخط پدافندي شلودر لذا فاصله داشتيم؛ 

به بار ديگر دوستان تا قبل از عمليات چند  به همراه مهران و چند تن از     
ي دانيال نبي  در مقبره شهيد توكلي .شهر شوش و به زيارت حضرت دانيال رفتيم      

 خـواني؟  در اين زيارتگاه نماز مي    اين قدر    چرا   پرسيدموقتي  . خواند زياد نماز مي  
 و در نمـاز، ايـن    در اين مأموريـت شـهادت نـصيبم شـود        مدار آرزو   :جواب داد 

  .خواهم حاجت را از خدا مي
سـپاه شـيراز و بـسيار    نيروهاي  از   سلطاني شهيدكه  ما   گردان   ي  فرمانده

زاده و معـاونش    حـاج عبـاس حـسن      نيز گروهان   ي  فرمانده. باايمان و شجاع بود   
 مقـداري از    توكليشهيد  سنگر  مقدم جبهه،   در خط    .حاج اسماعيل ماهيني بودند   

  .توانستيم زياد همديگر را ببينيم به همين علت نمي؛ سنگر ما دورتر بود
  كنار سنگر بـا شـهيدان خداخواسـت شـكريان،          ١٠ ساعت   والي ح يشب

ماشااهللا تنگستاني و حسن برادن نشسته بوديم و شهيد تنگستاني در        خضر رنجبر، 
مـدتي بـا   . ندوستانش نزد ما آمدمهران با چند تن از د  كه   بودكردن  حال صحبت   

خـواني    سؤال كردم كه نماز شب مي      وها از ا    صحبت ضمن در   ؛مگفتگو كردي هم  
   ي داد كه متوجه جواب آرامبه قدري آهسته و با حالتي از وقار و تقوي  يا نه؟

                                                                                                      مد توكلي ريشهري                                                                         شهيد عبدالمح٨٣
  

ي روحـاني و پـر از        ولـي چهـره    ؛عبادت شبانه و راز و نياز او با خداوند نـشوم          
 ي هداران جبه زنده عابدان و شبو  جز، سن كموجودكرد كه با  صفاي او حكم مي

 .گفـت خيلـي دوسـت دارم شـهيد شـوم       هايش مي  حرفهميشه در    .اسالم است 
  .كرد آن روزشماري ميآغاز  در فكر عمليات بود و براي هميشه

گر بعثي  و با نيروهاي اشغال  بوديم  مدتي در خط پدافندي شوش مستقر       
  تا اين.ندكرد شماري مي عمليات لحظهآغاز براي شروع حمله و ها  بچه .ديمجنگي  

مهمـي بـا   ي  جلسه  گردان ي   فرمانده ١٣٦١در روز يكم فروردين ماه      كه سرانجام   
 اجـراي عمليـات   ي مورد نحـوه  و در  ها برگزار كرد   ها و دسته   فرماندهان گروهان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


آمد و ديگـر      زيرا بوي حمله و عمليات مي      ؛همه خوشحال بوديم  . توضيحاتي داد 
  . بودبه پايان رسيدهانتظار 

باش به سـر      ي نيروها به حالت آماده      شب همه  ١٢ساعت  فرداي آن روز  
را نمـاز آخـر   اي از نـور،   در هالـه تعـدادي از عزيـزان      بردند و در ايـن ميـان        مي
 نيم سـاعت    .طلبيدند  مي  حالليت  كردند و    مي   از هم خداحافظي     همه. ندخواند  مي

طبق سـازماندهي  . و حركت به سمت شيارها صادر شدنظامي  بعد دستور آرايش    
بـه سـمت    يمآرام و منظم در حالي كه خود را مسلح كـرده بـود  ،  ستون بهزرهي  

 بـه  !خداوندا: كردم در آن لحظات با خود زمزمه مي .يمحركت كرددشمنان اسالم   
ايـن  گران به كشورمان يورش بردند و كيلومترها خـاك           گناهي اشغال  چه جرم و  
 امشب گور ايـن  .ندا هكه نكرد ها  چه جنايت  راهدر اين   .  را تصرف كردند   سرزمين

 دشمنان اسالم باشد و ديگر فكـر     ي  متجاوزان را خواهيم كند تا درسي براي همه       
  .پرورانندندر سر  را )عج(تجاوز به كشور امام زمان

 و   شـد  آغـاز  »ايـا زهـر   «المبين با رمـز       فتح عمليات بامداد   ١:٣٠ ساعت
   كردند و در مي اسالم از سه محور پيشروي رزمندگان. دستور حمله صادر گرديد

  اول ميدان مين                                                                                                      ٨٤
  

از شروع عمليـات تـا صـبح         .شدند  ها درگير مي    با عراقي سنگرهاي كمين دشمن    
 از پيشروي .يمبودبه عقب يا شهيدان عزيز ها  بچهشاهد آوردن پيكرهاي مجروح     

 ،متوجه شدم كه در هر سه محور  و   هوا روشن شد  ؛ تا اين كه     نيروها خبر نداشتم  
 به ؛اند انع دشمن گرفتار شده  وممين و پشت    ن  يداتعداد زيادي از رزمندگان در مي     

  از جملـه شـهيد  ؛شـده بودنـد    درگير باني دشمن   سنگرهاي كمين و ديده    باشدت  
با پيشروي تعدادي از نيروها درگيري   .اده بود افتمين   مجروح در ميدان     كه توكلي

بـه   امكان انتقال شهدا و مجروحين اما ؛در سنگرهاي دشمن به سختي ادامه يافت 
هاي  خط پدافندي ما و ميدان مين به شدت زير آتش سالح           .عقب وجود نداشت  

 مهران نيز در ميدان    ،سبك و سنگين دشمن بود و طبق خبري كه به دست آوردم           
  .نار ساير همرزمانش به شهادت رسيده بودمين در ك

 نيروهـاي اسـالم در بـسياري از         ،المبـين   اول عمليات فـتح    ي  مرحلهدر  
دسـت  از خـاك كـشور از       زيـادي   نقـاط    و   كرده بودند پيشروي  به خوبي    مناطق

ضـمن يـورش بـه    ها   بچه نيزي عملياتي گردان ما   در منطقه  .ده بود شدشمن آزاد   
هـاي ديگـر    از تقويت جناح كردن تلفات سنگين به آنان،    با وارد    ها  عراقيمواضع  
   .پرداختنددفاع و مقاومت به شدت به و جلوگيري نمودند دشمن 

 »شليكا و المهدي   شيخي،«عزيزان زيادي در محورهاي     در اين عمليات    
  بنابراين تا.هاي مطهر ايشان به عقب نبود به شهادت رسيدند كه امكان انتقال پيكر

 ي  مرحله ) هفته يكحدود  ( بعد از چند روز    . عمليات صبر كرديم    بعدي ي  مرحله
 عتسـر بـه   .گرديـد كـل منـاطق آزاد    المبين آغاز شد و اين بار   دوم عمليات فتح  

 سـپس  .به عقب منتقـل شـد  آنان بود و پيكرهاي شهيدان كه مهران توكلي نيز جز     
 در بهـشت  اي ديگر از عزيـزان را تـا آرامگـاه ابديـشان     اين شهيد بزرگوار و عده   

  .صادق بوشهر بدرقه كرديم تا به زيارت حضرت دوست نائل شوند
                                                                                                                                                                  شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري٨٥

  
  »محمدباقر رنجبربوشهري«برادر آزاده و جانباز : راوي

و پـشت يـك   مدرسـه   يـك   در  .  از كودكي دوست بودم    توكليبا شهيد   
 ٢٢ ي در مدرسـه نيز با هم  راهنمايي   ي   دوره .ي ابتدايي را گذرانديم     دوره نيمكت
  .تحصيل كرديمبهمن 

 .منمـودي  شركت   »طراح و كرخه نور   «در عمليات   هر دو    ١٣٦٠در سال   
ضا ماهيني چه از نظر اخالقي      رعليشهيد  نامنظم به فرماندهي    هاي    جنگنيروهاي  

  .بود اين نيروهاو جزنيز و معنوي و چه از نظر نظامي واقعاً نمونه بودند و مهران 
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 حميديـه و سوسـنگرد قـرار    هاي كه بين شـهر »طراح« ي نطقهدر معمليات طراح  
در  مهـران    .خوب عمل كردنـد   بسيار  نيروها  و   با موفقيت صورت گرفت    ،داشت

 . روز در مواضـع فـتح شـده مـستقر بـوديم     ٤مدت  . تيرانداز بود  تكاين عمليات   
 گروهـي بـراي اسـتراحت بـه مقرمـان در اهـواز              ،سپس با آمدن نيروهاي جديد    

در ايـن مأموريـت   . ماندندنيز از جمله شهيد توكلي در آن جا         اي   برگشتيم و عده  
 عبدالرضـا جـواهري،    عباس مرادي،   جمله شهيدان مختار بديه،    ي از  زياد عزيزان

سـردار  و  حـسين مقـاتلي      جعفـر محمـدي،    محـسن محمـدي،    جالل محمـدي،  
  .هاي نامنظم شهيد چمران را از دست داديم جنگ

در قالب همگي  منطقه با مهران همراه بودم، آخرين باري كه در اعزام به    
 از .و سپس بـه خوزسـتان اعـزام شـديم         ابتدا به شيراز    شده،  گرداني سازماندهي   

بعـد از ورود بـه    .به شوش عزيمت نمـوديم  قم ١٧تيپ به عنوان نيروهاي اهواز  
 كرخه  ي   هنگام غروب از رودخانه    ،تش دشمن بود  آشهر شوش كه به شدت زير       

   را تحويل »شهادت«خط  يا  زعن خط.جبهه رسيديماول  به خطكرده و عبور 
  در سنگر ما شهيدان فرهاد.ر سنگرها مستقر شديمگرفتيم و طبق سازماندهي د

  
  اول ميدان مين                                                                                                    ٨٦

  
شــهيدان  مجــاور در ســنگر، ي و چنــد نفــر ديگــراو مــصطفي شمــس حيــدري

  عبدالحسين
 ، شهيدان مهـران تـوكلي     ،ديگرنجبر و در سنگر   ضر رنجبر و محمد ر    خ اردشيري،

  . مستقر بودند ساير دوستانيوسف ناصري و
 حـاج اسـماعيل     از جملـه   تعـدادي از عزيـزان       نيـز در سنگر پشت سر     

حـضور  ماهيني و شهيد بشكوه      ابراهيم    شهيد ،پور شهيد نبي ،   شهيد كمان  ،ماهيني
  .داشتند

 متـر بـا مـا فاصـله     ١٠٠ه حدود  كنان بعثي با دشم منطقهروز در آن   ٢٠قريب به   
از نيروهـاي مـا   موقعيت جغرافيايي و نظـامي خيلـي    و   و از نظر امكانات      ندداشت

در ايـن   . و پايـداري نمـوديم   نبرد كـرديم با شجاعت ايثارگرانه و    ند،مجهزتر بود 
نـژاد بـه اسـالم و     از جمله شهيد حاج باقر ميگلي تعدادي شهيد و مجروح    مدت،

  .دتقديم شامت مسلمان 
روي مواضـع مـا   كـه   ي و ديـد خـوب    دشـمن آتش  زياد  با وجود حجم     

 .داديم را از دست نميجوار  به سنگرهاي همو سركشي  با يكديگر   ارتباط  داشتند،  
كه به كاسي عدوربين زد و با   مي سر ها به بچه دائم  مهران از جمله كساني بود كه       

  .گرفت ها عكس يادگاري مي  از بچههمراه داشت،
هـر   .شـديم آماده  حركت به سمت دشمن      برايشب بود كه     ١٢ساعت  

قـرار   خـود و گروهـان  در دسـته  كس با توجه به سازماندهي از پيش تعيين شده   
و  گروهان ما به سمت محور و شيارهاي مشخص شـده حركـت كـرد     . فتگر مي

ي شروع  از لحظه دو ساعت .دآغاز ش بامداد عمليات ١:٣٠دقايقي بعد در ساعت  
   . تعدادي از عزيزان مجروح و شهيد شدند و در اين مدتعمليات گذشت

  با توجه به اين كه ما به عنوان نيروهاي پشتيباني در انتظار دستور 
                                       شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري                                                                         ٨٧

  
نيروهـا  ساير  صبح خبري از   ٤تا ساعت   برديم،    حركت و رفتن به جلو به سر مي       

 ارتباط با محورهـاي     شدت براي  گردان كه به     ي   فرمانده زمان، در همين    .نداشتيم
  دباي.  را صادر كردهانيروبه  كمك در تالش بود، دستور پيشروي برايعملياتي 

 راه افتاديم   تسرعبه   .زديم  دشمن را دور مي    حركت كرده و  از كنار شيار شيخي     
همچنان . شديم ميدرگير با نيروهاي عراقي  سنگرهاي دشمن   در طول مسير در   و  

 تا ،در حالي كه مجروح شده بودم     و با ديگر همرزمانم     داديم   ميبه پيشروي ادامه    
  .تيمپيش رفعمق مواضع دشمن 
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 در زمـان اسـارت بـا    .به دست دشـمن اسـير شـدم   بود كه نزديك ظهر   
مي  داشتم و جوياي وضعيت دوستانم در عمليات          ارتباط  نامه از طريق ام   خانواده
 بسيار ناراحت شـدم و  . به اين وسيله به دستم رسيدنيز خبر شهادت مهران   .شدم

 ستاده بودم و مهراناي در بهشت صادق . را ديدم  او خواب   يشب .گريه كردم خيلي  
  .دادند مي دست تكان برايم انخنداي  با چهرهو ديگر شهيدان 

 آرامگاه شـهيد    رفتم،بوشهر  گلزار شهداي    به   ، وقتي بعد از پايان اسارت   
 كـه در    قـرار داشـت   المبين دقيقاً همان جايي       و ساير شهداي عمليات فتح     توكلي

  .خواب ديده بودم
¯¯¯¯¯  

  
  دريانرضا قا برادر جانباز حاج

 در يك سـتون     همگيكه  زماني  المبين و    عمليات فتح نخستين دقايق   در  
 ،كنـار نيروهـا   هنگـام عبـور از       تـوكلي  شهيد   ،كرديم به سمت دشمن حركت مي    

  .از او طلب ياري كنيدبياوريد و بر زبان  را )عج(اسم آقا امام زماندائم  :گفت مي
   
  اول ميدان مين                                                                                                    ٨٨

  
  . زيرا مادرم مريض است؛ و نگذاريد اول پدر و مادرم متوجه شونددهيد

بـاني و كمـين    سنگرهاي ديـده ، درگيري در  يمنزديك شد وقتي به مواضع دشمن     
  ناگهانه طولي نكشيد كو هنوز در ميدان مين بوديم . شدت گرفتها  آن

 ولـي   ، شهيد و مجروح شده بودند     اي    عدهكه    با وجود اين   .تلفات زياد شد  تعداد  
 . به پيشروي ادامه دهنـد   ووارد شده   ها و سنگرهاي دشمن      به كانال بقيه توانستند   

 .هاي دشمن به سـختي مجـروح شـدم         يكي از مين  ي    به وسيله من در ميدان مين     

 ي بعـد از مرحلـه     .ا به شهادت رسـيدند    همان ج نيز  ر  يگ نفر د  ٢٥ و حدود مهران  
  . پيكرهاي خونين اين عزيزان به عقب منتقل شد،دوم عمليات

¯¯¯¯¯  
  
  خاطرات شهيد با 
  
   ١١/١٢/١٣٦٠ ـ  زيمت به خط مقدمع

  »خلق االنسان من علق/ اقراء باسم ربك الذي خلق«
  »بسته خلق كرد انسان را از خون /نام پروردگارت كه تو را خلق كرده بخوان ب«
  

ـ   )ع(، حسين )ع(نام خداي علي  ه  ب نام خداي شهيدان،  ه   ب ،آري نـام  ه  و ب
 . سـال دوبـاره نمايـان شـد     ١٤٠٠ كربال بعد از   .خداي شهيدان كربالي خوزستان   

 شهيداني كه با خون خود درخت ؛ربالي خونين ايران داراي هزاران شهيد است    ك
 براي مـا خزانـي و بـراي    و با رفتن خود تنومند و سرسبز اسالم را آبياري كردند      

اي از يك   شهيداني كه در زمان حيات خود نيز نمونه      ؛دندنمو غازآخود بهاري را    
  .شهيد زنده بودند

                                                                                                                    شهيد عبدالمحمدتوكلي ريشهري٨٩
  

 خود مسيري درخشان براي مـا زنـدگان در حقيقـت مـرده       نآنان با رفت  
من كساني لياقت اين را دارند كه بر روي خود نـام سـرباز            به نظر  .باقي گذاردند 

   از يك انسان ، كاملي از يك انسان كاملي امام زمان را بگذارند كه واقعاً نمونه
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ايم  راستي آيا فكر كرده    .مسلمان و متعهد به قرآن و خط اصيل واليت فقيه باشند          
كه اگر ما شهيد شديم و مردم هم بنا به قدرداني جسد ما را با شكوه به زير خاك  

  ؟شود آيا در آخرت هم همين طور از ما تجليل مي، گذاشتند
 هر كسي كه هنوز بـر روي      مگر آيا راستي ما شهيد هستيم در نزد خدا؟       

 اسـلحه   ِرتواند به جبهـه بيايـد و بـا زو           مي ،هواي نفس خود خط بطالن نكشيده     
 ،ترين جهاد ما بزرگ «)ع(به قول امام . را بگيردـ دشمن خود ـ هواي نفس يجلو

 اين هواي نفس است كه امروز باعث شده كـه ايـن  » .جهاد با نفس خويش است    
غلطنـد و بـه درك واصـل     خاك ما بـه خـاك مـي    چنين سربازان مزدور بعثي در      

  .شوند مي
 ز ديربـاز بـا  ـ ا اين شيطان بزرگ ـمريكا  آاستكبار جهاني به سركردگي 

اسالم و مسلمين مخالف بوده است و هميشه اسالم را مانعي در راه اهداف كثيف 
ها و منابع طبيعي  خود كه همانا به بند كشيدن خلق محروم و به يغما بردن ثروت           

 صـحيح  ي منابعي كه استفاده .ديده است  مي،باشد هاي تحت ستم مي   شار ملت سر
به راسـتي مگـر بـراي     .ن كشور است آمردمها حق مسلم و طبيعي فرد فرد     از آن 

  اي ديگر قدم بر ممالكي  مريكا از نيمكرهآهمه در زمين خدا جا وجود ندارد كه 
 مـشتركي بـا    هـيچ وجـه  ،گذاشته كه نه از نظر زبان و نه رنـگ پوسـت   

  ؟مريكا ندارندآ
  

  اول ميدان مين                                                                                                      ٩٠
  
هايمان و اگر نـشد   اگر شد با سالح و قلم  .مريكا از خون شهيدان پاسداري كنيم     آ

  .با خونمان نداي آنان را لبيك گوييم
 
  كه در اين عرصه در خاك نانآوشا خ •

 تندـيدند و رفـورشيدي درخشـچو خ •

  كه با ايمان و اخالص نانآخوشا  •
  ت بوسيدند و رفتندـم دوسـحري •
  تـيقـكه در راه حق انـا آنـخوش •
  به خون خويش غلطيدند و رفتند •
 ،ن شـهيد چمـرا  ،هـاي نـامنظم    ستاد عمليات جنگ ي   فرمانده ، خوب و شهيدم   ي  فرمانده ياده  ب«
  ».يد عليرضا ماهينيهش
  

   ١٣/١٢/١٣٦٠  ـ١٨:٣٠ ساعت
هم لياقت آن را داشتم كه در نبرد حق عليه باطل سـهمي داشـته         بله باز 

در  .باالخره تصميم خود را گرفتم     .خواست به جبهه بازگردم     خيلي دلم مي   .باشم
 ،قصد دارم در حمله اگـر زخمـي نـشدم          .زند  دلم خيلي شور مي    ؛اتوبوس هستم 

  .خرين نفس بجنگم و دشمن را نابود كنمآ تا حتماً
كه به جبهه آمدن مـا       استدرست   . اين آرزوي هر مسلماني است     ،آري

ن هستيم كه بخواهيم خـود را بـا      آتر از     ولي ما كوچك   ؛ باشد ي افتخار   مايهشايد  
كساني بايد اآلن فخر كنند كه در بين ما نيـستند و    .اين كار جلوي مردم باال ببريم     

 آري آنان هم براي خود آخرتي خوب و نوين سـاختند        .ن در بهشت است   جايشا
   ؛ادامه دهيم راهي كه ما بايد آن را؛ و هم براي ما راهي پرفروغ باقي گذاشتند

                                                                                             شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري٩١
  

بـاالخره از   پـاك شـدن و    نزديكي به خدا،   ،آنبه  رفتن  ي    ثمرهراهي كه   
توانيم مانند آنان از اين   راستي ما مي   . است امتحان خداوندي سرافراز بيرون آمدن    

آن باعث افتخـار و   ي كه واقعاً قبول شدن در   امتحان فراز بيرون بياييم؟  اامتحان سر 
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ن را داشته باشيم كه شهيد شويم و به اوج          آاي كاش ما هم لياقت       .مباهات است 
  .و كمال انسانيت برسيم

 راه ء، و باالخره راه انبيـا   ء راه انبيا  ، راه مهدي  ؛ راه امام است   ،راه شهيدان 
ولـي تنهـا راه       دارد، هـاي زيـادي وجـود      راه . راهي كه همه بايد يرويم     ؛خداست

  . درست راه خداست
  

   ١٤/١٢/١٣٦٠ـ   ١٢:٣٠ساعت 
 شـوش   ؛ شـوش شـهر شـهيدان گمنـام        ؛باالخره به شهر شوش رسيديم    

  .ها خراب شده و مردم آن نيستند  خانه؛اي درآمده شهري كه به صورت ويرانه
 در اين شهر به  .بسيجي و سپاهي است    شهر يكپارچه پوشيده از ارتشي،    

 .است و يك حمام كه براي ما رايگـان اسـت        ي شايد فقط دو مغازه باز     اين بزرگ 
محلي نمانده كه مـورد اصـابت   دگر   .ها همه سوراخ سوراخ شده است      پيكر خانه 

) ع( دانيال پيغمبر كه حضرت عليي حتي مقبره  .توپ و خمپاره قرار نگرفته باشد     
 خواهـد يـك   لم ميد . مرا زيارت كرده است    ،زيارت كند   هر كس او را    اند  هفرمود

دمـي فقـط و     آجا   در اين  .قدم را حس كنم    م خطبار ديگر حال و هواي خاكريز       
 ... نـه  نـه فكـر والـدين و   ، نه فكر خانه ،نه فكر مدرسه  ؛  باشد فقط به فكر خدا مي    

   ي همهكه ي ي خدا.كند ها فقط براي تقرب به خدا كار مي  فكرها و قلبي همه
  او قدرت مطلق جهان نهان و  .مال او استو آخرت ما  ها مال ها، جان هستي،
  .بخواهد
  اول ميدان مين                                                                                                      ٩٢

  
اي  پهت صبح وقتي كه از روي . بعدازظهر به خط مقدم برويم  ٢شايد امروز ساعت    

 واقعـاً احـساس شـور و     ،كـردم  به محل درگيري نگاه مـي      ، شهر مسلط بود   كه به 

 زيـرا در خـط   ؛شد با پاي پياده بروم خواست اگر مي  دلم مي .ماشتنشاط عجيبي د  
  عظمتي كه. بيند مقدم است كه انسان واقعاً شكوه و عظمت خداوندي را مي

اي   آن هم وسـيله ؛ن يك وسيله هستيم آ وجود آمدن ه  نهايت ندارد و فقط ما در ب      
  .سيار كوچكب

پاه اسـالم راه فـرار    سبا نداي اهللا اكبر بينم كه سپاه كفر به چشم خود مي 
اندازد كه   اهللا اكبري كه چنان ترس و وحشتي در دل سپاه كفر مي          ؛در پيش گرفته  

  .بينند يا در تسليم به نيروهاي اسالم چاره را يا در فرار مي
يـد و شـايد بـه خـدا     طـور كـه با   من در آن دو ماه تابستان نتوانستم آن      

ن را  آنزديك شوم و باز آمدم تا اگر شد با سالح متكي به ايمـانم و اگـر لياقـت                    
  .جا به خدا برسم  در اين،داشتم

  
  » انديشه در خط اول جبهه،ور و شوق ش«

 يكي از برادران روحاني كه لباس پاسداري به تـن           .امروز كالس داشتيم  
بـا   دقيقـه  ١٠حداقل  روز ر هر شبانه  د :گفت ي م كرد و   صحبت مي برايمان   ،داشت
 امروز چه هستم و فردا چه خواهم ،خلوت كنيد و فكر كنيد ديروز چه بودم خود  
  ...بود
  
  
  
  

                                                                                                                 شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري٩٣
  

   ١٥/١٢/١٣٦٠  ـ ١٣:٠٥ ساعت
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 همگـي  ؛هـا گرفتـه    حال اكثر بچه؛در شهر وضع ما چندان خوب نيست  
خواهد حمله هر چه زودتر       دلم مي  .خواهد هر چه زودتر به خط برويم       دلمان مي 
 بهتـر اسـت حـداكثر اسـتفاده را از     ،ايم ندهاقل ما كه از مدرسه باز ما   ال .آغاز شود 

 ي هـا خيلـي چيزهـا دربـاره     هاي بچـه   در اين چند روزه از صحبت .وقتمان ببريم 
 حس كنجكاويم در ايـن جـا گـل كـرده     .ام  فهميده،ام لي كه قبالً خبر نداشته    يمسا
تو فقط بـه فكـر    :چنين بيان كرد  من اين  ي  ها نظرش را درباره    يكي از بچه   .است
  .كني و مقام هستي و كالً به ماديات فكر ميپول 

 ناراحـت  ؛ خـودم بـدانم  ي ها را دربـاره  خواست نظر بچه هميشه دلم مي  
  . داشته باشدي هميشه بايد نفس انتقادپذيرانسان اما ؛ نشدم

  
   ١٨/١٢/١٣٦٠  ـ ٢٠:٠٠ اعتس

 صـداي  .يسم يك شب مهتـابي اسـت  نو ن كه دارم اين جمالت را مي  آلا
ترين نقطه به دشمن هستم و  اآلن من در نزديك .رسد  به گوش مي   شليك كاليبرها 

 ديگـري كـه در آن      ي  ام تا حـاال در هـيچ نقطـه         ذتي كه از اين مكان برده      ل  واقعاً
كـنم آن فكـري كـه در خانـه          اآلن است كه حس مـي      . نبرده بودم  ،ام زندگي كرده 

كـنم همـان رؤيـاي      همانند پر كاهي از مغزم بيرون رفته و فكر مي     ،داده زجرم مي 
 ، در خـواب  ،همه جا به فكر خط بودم      .داد كه در بوشهر زجرم مي     خط مقدم بود  

جـا هـستم بـه هـيچ چيـز فكـر         ولي اكنون كه اين    ؛ سر كالس درس   ،در بيداري 
شـور و    .كه بتوانم راهي پيدا كنم كه از بار گناهانم كاسته شود            مگر اين  ؛كنم نمي

تـر   كنم كه از هميـشه سـبك    احساس مي .كنم احساس مي  شوق عجيبي را در دلم    
  .رسد ي كه فكر خانواده به مغزم ميه مگر گاه گا؛هستم

  اول ميدان مين                                                                                                      ٩٤
  

نجـك تفنگـي    يك نار ،كردم ها نگاه مي   امروز موقعي كه داشتم به عراقي     
صـابت كـرد كـه تـركش ريـزش بـا صـورتم         امن به زميندرست در چند متري   

 اين اولين باري بود كه خطر   .ي از پوست صورتم را برد     مو مقدار ك   همسطح شد 
شايد اين هشداري بود كه بيشتر مواظـب خـود          .كردم را به اين نزديكي حس مي     

  .باشم
باز  داي گلوله و خمپاره، باز ص، ماه دوري از خط مقدم٧باالخره بعد از 
بوي عشق به خدا و احساس نزديكي به خدا بـه مـشامم              زبوني خصم تجاوزگر،  

باالخره اين اضطراب و نگراني و آن حالت عجيـب درونـي كـه مـدتي                 .رسد مي
  . از وجودم رخت بر بسته و رفته است،داد عذابم مي

  
   ١٩/١١/١٣٦٠ ـ ٢١:٠٠ساعت 

آغـاز  معلوم نيست حمله چه موقـع       ؛امروز هم مثل روزهاي پيش است     
بينم و اكثراً هم كساني هستند        مي  را ها  اين چند روزه عجيب خواب بچه      .شود  مي

اين جا گرد   فقط براي رضاي خداست كه در  .گونه آلودگي  كه پاكند و بدون هيچ    
 ؛هاي گونـاگون زدنـد     ها تهمت   جواناني كه به آن    ؛صحبت از پاكان است    .اند آمده

اين  ست از حمايت از انقالب برنداشتند و حتي جان خود را هم درولي باز هم د
   . اي كاش من هم مثل آنان بودم.راه دادند

  
   ٢٠/١٢/١٣٦٠ ـ  ٢٠:٠٠ ساعت

و ما هم تا سـاعت     جي گرفتند  شدت زير آتش آرپي   ه  ديشب منطقه را ب   
اي   عـده .دانست هدف از اين كار آنـان چيـست   كس نمي ولي هيچ؛  بيدار بوديم ٢
  ولي شايد هدف اصلي تغيير  .كنند دن ما اين كار را ميانخاطر ترسه گفتند ب يم

                                                                                                                                                           شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري٩٥
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  .ها يا افراد باشد موضع تانك
خواهد هـر چـه زودتـر حملـه           دلم مي  .جا تقريباً عادي است    وضع اين 

 ولي به نظر من بستگي بـه وضـع مهتـاب            ؛زمان حمله معلوم نيست    .شروع شود 
اگـر بـه ايـن طريـق      .شود  حمله شروع مي،دگرد هر وقت مهتاب نمايان مي  .دارد
 .دانـيم  ديگـر را مـي     كم كم  قدر هم    . آغاز شود مله تا ده روز ديگر       شايد ح  ،باشد

  . شايد روز به روز هم بهتر شود؛ها با هم خيلي بهتر شده رفتار بچه
  

   ٢٢/١٢/١٣٦٠  ـ ٧ :٠٠ ساعت
 ايـن واقعـاً   .بـاش خوابيـده بـوديم    مادهآصورت ه ديشب آرام بود و ما ب  

انـدازد   رس و وحشتي مـي قدرت خدايي است كه در دل دشمن ضد خدا چنان ت       
قرار است امـروز بـه       .بندد جي و سالح سنگين مي     وار منطقه را به آرپي     كه ديوانه 

خواهد هر چه  دلم مي .پشت جبهه برويم و شايد تا روز حمله پشت جبهه بمانيم        
ر دين بـزرگ ملـت ايـران    ي زازشايد بتوانيم با اين حمله     .شود آغاززودتر حمله   
  . خوبي در اين سال به امام و امت بدهيمو عيدي بيرون بياييم

 خودت به ما قدرتي عطا كن تا بتوانيم بر اين نفس شيطاني فائق              !خدايا
  .شويم و خالصانه در بيرون راندن دشمن از خاك خود بكوشيم

  
٢٣/١٢/١٣٦٠   

 تو !بارالها ! خدايا. امام زمان استي دربارهها  اين روزها حرف تمام بچه
 من قدرتي عطا كن تا بتـوانم خالـصانه در  ه  ب،دهم هت قسم مي  را به مقربان درگا   

  به من قدرتي عطا كـن تـا       ! خدايا .براي امام زمان قدم بردارم     راه تو و براي تو و     
  حمله در در موقعتا  به من قدرتي عطا كن !خدايا .بتوانم بر هواي نفسم فائق آيم

  اول ميدان مين                                                                                                   ٩٦
  

وجود آيد كه بتـوانم انتقـام خـون شـهيدان را از دشـمنانت              ه  من چنان خشمي ب   
خواهم به من چنان ايماني دهـي كـه لياقـت آن را داشـته               از تو مي  ! خدايا .بگيرم
  .م كن با امام زمان الاقل در خواب ديدارتاباشم 

  
   ٢٤/١٢/١٣٦٠  ـ  ١٣:٠٥ اعتس

هـاي مـن     شايد اين آخرين نوشته   ؛پيچد كم كم عطر حمله در منطقه مي      
خواهد در حمله تا نفـس دارم   دلم مي؟ شود داند كي شهيد مي    چه كسي مي   .باشد

 تو خـودت بـه مـن قـدرت ده تـا             !خدايا .بكشم دشمنان را توانم   بجنگم و تا مي   
  .بتوانم دشمن پليد را از پاي درآورم

داني كه ما فقط براي تو و رضـاي تـو خالـصانه قـدم       خودت مي !خدايا
 اسـتوار چـون كـوهي    وقدم   ما را ثابت،خواهيم در اين راه ايم و از تو مي     برداشته
ايـن    مـا در   !خدايا. يكنناپذير در برابر دشمنانت قرار دهي و ما را ياري            شكست
  . امام زمان اميدي نداريم توكس جز تو و ولِي اين بيابان برهوت به هيچ جا در

الزمانت را در هـر       صاحب ! خدايا . اميد ما را از خودت قطع مكن       !خدايا
ـ        ، در تمام زمان حمله    ،جا يـاري او بتـوانيم عيـدي       ه   همراه ما بفرست تا الاقـل ب

 ايـن نـور چـشم    ،اين پيـر جمـاران  ،   اماممان !خدايا .بزرگي به امام و امت بدهيم     
ها و گزندها مصون و محفوظ نگـه دار    ي ي از تمام بد    ما را تا انقالب مهد     ي  همه

  آمين .حفظ كنو او را تا انقالب مهدي براي ما و تمام مستضعفان جهان 
  

   ٢٥/١٢/١٣٦٠  ـ ١٢:٠٥ ساعت
 همه جا حرف امام زمـان       .ها موفق به ديدار امام زمان شدند       باز هم بچه  

  ا به مقربان درگاهت رو  ت؛گاهي نداريم  ما به غير از تو هيچ تكيه! خدايا.است
                                                                                                                                                                            شهيد عبدالمحمد توكلي ريشهري٩٧
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  خـودت  !خـدايا  .ار امام زمـان مفتخـر گـردان        چشم ما را به ديد     ،دهم سوگند مي 
 تمام دسـتوراتت را تـا   !خدايا .غلبه كنم ام بر نفس خود   داني خيلي سعي كرده    مي

 عـاجز و  ي  بار هم كه شده بـه ايـن بنـده            براي يك  !خدايا .ام حدودي عمل كرده  
  .جود مبارك امام زمان مفتخر گردان وديدناو را به  ناتوانت رحم كن و چشم

 مـؤمنين  ي خـواهم كـه همـه    طلـبم و از تـو مـي     از تو كمك مـي   !خدايا
  .درگاهت را سالمت داري و بيماري مادرم را شفا فرمايي

پرتو امام زمـان در    به فرماندهان ما عقلي و قدرتي عطا كن تا در      !خدايا
كم  كم .ترين نيروي دشمن را از پاي درآورند  بزرگ،حمله بتوانند با حداقل تلفات

 شـايد صـالح باشـد و    .حمله قبل از عيد نيـست انگار شويم كه   مي داريم مطمئن 
بايـد آنـان را تـا     .بـرد  باش به سـر مـي   تمام جبهه در حالت آماده حتماً دشمن در 

بعد همانند شيران بيشه توسط اين خداجويان جنداهللا بر سر  توان خسته كرد و    مي
  .تا مفتضحانه فرار را بر قرار ترجيح دهند آنان يورش برد
 همـان  ، هر چه خودت بخـواهي     . خودت ما را همه جا ياري كن       !خدايا

  .شود مي
  

   ٢٩/١٢/١٣٦٠  ـ٢١:٠٠ ساعت
 از ديـروز تـا حـاال    .ام  در سـنگر نشـسته   ،نويسم اآلن كه دارم اين يادداشت را مي      

اي در   منطقـه   دشـمن در   .ايـم  ام و خيلـي كارهـا را انجـام داده          خيلي كم خوابيده  
كـه   ضد حمله زده و شكست خورده است و امكان اين         نزديكي ما دست به يك      

طـور كـه      چون منطقه آن   ؛ ما كم است   ي  امكان حمله   ولي به نظر من هنوز     ؛شود
 روابـط   ؛ديگر خيلي خوب شده    ها با هم   بچه رفتار .بايد و شايد مجهز نشده است     

  .ها با هم خيلي محكم شده بچه
  اول ميدان مين                                                                                                    ٩٨

  

   ١/١/١٣٦١ ـ ١٦:٠٠ ساعت
 سـال قبـل سـالي بـود كـه ميـدان       . است٦١م در سال   ا  اين اولين نوشته  

هايي كه يكي پس از ديگري مطرح شدند         قدرت؛  ها در كشور بود    آزمايش قدرت 
  .خره سر از پاريس درآوردندد شدند و باال طر،و چون اكثراً در خط مردم نبودند

اين سال  ست كه در ااينك با ما . سال تازه و نو آمده است      . است ٦١و حاال سال    
بتوانيم در جبهه براي مملكتمان كاري انجام دهيم و دين خود را نسبت بـه امـام                

ر  امروز تعداد زيادي كارت تبريك براي ما از بوشه.امت و اسالم و مردم ادا كنيم   
  .اند افراموش نكرده منظور اين است كه مردم هنوز ما ر؛ رسيده بود

 .خورد جا همه نوع آثار ايثار و ازخودگذشتگي مردم به چشم مي     در اين 
 .هايي وجود دارد كه پيرزن روستايي از ده براي رزمندگان فرستاده است          بسته نان 

و روي  فرستاده شده ابتدايي ي هاي مدرسه بچه هايي وجود دارد كه از طرف هديه
ريايي جمالتي نوشته شـده اسـت    كمال سادگي و بي ها فقط دو خط آن هم با       آن

  .ها به انقالب است كه حاكي از ايمان آن
اين سال به ما نيرويي عطـا كـن تـا بتـوانيم هـر چـه زودتـر                  در !خدايا

  .متجاوزان بعثي را از كشورمان بيرون كنيم
غـاز عمليـات   آ بـا  ٦١روردين مـاه  توكلي در دوم فـ    )مهران(عبدالمحمد

  .  رسد  شوش به شهادت ميي  جبههي المبين در منطقه فتح
  
پشتي شهيد در   كولهدركه به دست آمده  خاطرات او  ي  مطالب مذكور از دفترچه   «

  ».جا مانده بوده سنگرش ب
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                                                                                                    د عبدالمحمد توكلي ريشهريشهي                                                                        ٩٩
  
   »نامه وصيت«

ريشهري فرزند حسين ساكن و اهل بوشـهر         توكلياينجانب عبدالمحمد   
خـدايي  جـز خـداي يكتـا     ه  دهم كه ب    شهادت مي  . هستم ١٢٨به شماره شناسنامه    
امام اول من حضرت علي و  .اهللا است  محمد رسول، بر حق اوي نيست و فرستاده

  .است )عج(آخرين آن امام مهدي
ام كه جـز خـط راسـتين امـام كـه       حال سخني دارم با ملت و خانواده  و

اگـر سـعادت شـهادت    . پـيش نگيرنـد  در ديگر   راهي،اوند استخد فرمانهمانا 
 زيرا من ؛ دشمن را شاد نكنيد و مرا ناكام نگذاريد    با گريه و زاري دل     ،نصيبم شد 

بيـنم   كـه مـي    جـز ايـن  ،گونه غمي نـدارم  روم و هيچ با كام شيرين از اين دنيا مي  
  .شوند دارند استعمار مي پوشان امپرياليستي هستند و همنوعان من در زير چكمه

خط انحرافي  به ؛ خميني اين نائب بر حق امام زمان را تنها نگذاريد! اي ملت!هان
. هاي امام را به جان و دل بخريـد          حرف  و هاي شرق و غرب گوش ندهيد      دولت

 و )ع(راه مـن راه امـام حـسين    .اگر شهيد شدم مرا در قبرستان شهدا خاك كنيـد         
بعد  . اگر از من قبول كنند     ؛اين سردار برزگ اسالم است    ،  شهيد چمران  ،فرزند او 

 به اين دنياي فاني فكر نكنيـد     ؛شي ندارد ها ماندن ديگر ارز    ها و رستمي   از چمران 
 راهتان راه شهيد چمران و امثال او كه رهروان پاك .كه چيزي جز فنا شدن نيست

  . باشد، هستند)ع(امام حسين
 .هاي اسالمي از پاي ننـشينيد  تا جان داريد براي باز پس گرفتن سرزمين   

  .                                  دهيدرا به راه خير  اي كه آن هيچ ندارم جز دوچرخه  دنيااز مال
  دنياي خاكيآن  به اميد ديدار در 

  »عبدالمحمد توكلي«
  

                                                                                                    اول ميدان مين١٠٠
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  قاسم خسروي: نام و نام خانوادگي
   عبد العلي:نام پدر

  ١/١/١٣٢٨ :تاريخ تولد
   آبادان:محل تولد

       دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت
   كادرزميني ارتش:شغل پشت جبهه
   متاهل:وضعيت تاهل
  ٣ :تعداد فرزندان

   كار زميني ارتش:عضويت
  ١٨/٧/١٣٥٩:تاريخ شهادت
   خرمشهر:محل شهادت
  بوشهر:محل دفن
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  قاسم خسروي                                                                                                     ١٠١
  

  سر شهيد م ه:راوي
اي به عقـد      مراسم ساده  با برگزاري  ١٣٤٩در سال   خسروي  من و شهيد    

را در كنـار  اي  زندگي بسيار سـاده و م تنها ده هزار تومان بود  ا   مهريه .هم درآمديم 
  .هم آغاز نموديم
 اي ه هـر دو در خـانواد  شت ونسبت بسيار نزديك فاميلي دا    با من    شهيد

و بـود  من ؤپـدر ايـشان مـردي بـسيار مـ     . بزرگ شـديم مذهبي و پيرو روحانيت  
 كـه بـه   هـا  دشـتي مسجد ( در مسجد شيخ علي بدرياول وقت  نمازهاي خود را    

 بـه مـسجد   گـاهي نيـز   .خواند  مي)هاي ساكن آبادان ساخته شده بود همت دشتي 
  .آورد  و فرايض خود را به جا ميفتر آقاي جمي مي

بودند كه براي كار در شركت نفـت بـه     پدر و مادر ما اصالتاً اهل دشتي        
 آبـادان بـزرگ   بنابراين من و همسرم در. شوند آبادان رفته و همان جا ماندگار مي  

  . شديم
شاه مخالف بود،   يم   رژ اين كه با   ه دليل  ايشان ب  ،انقالبپيروزي   از   پيش

مرتب حضور نداشت و  در خانه   زياد   .داز ارتش بيرون آمدن   همراه چند سرباز    به  
   مسجد آقاي جمي ي هدر محلدر آن زمان  .كرد شركت ميهاي انقالبي  فعاليتدر 

  رفت و دستورات مسجد آقاي جمي ميساكن بوديم و شهيد خسروي دائم به 
  

 داشـت و    نزديكـي با ايشان همكـاري     . كرد  از ايشان دريافت مي   الزم را   
  . بودها برقرار بسيار صميمي بين آناي  رابطه

 :آمد و گفتبه خانه از پادگان سراسيمه  شهيد يروزدر جريان انقالب،   
كه بـراي   را  نام موسوي   ه  گويند سيدي ب    مي دوستاناي از     ولي عده  ،خودم نديدم 

  آقاي دهم   احتمال مي.ندا هبرددستگير كرده و  ،آمده بودبه مسجد سخنراني 

  اول ميدان مين                                                                                                 ١٠٢
  

  .الري باشد موسوي
 طولي نكـشيد كـه آقـاي    .اطالع داد اين موضوع را به آقاي جمي    يفور

ن ماجرا از پادگان فرار كردنـد   شهيد و دوستانش پس از اي  .دشجمي نيز دستگير    
 چند بار براي دستگيري ايشان بـه   .پراكنده و پنهان شدند   هاي مختلف    مكانو در   

  .بيرون ريختندو اسباب خانه را همه جا را گشتند ،  آمدندمنزلمان
   محل كاربه در اولين فرصت ،پس از پيروزي انقالبصبح اولين روز 

ـ      .مراجعه نمـود  خود    آقـاي جمـي بـراي    ،ه شـهادت رسـيد   وقتـي آن بزرگـوار ب
  .  ما پيام تسليت فرستادي خانواده

يي ن آشـنا  اتوسط او با ساير مبارز    شهيد  روحاني بود و    كه  خواهرم  پسر  
 .كردنـد  هاي امام را پخش مي     يهمالع ا هاي مسجد،   پيدا كرد، به همراه قاسم و بچه      

 در كه ايـشان     نددش  كم كم متوجه     أموران شاه  م ،يك سال قبل از پيروزي انقالب     
 .هـاي ايـشان بـاخبر بـودم         فعاليـت  ي  همـن از همـ    . كند  مياعالميه پخش   پادگان  
هـا را بـه     شهيد اعالميـه .ندداشتحضور فعال هاي انقالبي   ما در حركتي  هخانواد

 .كـرد   كسي به او شك نمـي   ،دار ارتش بود   چون درجه و  آورد    خودمان مي  ي  هخان
بـه    نفـر ديگـر  ٣همكاري شهيد با  اشت كهوجود د  منزلماندستگاه چاپي نيز در     

  شبانه به طوري خودم گاهي نيز  .ندكرد شر ميتنمها را چاپ و  اعالميهي آن  وسيله
 ،خواسـتند   بـه آدرسـي كـه مـي        هـا را    كه كسي متوجـه نـشود، اعالميـه       

   از ؛رساندم مي
از او بخـشي  . زدنـد   صـدا مـي   بي   بياو را   كه  بود   مسني    هجمله زن سيد  

  .ها را توزيع كنند تا آنرساند  ميديگر گروهي دست را به  ها اعالميه
 ميـان  ، در راه.تظاهرات كـرديم  از مسجد بهبهاني تا مسجد پيروز   يروز

  در قرار داشت،  در مسير خانم مسني كه منزلش . شددرگيريمردم و پليس شاه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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  .درون خانه برد تا اوضاع آرام شودبه  ما را  ورا باز كرد
كـه   در ماه محرم از مسجد بهبهاني قـصد رفـتن بـه جـايي را داشـتم        نيزيك بار   
را محاصره كردند تا مردم را دستگير       مسجد  اطراف   پليس شاه  هاي ماشينناگهان  

 يكـي از  ي پلـه  از راه ن ديگر و چنـد پـسر جـوان انقالبـي            به همراه شش ز    .كنند
يكي  ما به .خانه فرار كرديم  صاحبخانماشت با كمك    راه د ها كه به مسجد      خانه

همان  تا عصر . راهنمايي شدندي ديگري ه نيز به خانان رفتيم و آن جوانها خانهاز 
  واده از غيبت خان،وقتي به خانه آمدم. تا اوضاع كامالً آرام شودمانديم جا 

  .من نگران شده بودند
 .تداشـ چـشمگيري  فعاليت اسالمي  نيز در جريان انقالبخواهر شهيد  

  .كرديم امام را پخش ميحضرت هاي  ها و اطالعيه  با هم اعالميهبيشتر مواقع
 ي ههمــ توانــست در  نمــي،شــناخته شــده بــود نظــامي و شــهيد چــون

ولـي در بعـضي حـضور پيـدا          ؛شـركت كنـد   و تظاهرات ضد رژيم     ها   راهپيمايي
 اكثـر دوسـتان ايـشان از    . ضربه زدن به حكومت شـاه بـود   دصد  مدام در  .كرد مي

تالش ها    در فعاليت شهيد اصغر كه با هم      و  فخرايي، شهيد علي     درضامجمله مح 
 عليـه رژيـم   هشـهيد در زمـان مبـارز    .نـد ا رسـيده  به شهادت كردند،  ميخدمت   و

طلبه يا دانشجو   اكثراً  نان سن كمتري داشتند و       و اين جوا   ه بود  سال ٢٨شاهي   ستم
  . بودند

شهيد در نيروي زمينـي     عراق عليه ايران،     شروع جنگ تحميلي     در زمان 
   سه فرزند سكونت داشتيم و آبادان به همراه خانواده در .كرد خدمت ميخرمشهر 

هـا    ي سـال    ثمـره  ماهه   ٣ فاطمه   و ساله   ٣ ساله، فروغ    ٩ زهرا   هاي  به نام 
 مرتـب  هـا  يعراقـ . گرفـت  جنگ لحظه به لحظه شدت مي  . مشتركمان بود زندگي  

  كرد  كسي جرأت نميو  مردم آرامش نداشتند .ندداد شهر را مورد هدف قرار مي

                                                                                                     اول ميدان مين١٠٤
  

از شـهر  بايـد  شـما  :  شهيد نزد ما آمد و گفت،با ادامه يافتن جنگ. نددر خانه بما 
  .دخارج شوي

حركـت  آتـش دشـمن از آبـادان        زيـر   در بمباران و     ١٣٥٩ ماه سال     مهر نهمروز  
خواست در    مي ،داشتاتومبيلي  كه  نيز  برادرم  و  اي نداشتيم     نقليه ي  ه وسيل .كرديم

 ،داز شـهر را داشـتن   كه قصد رفـتن      براي خانواده و ساير فاميل     شهيد. شهر بماند 
  .روانه نمودهمگي را ي كرايه كرد و بوس ميني

در آن جـا  يـك شـب    و  از آبادان به يكي از روستاهاي هنديجان آمديم         
زندگيش تمام هر كس از   . شهر همچنان درگيري شديد ادامه داشت     ه تا ما  .مانديم

 از. ه به گنـاوه رسـيديم  ك  تا اين.ه بودشد  و از شهر خارج هداشت تنها يك ساك بر  
 ي هدر خانــمــدتي  .ناراحــت بــوديمخيلــي  پــيش آمــده و ســرگرداني يتوضــع

هـاي هـور خـسروي در عمليـات          بـه نـام   پسرش  دو  بعدها  پسرعموي شهيد كه    
شـهادت  ي رفيـع   درجـه  بـه  ٥المبين و حسين خسروي در عمليات كـربالي    فتح

خانه باب  يك ؛لطف كردند ايشان در اين مدت خيلي به ما .سر برديمه رسيدند، ب
   . خدا اجرشان دهد.در اختيار ما گذاشتند و موجبات راحتي ما را فراهم نمودند

تـا روز   بعثي به جبهه برگـشتند ومـا        بعد شهيدبراي مقابله با متجاوزين      
در  كه ايـشان  باالخره به ما خبر دادند . مهر هيچ اطالعي از شهيد نداشتيم   نوزدهم

بـر اثـر   در شـهر خرمـشهر       تن به تن با نيروهاي بعثي         در درگيري  روز شانزدهم 
 در .اند  منتقل كرده به بيمارستان طالقاني آبادان     او را   و  ه  انفجار خمپاره زخمي شد   

و نيمي از شـهر بـه دسـت    بودند  تصرف كرده ها دژ خرمشهر را       عراقي ،موقع آن
  ه گوش، بخمپاره تركش داده و  را از دست چشم راستش قاسم . دشمن افتاده بود

هـا    بيمارستانمتأسفانه در آن زمان  .كرده بود    اصابتسينه و شكم ايشان     
  رسيدگي به طور كامل نداشتند تا به ايشان در اختيار  امكانات الزم را امروزمثل 
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 در اثر جراحات شـديد بـه شـهادت          ١٣٥٩سال   مهر   ١٩ سرانجام در تاريخ  . شود
خبر شـهادت وي را    ند،بودمانده  كه هنوز در شهر     خويشاوندان   اي از   عده. رسيد    

  . به ما اطالع ندادند
برادر شهيد، برادر خـودم  و  سپارند به خاك مي شهر   ي شهدا زارآن عزيز را در گل    

ـ كنند تا خ حركت مي به طرف گناوه    بستگاناز   نفر ديگر و چند    شان بر شهادت اي
يكـي  و شود   آبادان ـ خرمشهر بسته مي ي  جاده،اهر در .اش برسانند  را به خانواده

   از آشنايان بهنفر چند .ماند  مييشان از بقيه عقبها از ماشين
  .دو به وطن بازگشتن آزاد شدند از جنگ،آيند كه بعد  ها درمي اسارت عراقي

دختـر بـزرگم از      . رسـيدند  غروب هنگام اذان مغرب بود كه به منزل ما        
هـا    ي اول بـا ديـدن آن         و در لحظـه    كـرد  قراري مـي    ناراحتي و بي   شب قبل مدام  
 حيـاط  واردهـا   بچهكه ناگهان  وضو گرفته بوديم تا نماز بخوانيم       .خوشحال شدم 

 خـود او نيـز   و بعدهاداشت سن  سال ١١كه در آن زمان    حسين خسروي    .شدند
 ولي عمو نيامده و     ،اند  همه آمده  :مقدمه گفت   به شهادت رسيد، از روي بچگي بي      

بـراي مـا كـه     غـروب  . اهل خانه بلند شد  ي   صداي گريه و ناله    .شهيد شده است  
آن . تر شـد  انگيز غمي خود دور بوديم، با شنيدن اين خبر           ها از شهر و خانه      مدت

  .گذشتو طوالني شب بسيار سخت 
 و برگـشتند از رسـاندن خبـر فـوراً بـه آبـادان      رم و برادر قاسم بعد    براد

 در شـوراي   ١٣٦٦ بـرادر شـهيد تـا سـال          .كردنـد  ها در آن شهر فعاليت مي      مدت
  .به فعاليت خود ادامه دادمساجد آبادان 

 يكبه زديك به ما احترام گذاشتند و نخيلي ي پسرعموي شهيد     خانواده
آمده و در اين جـا   بوشهر باالخره بسيار اتفاقي به  ه  ك  تا اين  .ها بوديم  سال نزد آن  

   . او را به بيمارستان بوشهر آوردمه بود و دختر كوچكم بيمار شد.ديمساكن ش

                                                                                                     اول ميدان مين١٠٦
  

هاي شـهداء در    در آن زمان به خانواده.د در همين شهر بمانيم   ها پيشنهاد دادن   بچه
آقاي  و از     با بنياد شهيد در اين مورد صحبت كرديم        .دادند كوي فضيلت خانه مي   

مدتي بعد از . كندبا ما همكاري ـ درخواست كردم  ول بنياد شهيدؤمس ـحيدري  
كه بنيـاد   بوديم تا اينجا   چند سال آن.داده شدنيروگاه به ما اي دو اتاقه در      خانه

  .هاي سازماني بنا كرد آباد خانه شهيد برايمان در صلح
وليت آقـاي   ؤدر زمـان مـس    . شـدند  مـي بـزرگ   رفتـه رفتـه     ها با گذشت ايام      بچه

  براي . از طرف زمين شهري با معرفي بنياد تكه زميني به ما دادند،فرد اربابي
نيـز  داري كمك بالعوض     مق مقداري وام گرفتم و    .دست به كار شدم   ساختن آن   

وضعيت اقتصادي  ،  در اين مدت  به لطف خدا     .به ما داده شد   بنياد شهيد   از طرف   
  .بودمنيز  توليدي بنياد شهيد سرپرستكردم و   خياطي مي.نسبتاً خوبي داشتيم

 نبرد شد تا روزي كه ي ه شهيد بزرگوار وارد عرص  كه جنگ    آغاز از روز 
با توجه به ايـن كـه ايـشان     . طول نكشيد بيست روز همدر كل ،به شهادت رسيد 

به مرز خـسروي  به ايران نيز دائم    عراق   ي  هدر روزهاي نخستين حمل   نظامي بود،   
  .ندرفت و مرز شلمچه مي

ي  خانه آدرس ،كردند فرار مياز پادگان زمان طاغوت  ي كه درنسربازابه 
هـا   اختيـار آن در  لباس و سـاير مايحتـاج را   تاداد  خواهرم را مي  منزل   يا خودمان

و ارتش خدمت كـرد    سال در١١ايشان . داز شهر خارج شونبتوانند  و  قرار دهيم 
  .بود محل كارش در خرمشهردر تمام اين مدت، 

كـه بـراي    بـود   پنجم يا ششم مهرروزبه سربازاني كه در زمان طاغوت     
زستان قطـع    آب و برق خو    ،نگخاطر ج  روزها به    آن . زدن به ما به منزل آمد      رس
 متوجـه شـدم چنـد    .برومحمام به خواهم    مي :گفتو   مقداري آب مهيا كرد      .بود

   جريان را پرسيدم، وقتي .استي مزخبدنش تركش به ايشان اصابت كرده و 
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ـ تـركش ج چنـد   . دژ خرمشهر را بمباران كردندپيشدو شب  : گفت ي بـه مـن   زي
  .ها نيز شهيد شدند  از بچهاي اصابت كرده و عده

ها   عراقي بمباراندست  از  آن روزها شدت حمالت آن قدر زياد بود كه          
ابتـدا راضـي     .رسـانديم   بـه روز مـي    در كوچـه    را  ها    شب  و شب و روز نداشتيم   

شد و از طرفي  ها شديدتر مي ؛ ولي هر لحظه درگيريشدم از شهر خارج شوم نمي
بـا  را بعـد    بقيـه ها را زودتر فرستادم و       بچه يكي از . آب و برق نيز قطع شده بود      

  .آوردمخودم 
   ولي در خانه؛ مرخصي داشتي ه برگ،زخمي به خانه آمدروزي كه 

او  .ند نياز دار بيشتري در شهر درگيري تن به تن است و به نفرات     :گفتو  نماند  
 . در پي آن بـود هميشهخواست و به سعادتي رسيد كه        راهي رفت كه خود مي    به  

 تشييع پيكرمراسم اش در  شهيد مظلومانه در حالي كه هيچ يك از اعضاي خانواده
 و بـرادرش  بستگان تنها چند نفري از . به خاك سپرده شد  حضور نداشتند، ش  پاك
  .ش بودندكناردر 

م سـر  يتوانـست   نمـي  نيـز مطلـع شـديم،    شاناز شهادت اي  اين كه   پس از   
طرفي خانـه و   از. تمام شدواقعاً برايم سخت و سنگين  مسأله   اين   .مزارش برويم 

بود و از طرف ديگر شوهرم را از دسـت          اشغال شده    دست دشمن    به نما زندگي
 در ،آزاد شـد خرمـشهر   ـ   آبادان ي ه جادبعد كهسال  ا يكت هشت ماه .داده بودم

شهر هـ  ابتدا به ما   .ه قصد زيارت قبر ايشان از گناوه حركت كرديم        اولين فرصت ب  
 و گفتنـد حتمـاً بايـد فـالن     اي براي ما تنظيم كـرد  جا برنامه فرمانداري آن . رفتيم

 ، مادر شهيد  ،منفقط   ؛ها را نبردم   بچه. ما نيز خيلي زود برگشتيم     .ساعت برگرديد 
 سر مزار آن عزيـز حاضـر شـدم     اولين بار كه بر.يمه بودبرادرم و برادر شهيد رفت  

   وآيد زبان نميغم و اندوه به همه  آن .و غمباري بودانگيز  حزن بسيار ي لحظه

                                                                                                        اول ميدان مين١٠٨
  

و راف ايـشان آرام خفتـه بودنـد         شهداي گمنـام فراوانـي اطـ       .قابل وصف نيست  
  . مظلوميت از آن قطعه هويدا بود

ي  خانه آدرس ،كردند فرار مياز پادگان زمان طاغوت  ي كه درنسربازابه 
هـا   در اختيـار آن  لباس و سـاير مايحتـاج را   تاداد  خواهرم را مي  منزل   يا خودمان

و ش خدمت كـرد  ارت  سال در١١ايشان . داز شهر خارج شونبتوانند  و  قرار دهيم 
  .بود محل كارش در خرمشهردر تمام اين مدت، 

بيـشتر   ماه ٥ الي ٤و ها تازه خانه خريده بوديم  پس از سالوقتي جنگ آغاز شد،     
   به گناوه آمديمهنگامي كه. نگذشته بود جديد ي هدر خاناز اقامتمان 

ير يكي از پاسداران آبادان با ما تماس گرفـت و اجـازه خواسـت از خانـه و سـا                
احتياجي به دادن كليد    ؛ البته    قبول كرديم  نيز ما   .در آن استفاده كند   موجود  وسايل  

مـدتي    بعـد از   . بـود  خراب كرده  زيرا تير و تركش در و پيكر خانه را           ؛خانه نبود 
  .د و زن و فرزندش به اصفهان رفتندرسي ادتشهبه  ايشان

خانه  .مان رساندبه دسترم تعدادي از وسايل را د برا،رفتن اين خانوادها ب
 مقـداري وام    ،بازسازي مناطق جنگـي   زمان   كه در    ه بود بمباران خراب شد  بر اثر   
  . خانه را ساختم و اجاره دادم،گرفتم

 اصـالً عـصباني   . بـود  مهربـان برخـورد و  خـوش شهيد بزرگوار با همـه     
تـر   و باگذشـت  او صـبورتر  آمـد،  دلخوري بين ما پـيش مـي  اگر گاهي  و  شد   نمي

 و مــادرش بــسيار صوص بــا مــن و فرزنــدانم و پــدربــه خــ .دركــ برخــورد مــي
 سـفر پـدر و      ي  ه سالي يك بار در ماه مبارك رمضان هزينـ         .كرد رفتاري مي  خوش

ادامه داشت ها  ل اين كار ساوداد  مي) ع(مادرش را براي رفتن به زيارت امام رضا 
وانـستند  نتديگر  و مادرش     پدر شهادت ايشان، از  بعد   .تا اين كه به شهادت رسيد     

  .به مشهد بروند
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 كـرد   ميرفت و آمد    زياد   با فاميل و آشنايان      .گذاشت به مردم احترام مي   
مـد خـانوادگي   آ  با دوستان شهيد هنوز رفت و.دبوها  جوياي احوال آن  هميشه  و  

ارتباط همچنان در    ،اند هايي كه به شهادت رسيده     آني    با اعضاي خانواده  داريم و   
 هـر  كننـد،  كـار مـي   آقاي ابراهيمي از دوستان شهيد كه در فرودگاه تهران    .مهستي
  . ايشان تماس تلفني داريمي هبا خانوادو زنند  بار به ما سر مي دو سال يكـ يكي 

و   نمـاز ، كـاري فـراوان داشـت    ي  هو دغدغـ  بود  كه شهيد نظامي     با اين 
ـ نيـت هميشه به وقت و بـا خلـوص       را  هايش   روزه در پيوسـته   .آورد جـا مـي  ه  ب

   با قرآن مأنوس بود و آن را بسيار قرائت .شد صفوف نماز جماعت حاضر مي
  
 دو سـال پـيش بـه    ه بـود،  كه قرآن را در كودكي به شهيد آموخت     شخصي .كرد مي

  مـؤمن و ي كـه پيرمـرد  ش نـزد اسـتاد  قاسـم، از شهادت   پس   .رحمت خدا رفت  
 از كـساني كـه قـرآن را بـه     نفر سه : بسيار ناراحت شد و گفت   . رفتم ،نوراني بود 

  . به شهادت رسيدند كه برايم خيلي عزيز بودند،ها ياد دادم آن
 اين ؛داد  و اهميت مي ه داشت ل مذهبي و ديني عالق    يشهيد بسيار به مسا   

 پـس از شـهادت   .تسـ زد انابشان در بين اقوام و آشنايان ز    ي اي اخلق نيكو و تقو   
 وقتـي خواسـتم بـه مكـه مـشرف      . دادن خمس و زكات برايم مقدور نبود     ،ايشان
 از شهادت شوهرم بـه داليلـي خمـس و           بعد : گفتم و نزد آقاي مدني رفتم      ،شوم

ايشان بر اساس وسايل و مواردي كه خريداري شده و بـاقي   .ام زكات را نپرداخته 
بازگـشت   پس از . برايم سال خمسي تعيين كرد و مبلغ آن را بيان نمود،انده بود م

 پرداخت هرگز ، در زمان حيات شهيد.دمادامه دارا  نيز دادن اين وجوهات از مكه
  .داد  بسيار به اين مورد اهميت مي؛شد ميخمس و زكات قطع ن

   در سال. چند بار به خوابم آمد، كه شهيد در بين ما نبودييها در سال

                                                                                                     اول ميدان مين١١٠
  
خواست مـرا   مي .به خوابم آمدشبي در مكه  ،خونيني   جمعه قبل از ماجراي     ٦٦ 

ها را تنها  بچه تو چند سال است من و:  گاليه گفتما در عالم خواب ب.با خود ببرد
ام  من به زيارت آمـده   :گفت شهيد   هنگامدر اين   . آيم  با تو نمي   ؛اي گذاشته و رفته  

 در حرم نماز خوانـديم  ؛رفتيماز منزل بيرون به  با هم   . اي تو نيز به زيارت آمده    و  
 بيدار شدم و جريـان خـوابم را بـراي يكـي از              ، در راه برگشت   .و زيارت كرديم  

  .كردمهمسران شهداء تعريف 
بـه  اي  هديـه  خوابدر  ، مراسم عروسي بعد از  ،شبي كه دختر بزرگم ازدواج كرد     

در و حالم خيلي بد بود نيز كه يك بار . ام  اين را براي زهرا آورده:و گفتمن داد 
  و به خوابم آمد ،بستري بودمجراحي بيمارستان تهران براي عمل 

  .رها بب اين را براي بچه: اي به من داد و گفت بسته
¯¯¯¯¯  

  
   )برادرزاده و داماد دوم شهيد ( عليرضا خسروي:راوي

 پـدر شـهيد مرحـوم       .كـرد  مذهبي و بااصالت رشد      اي  هشهيد در خانواد  
مالقاسـم فرزنـد مالحـسين      پدر وي نيز   مالعلي   پدرشاحمدعلي فرزند مالقاسم    

تـرين اشـخاص حقـوقي     يكي از مطـرح به عنوان است كه مالحسين در بردخون     
ر زيادي داشت و بـسيار فـرد     ح ايشان در علوم ديني و حقوقي تب       شد؛  يم  شناخته  

ط و مهـر و امـضاي   خـ  ت بردخون بـه دسـ  ي  در منطقهداسنا اكثر   .سرشناسي بود 
نـام  . انسان باشخـصيت و بزرگـي بـود        مالقاسم نيز به همين شكل،       .ايشان است 

  .برگرفته از نام پدربزرگشان استخسروي نيز  شهيد كوچك
 رو بـه روي  ي ه همـساي ،تر شدم و خودم را شـناختم      بزرگ از زماني كه  

   ،به شهرهاي مختلف مانند دزفولشهيد با خانواده  زماني كه .مياين خانواده بود
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 تا اين كه قبل از     . من با ايشان بودم    ،شد اهدان منتقل مي  زنيز  آباد و يك سال      خرم
  .شدبه خدمت انقالب به آبادان برگشتند و در پادگان دژ خرمشهر مشغول 

عالوه بر خرج زن و و  زود ازدواج كرد ،شهيد به دليل اين كه شاغل بود
بـرادر  ( ـ پـدرم   .پرداخـت   زندگي پـدر و مـادرش را نيـز مـي    ي ه هزين،فرزندش
ـ در گير و دار انقالب  اما   ؛ ناخدا بود  ـ )ايشان ه سـفرهاي دريـايي و كـشورهاي    ب

  .دكر  مينيز تأمين شهيد تا حدودي خرج زندگي ما را  و بنابراينرفت عربي نمي
 در جريـان  .محسنات اخالقي شهيد در بين فاميل و آشنايان زبانزد است   

ايي داشتند كـه    ه رفت و برنامه   جمي مي آقاي  مبارزات انقالبي هر شب به مسجد       
ر در ـ از آن سودمـايي بــدوم راهنمال ـسان ـدر آن زمن كه  ـه به اي  ـن با توج  ـم

 دانـي امـا    االن نمي  :گفتند  مي ؟پرسيدم مگر چه خبر است     ميهر وقت    .آوردم  نمي
شـدت  شـاه    كم كم مبارزات مردم عليه رژيم        .فهمي ميتر شوي،     كه بزرگ بعدها  
 برادر .آورد ها و فرمايشات امام را به خانه مي       يهاعالمو شهيد خسروي نيز     گرفت  

هـاي خاصـي از جملـه      كتـاب زه علميه قم بـود،    حوي    طلبهخودم كه روحاني و     
هميشه  .تا منتشر كنند  آورد   ها مي  هاي امام را براي آن     هاي شريعتي و عكس    كتاب

خـود   پـدر شـهيد و   ، مـا ي هبه نوبت در خانها    و اين برنامه  ها بودم    شاهد كار آن  
هـا قبـل از     مـاه .پادگان ايشان تا شلمچه راهـي نبـود  محل  از   .شد  مي انجامشهيد  

هـا   عراقـي رفـت و آمـد       و   شـده  مرز عراق خبرهايي     دردانستند   شروع جنگ مي  
  . شدآغازكه جنگ   تا اين.استمشكوك 

 مهـر بـه گنـاوه       دهـم .روزنهم مهر ماه بخطر جنگ شـهر را تـرك كـرد           
 از شهيد و سـايرين خبرهـايي        ،آمدند ه از آبادان مي   كساني ك براي مدتي   . رسيديم

دالورانـه بـه مبـارزه و دفـاع          شهيد همچنان در پادگـان دژ خرمـشهر          .آوردند  مي
  روز به روز ها  درگيريو  سقوط قرار داشت ي  اين شهر در آستانه.پرداخت مي

                                   اول ميدان مين                                                                   ١١٢
  

ايـشان و دو سـرباز پادگـان      مهر   شانزدهمدر  تا اين كه باالخره      .گرفت ميشدت  
  .گيرند مورد اصابت خمپاره قرار مي

كـار  پـسرعمويم  نـزد   در بـازار    و   روزها من به ديـر آمـده بـودم           آندر  
دانيـد از    مي: گفت ،مرا بشناسد كه    بدون آن  با ديدن من   يكي از بستگان     .دمكر  مي

از داران   يكـي از درجـه  : گفـت ؟ چـه خبـر   : گفتـيم  ؟هايي رسيده است   گناوه خبر 
 كردن نمودم گريه شروع بهجا   همان.ستخسروي به شهادت رسيده اي    خانواده

 حـاج  : گفـت ؟ اسـت آورده چه كسي اين خبـر را    : پرسيدم .و حالم دگرگون شد   
گريه بـه طـرف       با .معاون فرماندار بود   دير،نداري   در فرما  ايشان. حيدر بردستاني 

كه   يك ساعت منتظر ماندم تا اين؛ اعضاي آن جا جلسه داشتند.فرمانداري دويدم
 : گفتم . كرد پرسي  احوالسالم و   ؛  شناخت  مرا مي  .حاج حيدر بردستاني بيرون آمد    

 درد غربـت  . عمويت قاسم شهيد شده است    : گفت ؟حاج حيدر از گناوه چه خبر     
ام بـه   و در زنـدگي ز سويي و شهادت عمويم كه دلبستگي خاصي بـه او داشـتم     ا

ام   بـسيار پريـشان و آشـفته       آمد، از سوي ديگر     به حساب مي  الگو و مرشد    عنوان  
 وقتـي بـه   .كـردم  يمـ تا پاسي از شب گريه و ناله     و  خوردم    چيزي نمي  .كرده بود 

خواستيم صـبح    مي؛ بوديم ما مطلع : گفتند ،دادمشهادت عمو را     در دير خبر     اقوام
  . به تو اطالع دهيم،رويم بوس به گناوه مي كه با ميني

 بـه مـسجد امـام    ١١ سـاعت   .بوس از دير حركـت كـرديم       صبح با ميني  
 تمـام بـستگان    پدر و برادرم و ساير اعضاي خـانواده و           .رسيديمگناوه  ) ع(حسن
از  وارد شدن به مسجد    با ؛ اما  ابتدا برايم باور كردني نبود     .پوش نشسته بودند   سياه

  .مطمئن شدم خبر راست بودن
و در  رسـد    عمويم با جراحات بسيار در بيمارستان آبادان به شهادت مي         

   ي ه در يك تشييع جناز. و پسرعمويم باالي سر ايشان بودندمتنها پدرآن لحظات 
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 او را بـه خـاك    ، نفـر از بـستگان حـضور داشـتند         ١٢ الـي    ١٠مظلومانه كه تنهـا     
  .سپارند مي

 با . نسبت به گناوه وجود داشتبهتر و بيشتري امكانات آبادان در مسلماً
 اي  عده.گذرانديم  زندگي را مي  ،هايي كه در گناوه داشتيم     تمام مشكالت و سختي   
 ،با ماضمن همدردي  ديگر   اي  هو عد كردند    به ما نگاه مي   از مردم به چشم فراري      

 به آبادان رفت و تا سال ،پدرم پس از شهادت عمويم . نمودند  مي با مهرباني رفتار  
ي  وظيفـه  .جـا مانـد   ناين شهر در آشوراي مساجد يكي از اعضاي     به عنوان    ٦٦
هـا و   و بر انتقال وسايل از خانـه ند ن كها حفاظت  و خانه شهراز  ها اين بود كه       آن

  .ها نظارت نمايند تا هرج و مرج پيش نيايد و اموال مردم غارت نشود محله
 و بوداقوام و آشنايان   دوستدار   .شهيد خصوصيات نيكو و بارزي داشت     

تـرين كارهـايش بـه        از مهـم  رحم  ي     صله .كرد  صميمي برقرار مي   ي ارتباط همهبا  
 در بـين مـردم بـه       .گذاشت  كوچك فاميل احترام مي    وگ   بزر بهو  رفت    شمار مي 
  .معروف بودو اخالق حسنه رفتاري  خوش

 وقتـي بـراي ديـدار بـه        ،كرد  خدمت مي  هاي ديگر هايي كه در شهر    سال
زد و   عصرها به همه سر ميدر محل كار حضور داشت؛ اماها    صبح ،آمد آبادان مي 

 تا آن جـا كـه    ،ي مشكلي دارد  ديد كس   اگر مي  .شد  ميخاطر همگان   انبساط   باعث
 مـستحق و  اشـخاص  مـا    ي  هكوچـ   در .كوشـيد  توان داشت در رفع آن مشكل مي      

ها كمـك     به آن  ، كه كسي متوجه شود    اينشهيد بدون   كه   ي وجود داشتند  نيازمند
  .ها را ياري كنند خواست آن كرد و از دوستانش نيز مي مي

 ه بـود؛  ارتش شد و وارد   درس خوانده   از نظر تحصيالت تا سيكل قديم       
كـرد   را مطالعه ميهاي مذهبي و سياسي   كتاب؛ولي بسيار اهل مطالعه و تفكر بود 

  به خوبي اوضاع و احوال كشور و جريانات روز   از.خواند ميروزنامه دائم و 
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فقـط   اگر ما بتوانيم     ؛فردي برخوردار بود  ه   منحصر ب  هاي  ويژگي از   .اطالع داشت 
  .ايم بزرگي كردهبسيار  كار كسب كنيمآن را اندكي از 

 من سن كمي داشـتم    ، شهيد در دزفول بودند    ي  ه كه خانواد  هايي  سالدر  
هـا   آنند و يا ما بـه نـزد   آمد  به آبادان مي  شنبه   پنج  هر .رفتم هنوز به مدرسه نمي   و  
خواسـت   مـي   ٥٨  سـال  .كنارش باشـم  هميشه در    شهيد دوست داشت     .رفتيم مي

با . ها همراه شوم از من خواست با آن ،دختر بزرگش را براي درمان به تهران ببرد      
 ي هايـن خـاطر  چندي پيش . سفر كنيمجا به تهران  آن به خرمشهر رفتيم تا از هم  

و تنها سـه سـال داشـت    زمان آن   در.مسرم تعريف كردمياد ماندني را براي ه  ه  ب
شـاه  زيارت  به  :  گفت پزشك،عاينات  شهيد بعد از اتمام م     .كردم مياو را بغل    من  

ـ          ، ايشان  من .عبدالعظيم برويم  ه مقـصد شـاه     و حاج خانم به اتفاق دو دختـرش ب
ــدالعظيم  ــرديمعب ــارت حــضرت  پــس از آن  .حركــت ك ــراي زي ــشنهاد داد ب پي

در  به برادرم كه    مانديم و يكي دو روز در اين شهر       . يمشوقم  عازم  ) س(معصومه
 ايـشان  .مـانم  از شهيد خواستم چند روزي نزد برادرم ب.طلبه بود نيز سر زديم   قم  

 روز ١٠ تـا ٨با خانواده به آبادان برگـشتند و         ،چون مرخصي نداشت  و  قبول كرد   
آن سفر بـا     در   .ن است  اين خاطره خيلي برايم شيري     .من نيز از سفر برگشتم     ،بعد

  و مـرا بـسيار     خيلي به ما خوش گذشت     ،ي شهيد   و پسنديده  رفتار نيكو توجه به   
  .خود قرار دادمورد احترام و لطف 

 تـصور كنيـد همـسر       .اي دارنـد    خاص و ويژه   روحيات اي شهد  خانواده
 چيـزي كـه    . تحمـل كـرد     زندگي را بدون حضور او      بار سنگين  ،شهيد با آن سن   
 اين است كه دوست دارم اگر روزي صاحب دختري     ،گويم رم مي هميشه به همس  

هـا    سـختي پشت سر نهـادن    چون اين زن با صبوري و        ؛ مثل مادرت باشد   ،شديم
   بزرگ و تربيت دوست داشت،طور كه عمويم  توانست سه فرزند خود را همان
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 زبان در دانشگاه شيراز بـود كـه بـه علـت             ي  ه دختر بزرگش دانشجوي رشت    .كند
   حقوق ي همسر بنده كارشناس رشتهايشان يعني دوم   دختر.بيماري انصراف داد

زن و كه هـم    اين زن فداكار     .خواند  نيز اكنون حقوق مي    ها   آن  دختر سوم   و است
ـ  هم   ـ         ، بـود  همرد خان  ايـشان از    .خـوبي اداره كنـد    ه   توانـست زنـدگي خـود را ب

ـ    . فاميل هستند  انترين زن  ترين و موفق   بزرگ  منـزل رسـاند كـه شـايد         ه باري را ب
 او توانست جاي خالي پدر را براي .ندنما بسياري از مردها در حل و فصل آن مي      

نداشته  مالي نيز مشكل گاه و هيچ روحي نبينند    ي  هها صدم  فرزندانش پر كند تا آن    
هـا بـودن بـرايم      آني ه عضو خانوادو الحمداهللا اكنون زندگي خوبي دارند       .دنباش

  . ها را به دوش بگيرم اي از بار آن  گوشهمبتوان... اشاء  ان.افتخار بزرگي است
يكي از پسرعموهاي مادرم كه خيلـي بـا شـهيد صـميمي بـود تعريـف                

آوردم برگـه    مـي بـرايش   هايش را    اسوقتي داشتم لب  روزهاي اول جنگ،     :كرد مي
 قاسم تو  : گفتم . را ديدم  داشتمدت   روز   ١٠ كه مهر   ١٤ به تاريخ مرخصي شهيد   

 : گفت ؟ها باشي  بزني و كنار آن    ات سر  چرا نرفتي به خانواده   ،  كه مرخصي داشتي  
در  نفر ديگر    ٨ – ٧ من و    فقط   . در پادگان دژ كسي باقي نمانده است       ي كه بين مي

ي ها نيرو،ها نمانيم  اگر ما نظامي؛ شهر در حال سقوط است. داريماين جا حضور  
. اند، چگونه شـهر را حفـظ كننـد          اي نديده   كه آمادگي دفاع ندارند و دوره     مردمي  
 دهد اجازه نمي فم غيرت و شر.با چوب و چاقو از خود دفاع كنندتوانند    مي نهايتاً

  .گذارمشمن بدر اختيار ددر اين اوضاع بروم و شهر را به راحتي 
سه روز بعد نيـز بـه شـهادت         و  شوند   زخمي مي در همان روزها    ايشان  

  .رسند مي
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  »به نام خدا«
  ز نيمه خرداد كشدا انتظار فرج                 حادثه ها مي آيدسالها مي گذرد

   )امام خميني(
  

   ١٣٦٥ تا خرداد ١٣٤٢از خرداد 
   »نامه زندگي«

 در يكي از محله هاي شـهر بوشـهر كـودكي پـا بـه              ١٣٤٢در خردادماه   
عرصه وجود گذاشت كه بنا به گفته پـدرش چونكـه خـدا ايـن فرزنـد را بـه او                

 و پايبنـد بـه    او در خـانواده اي مـذهبي      . بخشيده بود نامش را خداكرم گذاشتند       
اصول و عقايد اسالمي رشد كرد ودر زير سايه پدري دوستدار اهل بيت عصمت          

) س( حـضرت فاطمـه زهـرا    و طهارت و در دامن پرمهر مادري مهربان و رهـرو  
  . پرورش يافت

اش  حركات و كارها و بازيهاي كودكانه     خداكرم از همان اوان كودكي با       
يد و نهضت سرخ حسيني و ثاللـه پـاكش      داد كه در آينده پرچمدار توح      نشان مي 

او هيچگاه كاري نمي كـرد كـه ديگـران را آزرده خـاطر و               . باشد يني كبير مي  خم
وقت نماز و عبادتش  هيچ ناراحت كند و هميشه با همه مهربان و با محبت بود و

 او هر وقت به منزل مي آمد   .كرد و از غيبت كردن بسيار پرهيز مي      . ترك نمي شد  
  . ن هديه به مادرش وارد منزل مي شدت پر و با دادهميشه با دس

زماني كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران شروع شد با وجود سن كمـي          
تا اينكه پس از يكي دو .  زد تا او را به جبهه اعزام كنند       كه داشت به هر دري مي     

شدند كه ايشان متوجه سوسنگرد به دست خانواده رسيد و هفته نامه وي از جبهه 
  يا پنج بار به چهار بهه هستند و همينطور تا قبل از زمان سربازي حدوددر ج
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جبهه رفت و هنگامي كه به منزل برمي گشت مثل كسي كه چيزي گـم كـرده تـا          
  . گشت آرام و قرار نداشت ه باز نمي جبهمجدداً به

 به خدمت مقـدس سـربازي رفـت پـس از طـي      ١٣٦١تا اينكه در سال    
دوران آموزشي او را به ستاد مشترك ارتش در تهران جهت ادامه خـدمت منتقـل    
نمودند كه در آنجا هـم او آرام نداشـت و شخـصاً تقاضـا داد كـه بقيـه خـدمت             

و را به جبهـه سـومار و سـپس شـوش و چنـد      سربازي را در جبهه بگذراند كه ا     
زي منطقه جنگي فرستادند تا خدمت سربازي به پايان رسيد ولي باز پس از سربا             

شـهيد  نمود بعنوان بسيجي در جنگهاي نـامنظم         هم مداوم در جبهه هافعاليت مي     
 به جزيره مينو منطقـه فـاو   ١٣٦٤پس از آن در اواخر سال . حضور داشت چمران  

 در ٨ كه در عمليات والفجر ١٣٦٥ در آنجا بود تا سوم خرداد    رفت و چند روزي   
. ثر اصابت تركش به لقاءاهللا پيوست     حق را لبيك گفت و در ا      دعوت  كربالي فاو   

  . روحش شاد و راهش مستدام باد
  

  مادر شهيد : راوي
بـه   اي   مهريـه  ا ب .مخبلندي مادر شهيد خداكرم روزگار هستم      زهرا آبادي 

 ي ها با خـانواده   سال. درآمدم،ام بود د پدر شهيد كه پسرعمه تومان به عق  ٤٠٠مبلغ
 تومان حقوق ٩٠٠با ماهي    اعتماديه   ي  در كارخانه  همسرمو  شوهرم زندگي كردم    

بـا سـهم    و ما    روختند پدري را ف   ي   تا اين كه حاجي و برادرش خانه       .كرد كار مي 
   . جبري خريديمي اي در محله  خانه٤٣خودمان در سال 

 در سـنگي    نيـز دو سـال    و مـدت      آن جا سكونت داشـتيم     دريك سال   
 سـال  ها نقـل مكـان كـرديم و دوازده    ي بهبهاني پس از آن به محله    .زندگي كرديم 

  فعلي زندگيمانمحل  قطعه زميني در ١٣٦٩سال در باالخره  .ساكن آن جا بوديم
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  .اي در آن ساختيم خريديم و خانه
 در دو سالگي بـراي      .شهيد فرزند دوم من بود كه در مخبلند به دنيا آمد          

اش   يك روز كـه عمـه  .رفت  مي ، كه در همسايگي ما بودند     اش  عمه منزلبازي به   
 با همان دستان كوچكش يك طـرف تخـت را           ،جا كند  هخواست تختي را جاب    مي

بود كه موتورسيكلتي در  همان سال .خواهم كمك كنم  من هم مي   :گرفت و گفت  
خوشـبختانه   .بـودم باالي سـر او   شب در بيمارستان ٩ساعت تا   .به او زد  خيابان  

   . شهيد را به خانه آوردمخيلي جدي نبود وخطر 
؟ ايد خداكرم را بستهسر و صورت چرا : گفت، آمدبه منزل  حاجي  وقتي  

شـكر كـردم كـه خطـر     خيلـي  خـدا را  . موتورسيكلتي به او زد و فرار كرد    : گفتم
ي  در محلـه  دبـستان گلـستان   ابتـدايي را در كـالس اول تـا پـنجم       . برطرف شـد  

 را در  راهنمـايي    ي  هدورتحصيالت  . خوب بود  درسش   و ها تحصيل كرد    بهبهاني
 دوسـتانش    و از  بـود بازي    و هم  دوست   ههاي محل  با بچه . ابوذر گذراند ي   مدرسه

  .اشاره كنمفريدون خاور، بالدي و وزيرپور توانم به  مي
ـ جنبش  خواند كه     دوم راهنمايي درس مي    سال در   ملـت ايـران     يانقالب
 در گيري انقـالب،  ي شكلهاي روزها   و درگيري  ها برنامهدر جريان    .شكل گرفت 

 در تظـاهرات    .ديگر به مدرسه نرفـت    و از آن زمان به بعد       اين كالس مردود شد     
ي شـاه طنـابي    و بـا دوسـتانش دور مجـسمه   كـرد    شـاه شـركت مـي     رژيـم   عليه  
همه جا را  ،آمد نمي شد و به خانه وقتي ديروقت مي. انداختند تا آن را بيندازند      مي
 به راهپيمايي رفتهها  گفت با بچه  مي،به خانهاز بازگشت  بعد .گشتم لش ميدنبابه  

  .بوديم
 در روزهـاي عـزاداري    .كـرد   مـي مرتب در نماز جماعت مسجد شركت       

  وقتي در .پيوست ميزني  هاي سينه عزاداران و دسته جمعبه ، )ع(مولي حسين
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 او را جـاي ي كـرد تـا ديگـر    بيـرون مـي  از دايره بزرگتري او را زني،    مراسم سينه 
سـينه  و  گرفـت     مـي  ي را ديگـر عـزادار   كمربند  و  رفت    ديگر مي  به سمتي  بگيرد،

 و جـاي جديـدي   شـد  ، دوباره نااميد نميكردند ميرون  او را بي  باز هم   اگر  . زد مي
  .نمود براي خود پيدا مي

 اگر گاهي من و پدرش بـا        .گذاشت به اعضاي خانواده خيلي احترام مي     
.  به كـسي نمـي رسـد   ش هرگز آزار.شد  خيلي ناراحت مي،كرديم ها دعوا مي   بچه

مثل بسياري ما نيز فرزند  .آغاز شدجنگ كه  طولي نكشيد بعد از پيروزي انقالب،
براي مدت كوتاهي  روز يك بار ٥٠ الي٤٠هر  . گرديد جبهه   زماز جوانان ايران عا   

بـراي   شـد،  هر بار كه به منطقـه اعـزام مـي        .آمد ميبه خانه   گرفت و    مرخصي مي 
 معطـل  ،جـا نمانيـد   شما اين: گفت مي .مانديم كنار بسيج ميها    ي او ساعت    بدرقه
  .شد او را ترك كنيم اما دلمان راضي نمي. شويد مي

 رفت و مدتي بعد   سيرجان  به   ،سربازيذراندن خدمت   گ راي ب ٦٠سال   
 سـومار   ي  چهار ماه در جبهه   ارتش،   از طرف ستاد مشترك      .فرستاده شد تهران  به  

اين محل خدمت : گفتمبه دست ما رسيد، با تعجب   اش    وقتي نامه  .حضور داشت 
نوشـت حـالم    هـايش مـي   در نامههميشه  ؟كند  در سومار چه مي،پسر تهران است 

  .شد و به ياد همه بود جويا مي احوال همه را . نگران نباشيد،خوب است
 وارد بعـد از آن  . يك سال در بـسيج خـدمت كـرد   ،ربازيي س  اتمام دوره پس از   

 بارهايي مثل .ود نيز در آنجا به خدمت مشغول ب يك سالواداره منابع طبيعي شد 
 در يكـي  .كرد  مي منتقلبه جبهه   با ماشين   بار و ساير مايحتاج رزمندگان را       وخوار

گيرد تـا   ماشين جهاد را ميشهيد  .شود از سفرها ماشين اداره در منطقه خراب مي       
   . كمك كندها ه آنب

   من به شهيد گفتم ما:كند  تعريف مي،آقاي رضوي كه همراهش بود
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فـردا  بيـا   بنابراين ،خراب استكه  ماشين اداره ؛جا هستيم   روز است اين   ٥٠-٤٠
  .يمگردبرديگري به بوشهر صبح با ماشين 
خواهم   مي؛د ماشين خاك براي خاكريز ببر اند چن   برادران گفته  ،نه: گفت

 لباس بـسيجي بـه   ، خداكرم حمام كرد:گويند  دوستانش مي  .ببرمها    براي آن خاك  
 تو هميشه با زيرشلواري و      :آقاي رضوي به او گفت    . و راهي منطقه شد   تن نمود   

؟ يا ه حاال چه شده است كه لباست را عوض كرد،نشستي دمپايي پشت ماشين مي
 ؛ شـايد شـهيد شـدم      ،روم به سمت خاكريز و خط مقدم مـي       : ب داد جواخداكرم  

 عصر حركت   ٦ الي   ٥ ساعت   .با لباس بسيجي باشم   در هنگام شهادت    خواهم   مي
 .شـود   منطقه اصابت كرده و پسرم شهيد مـي    به آن دوربردي  ناگهان توپ    .كند مي

بـا   و بـاالخره  مبوالنس به بسيج مركزي آوردآآقاي رضوي خودش خداكرم را با    
  .گشتند هم به بوشهر بر

آمدنــد و احــوال خــداكرم را  مــيبــه منــزل مــا  زيــادي ي عــدهآن روز 
 ي  خانـه بـه شـب  . اسـت شايد اتفاقي افتاده   :  گفتم . دلم تكاني خورد   .پرسيدند مي

پس از رساندن پيكر . هنوز نيامده استرضوي :  مادرش گفت.رفتيمرضوي آقاي 
هاي بـرادرم    فردا صبح نيز بچه.ا او را نبينيم تا ممنزل مراجعه نكرده بود به  ،شهيد

هـا از    غافل از اين كـه آن شدند؛ را جويا ميخداكرم احوال آمدند و    يكي يكي مي  
  .گويند نميچيزي ماجرا خبر دارند و به ما 

بـسيج و    بـه  :به حاجي گفـتم   بودم كه يك مرتبه     لباس  در حال شستن     سومروز  
اينقـدر   چـرا  ؛اسـت شـده   مجروح يا شهيد     ما ي   بچه شايد ؛بنياد شهيد سري بزن   
 ديـدم شخـصي بـه       تمام نـشده بـود كـه       حرفمهنوز   ؟گيرند مردم از او سراغ مي    
 مشغول صـحبت با او  حاجي .شود زديك ميننشسته بود، اط حاجي كه دم در حي   

  . از حال حاجي فهميدم خداكرم به شهادت رسيده است.شدكردن 
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 در .شهيد را برگـزار كـرديم     مراسم تشييع   د از شنيدن خبر شهادتش،      بع
تنها سـر  و  اي پيچيده بودند      دورش پارچه  ؛ رفتم  پسرم ي سر باالبه  بهشت صادق   

 محـل  .انگار به خواب رفته بود و   زيبايي داشت    ي  ه چهر .هايش بيرون بود   و شانه 
 از مـن    ،م وقتـي صـورت شـهيد را بوسـيد         . پهلويش را نديـدم    بهاصابت تركش   

   .از كنار او دور شومخواستند 
 از كفنش بـر اثـر همـان         اي  گوشه سپردند،  به خاك مي   كه او را     هنگامي

 كـربال و    ي   واقعـه  ، پـسر شـهيدم    با ديدن  .ه بود شد آغشته   خونبه  جراحت پهلو   
 براي مظلوميت حضرت امام وجود با تمام .شهادت علي اكبر در نظرم تداعي شد  

   .اس اندوه كردمو احسسوختم ) ع(حسين
 بـه مـا سـر       دامهـا مـ     و همسايه  ه مردم محل  ، شهيد  سوگواري در مراسم 

   .گفتند هاي شهيد مي از خوبيپيوسته . كردند ابراز همدردي ميزدند و  مي
 زحمـت كـشيدند و از       خيلـي ي شهيد   دارلس عزا ا مج دردوستان پسرم   

ي شهيد مصادف خاكسپار روز . بودندشكسته اندوهگين و دل فراغ آن عزيز بسيار     
زنـي   زنـي و دمـام    به همـين مناسـبت مراسـم سـينه     ،رمضان بود مبارك   ماه   ١٩با  

  .كرده بودند شركت جامعه در آن اقشار ي هباشكوهي برگزار شد كه از هم
گفته بودند   ها  از همسايه  اي   عده  از طرف بسيج به   وقتي خداكرم به شهادت رسيد،    

گفتـه   نپذيرفته و   ها همسايهاما   ؛ بدهيد  روزگار ي  ه را به خانواد   ششما خبر شهادت  
هـا   خودتان بـا آن بهتر است    ؛برسانيمها    به آن توانيم چنين خبري را      بودند ما نمي  
  .صحبت كنيد

 رفـت،   بـازار مـي  بـه  وقت  خداكرم بسيار باسخاوت و مهربان بود و هر       
 سه سال به ياد دارم .ايستاد از كودكي در كنار ما به نماز مي. خريد چيزي برايم مي 

  ها مادر اين: گفت  مي.بردم مي) ع( او را به مراسم عزاداري امام حسينكه داشت
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   .كرد ها را تكرار مي  با همان زبان كودكانه مرثيه؟گويند چه مي
 مذهبي به ويژه  مراسم، شركت در  اش بزرگتر كه شد تمام عشق و عالقه      

و شهداي عاشورا ) ع(سوگواري حضرت امام حسينزني و مراسم     هاي سينه   دسته
وقتي . كرد و در مراسم عزاداري شركت مي   رفت    مي محلهبه آن   محله   از اين    .بود
هـا   زاده و خواجـه    امامكوي   كاميون به    بازني را     وسايل زنجيرزني و دمام    ها  أتهي
، ر مـاد  :گفـتم   مـي  .رفت ها مي  نشست و با آن     شهيد نيز پشت ماشين مي     بردند،  مي

 .، شـما نگـران نباشـيد    نه مواظب هستم:گفت  مي ؛افتي  از ماشين مي   خداي نكرده 
  .ام به يادگار نگه داشتههنوز زنجير او را 

ها در خانه حضور نداشت،  از آنجايي كه پدرش راننده بود و بيشتر وقت
 .پرسـيدم   و از وضـع درسـش مـي   زدم به مدرسه سر مـي  خودم  ،در حال تحصيل  

شد و به مدرسه يـا سـر         از خواب بيدار مي   عه صدا زدن، فوري      دف يكبا  ها   صبح
  .رفت كار مي

 تا صبح در صـحن  .به مشهد رفتيمبا شهيد هاي اول انقالب سه بار    سال
 غـذايي  ، استراحت كـن ، به خانه بيا، مادر:گفتم  مي.كرد ماند و زيارت مي حرم مي 
خـرم و   يكـي مـي   همـين جـا شـير و ك   :گفت  مي. و بعد دوباره به حرم برو     بخور
اي ترك   را لحظه ) ع( صحن امام رضا   . دوست دارم بيشتر در حرم باشم      ؛خورم مي
   .گذراند مي  و لحظاتش را با معنويت و خلوص به عبادت و دعاكرد نمي

داراي  همگـي مـذهبي و     … الحمـدا  . دختـر و يـك پـسر دارم        ٥در حال حاضر    
ها  آن ميان  در   خداكرماماام؛ ها راضي آني  همهاز . و پسنديده هستند خوب اخالق
  .بوتر باشد ش ي بود كه بسيار خو گلمثل

 انـدوه از دسـت دادن   . فرزنـدانش هـستند    ، يك مـادر   ها براي   عزيزترين
  در .كند نمي اثربر دل و جان مادر  فرزند ق مانند فرا،كدام از بستگان نزديك هيچ

                                                                                        اول ميدان مين                                                                                                ١٢٤
  
ه ارزشي دنيا يقين پيدا كـرد       به بي  ؛حال محزوني داشتم  شهادتش،   ي نخست ها ماه

 ولـي   ؛دكـر   مـي  ي سنگين  دوشم  بر خيلياز دست دادن پسرم،      بار مصيبت  بودم و 
كو و ارزشمندي كه آرزوي هر مسلماني اسـت،          راه ني  دردانستم فرزندم    ميچون  

  .گام برداشته، صبر پيشه كردم
 ه را باز هـم در    دوست دارم    به من ببخشد،  دوباره  را  پسرم  خداوند   اگر  

مـام  قرباني انـدك را از مـن بپـذيرد و بـه ت     اين   اميدوارم خداوند    .رودپيش  خدا  
 ما .فرمايد صبري جميل عنايت  ،هاي اسالمي  هاي شهداء در تمام سرزمين     خانواده

  .كه اجر صبركنندگان بسيار عظيم استزيرا را از صابران قرار دهد 
  

   پدر شهيد:راوي
اهـل    ١٣١٤سـال   روزگار پدر شهيد خداكرم روزگار، متولد       حاج جالل 

زن و هـا،   ي گروه هاعتماديه از هم   ي  ه كارخان وقتي نوجوان بودم،  . آباد هستم  صلح
به محض مطلع شدن از اين موضوع، بـراي   .گرفت  كوچك و بزرگ نيرو مي ،مرد
كودكي در كارخانه مراجعه كردم و از همان مخبلند ي اعتماديه در    كارخانهبه  كار  

   .مشغول به كار شدم
 خـدمت گذرانـدن  تعدادي از كـارگران بـراي     متوجه شدم    بعد از مدتي  

من نيـز بـا    . كنند  ي حيدريان مراجعه مي     ي نظامي كنار داروخانه      به حوزه  سربازي
ه و زحـو   سردار رسـولي رئـيس  .نويسي به آنجا رفتم همراه شدم و براي نام    ها   ن آ

پافـشاري كـردم و      .اي  تو هنوز بچـه    ، برو :استوار طباطبايي معاونش به من گفتند     
گذرانـدن  براي  راضي شدند و باالخره .رومداوطلبانه به خدمت بخواهم    مي گفتم
  .منتقل شدم كنوني نيروي دريايي محل به ،تعليماتيي  دوره

  ؛ تا اين كه باالخره كفشدادند مي نن ماه كفش و لباس فرم به متا شش
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مأمور اجـرا   بندي كردند؛ من      نيروها را تقسيم  پس  س .و لباس در اختيارم گذاشتند    
 مـاه در كـازرون   ٢٤ به ايـن ترتيـب       .كردم ها را رد و بدل مي       نامه ه،ه شد زدر حو 

  .خدمت كردم
ـ  بازگشت به بعد از پايان خدمت و        مـادرم از مـن   ،اعتماديـه ي   ه كارخان

م را بـرايم در نظـر گرفتنـد و بـه     ا ييدختردابا موافقت من، . خواست ازدواج كنم  
آن در  .آن زمان برپـا شـد     با رسم و رسومات      مراسم عروسي    .خواستگاري رفتند 

 دامـاد  ي   عروس به همراه چند نفر به خانـه        بماند و داماد در خانه    رسم بود   زمان  
در چهـل  با ماشـين  رود و او را   مثل حاال نبود كه داماد به دنبال عروس مي         .بيايد

  .چرخاند خيابان مي
 . و خيلـي زرنـگ بـود    قوي داشـت  اي   روحيه .شهيد فرزند دوم من بود    

قـسم  خدا ه بكند؛  ها گلچين مي خداوند هميشه در بين بندگانش بهترين  گويند    مي
كـردن  كمـك  بـراي   ، از همان كودكي هر كس هر كاري داشت  .همين طور است  

 ،ديرسـ  زورش نمـي و حتي گاهي با اين كه  خيلي مهربان و دلسوز بود    .آماده بود 
بـراي  وقتي  ؛ زرنگ و با نظمي بودي  بسيار بچه .شد  براي كمك كردن پيشقدم مي    

 به سر كوچه رسيده ،آمدم  ميم تا به خود ،كردم انجام دادن كاري با او صحبت مي      
   .بود

 با عمويش روي كمپرسـي كـار         سن نوجواني  درو  جنب و جوش زيادي داشت      
راننـدگي مـشغول    ول راهنماييئمس ـروش    يك بار عمويش با آقاي نيك.كرد مي

پـشت فرمـان    ،كمپرسـي  ردنبـراي سـر و تـه كـ      خـداكرم    ـ شود  ميحرف زدن   
  .شد  كمپرسي ديده نميي از جلو، خيلي كوچك بوداز آنجايي كه. نشيند مي

 با تعجب به عمويو شود   حركت كمپرسي ميي روش متوجه آقاي نيك 
  جواب  يدــوي شهـ عم.كند ت ميـن خود به خود حركينـتا ماش:ويدـگ د ميـشهي

  اول ميدان مين                                                                                               ١٢٦
  
روش نزد خداكرم     آقاي نيك  .راند  پسر برادرم آن را مي     ؛ چيزي نيست  ،نه: دهد  مي
 ؟يـاد گرفتـي  تو با اين سن و سـال راننـدگي كـردن را            : پرسد  و از او مي   رود   مي

بـاور كنيـد نفهميـديم كـي         .نـدارم  ولـي گواهينامـه      ، بله :دهد  پاسخ مي خداكرم    
  . موتور و ماشين را گرفتي گواهينامه

 همـه آشـنايي كـه بـا     آنمـن بـا   به طوري كه   ؛كي بود بچابسيار   ي  بچه
؛ امـا خـداكرم    خيلي طول كشيد تا گواهينامـه گـرفتم  ، سن آن و در ماشين داشتم   

  .فوري موفق به اخذ گواهينامه شد
در مراسـم  و رفـت   د مختلف مي به مساج .به مسجد خيلي عالقه داشت    

نيـز بـا   ي انقـالب   در بحبوحـه  .نمـود  به طور فعال شركت مـي     ماه محرم و صفر     
 گاهي ديـر بـه خانـه        .شاهي همكاري نزديك داشت    هاي مخالف رژيم ستم    گروه
 ،و تظاهرات درگيري در:گفت  مي،پرسيدم ير آمدنش را مي دعلت و وقتي آمد  مي

  .اي فرار كرديم  كدام به نقطهو هر ها ما را دنبال كردند پاسبان
 درگيري شديدي بين مردم روزي ، بوديمها  بهبهانيي در محله زماني كه   

 هـا را  تـا آن دويدنـد    دنبال مـردم مـي  نيروهاي رژيم شاه به   .درگرفتها   و پاسبان 
اي از مردم به گروهان كنار شـهرداري   عدهكه قضيه از اين قرار بود . دستگير كنند 

 هها را برداشته و در شهر پخـش شـد    آن هاي  ، اسلحه  حمله كرده  ها  مينظاقديم و   
در دسـتش     ديـدم  .آمدنـد  با هم بـه خانـه        يكي از بستگان  پسر   خداكرم و    .ندبود

كار  نـرا ايـ چاي؟ آورده از كجـاگ را ـن تفنـو ايـ ت، بابا جان: گفتم.است تفنگي
ـ    بايد درس حـسابي بـه ايـن پاسـبان     :  گفت ؟خطرناك را كردي    مـردم  ههـا كـه ب

 را تحويل دولت   ها  اسلحه البته مردم با پيروزي انقالب       . بدهيم ،كنند تيراندازي مي 
  .دادند

   .دشخانه آمد، وارد  هايش به شدت اشك مي در حالي كه از چشمروزي 
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و  در تظـاهرات عليـه شـاه       : گفـت  ؟ اسـت  رفتـه  چه چيـزي بـه چـشمت         :گفتم
 بعـد هـم    .آور زدنـد    گـاز اشـك    هـا     كه ناگهان ارتـشي   داديم   شعار مي مزدورانش  

  .ر كرديم ما فرا و شديدرگير
 از نفـر  چنـد  بارهـا بـا  . هاي انقالبي شـركت مـستمر داشـت      فعاليتدر  

شـدند    ميبه موفقيت نزديك     نمودند و  شاه را    ي  دوستانش قصد انداختن مجسمه   
 انقالبـي  اكثـر مبـارزان   .كردند ميها را دنبال   و آنهها متوجه شد  كه هر بار ارتشي  

 اي از خـصوص بـه مجـسمه   به  د؛بردن از بين مينحوي هر  هاي شاه را به      مجسمه
و كردنـد    خيلي حمله مي   ، بزرگ شهر سوار بر اسب بود      ي  كه در فلكه  خائن  شاه  
  .به زير بكشندشاه ملعون را خواستند به هر صورتي كه هست  مي

هـر وقـت   .  بوداعزام شده به جبهه ، بارهارودبكه به سربازي     قبل از آن  
 نيازي:گفت مي.دادم مي ان به او پولبا اصرار فراوخواست به خدمت عازم شود، مي

   .ان گذراندجرسيخدمت سربازي را ابتدا در . به خرجي ندارم
 خداكرم  : گفتم . رسيد به دستمان اي    سومار نامه  ي  همدتي گذشت از جبه   

 علت را ،آمد  بعد كه از منطقهه؟ سومار آمدي هاش از جبه چرا نامه؛در تهران است
  ازنفر چند؛ با  اعالم كردندجبهه براي اعزام بهيرو در ستاد نياز به ن:گفت. پرسيدم

  .ستاد برگشت به دوبارهبعدو ده روز نزد ما بود .هاي بوشهر داوطلب شديم بچه
 به عنوان   .منابع طبيعي مشغول به كار شد      اداره    در ،پس از پايان خدمت   

 در يكي از سـفرها      .بردند شاگرد آقاي رضوي با كمپرسي به مناطق جنگي بار مي         
 رضـوي   شـهيد بـه آقـاي      .چنـد روزي در جبهـه ماندنـد       كمپرسي خراب شد و     

 پس از گرفتن ماشين     .هاي جهاد را تحويل بگيرم     روم يكي از ماشين     مي :گويد مي
رسد، به كنار لودري كه       وقتي به منطقه مي   .كند  حركت مي  به طرف خاكريز     ،جهاد

  .رود كردن خاكريز بوده، مي در حال درست 

                                                                                         اول ميدان مين                                                                                               ١٢٨
  

بـرد، شـروع بـه بـوق زدن      ي لودر همين طور كه بيلش را باال مي      راننده
ها با شنيدن صداي بوق لـودر، دقيقـاً لـودر را مـورد هـدف قـرار                    عراقي. دكن  مي
كـه  خـداكرم  ي شـكم   يك تركش نيز به ناحيه لودر ي رانندهتركشي سر . دهند  مي

   .رسد كند و به شهادت مي ، اصابت ميبودايستاده  لودرپايين 
بـه بوشـهر   خداكرم بيا : گويد  آقاي رضوي به پسرم ميماجراقبل از اين   

 آقـاي  .جا بمانيم ايندر چند روز بايد براي انجام دادن كارهاي متفرقه      ن .رگرديمب
و  خودم او را به منطقه آوردم :گويد  مي،شهادت خداكرماطالع از   رضوي پس از    

سـپس  و  آورد   به اهواز مي  از منطقه    شهيد را    .گردانم خودم نيز او را به شهر برمي      
   . ولي به ما خبر ندادكند؛ منتقل ميبسيج مركزي بوشهر و به 

ديـدم آقـاي   كه  دم در نشسته بودم .مادر شهيد مشغول شستن لباس بود    
ـ             آن زمـان ايـشان را       .آيـد   مـا مـي    ي  هوزيري از بنياد شهيد پيـاده بـه سـمت خان

و بـا پـاي پيـاده بـه     تر پارك كرده بود       جيپ بنياد شهيد را آن طرف      .شناختم نمي
  ؟شناسيد ما خداكرم روزگار را مي ش:به من گفت .شد منزل ما نزديك مي

  .پسرم است :گفتم
  . با هم به بيمارستان برويمايد ب،تركشي به پايش خورده: گفت
  . بگو،اگر چيزي شده: گفتم
  . چيزي نيست،نه: گفت

 گذاريـد شـما را بـه       ب ،ماشـين هـست   : گفـت  .با هم مقداري راه آمديم    
 ،بيمارستان بـرويم  به طرفكه اين به جاي در راه متوجه شدم    . بيمارستان برسانم 

كـه   ــ  امام جماعت مسجد جامع عطار ـ آقاي مصطفي حسيني  ي به سمت خانه
را فلكـه   : گفـتم .قرار داشت، حركت كرد   كنار ساختمان انتقال خون و بنياد شهيد        

   .مـارستان برويـ قرار بود به بيم!ديـت خيابان امام آمـ دوباره به سمدور زدي و
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  .داشته باشصبر : آقاي وزيري گفت
خدا : گفت شد و مي   هر يك از كارمندان بلند مي     . وارد بنياد شهيد شديم   

،  خداونـد  ؛تقدير ايـن بـود    . پس كار از كار گذشته است     : گفتم .صبر دهد به شما   
  .گرفت من  را با كرم به من داد و با كرم ازپسرم

دن خبر شهادتش دلـم پـر از غـم     با شني. خيلي عزيز است   ،فرزند انسان 
. خاصي داشتو مهر  جذابيت او هميشه برايم . و شروع به گريه كردن نمودم      شد

كفنش را عوض   بعد  م و   يقرار شد شهيد را در بهشت صادق براي آخرين بار ببين          
 .ه بـود  ماجرا شد ي  متوجه فوراً مادر شهيد    ،پس از رفتن من با آقاي وزيري      . كنند

 خانه  و شيون  غوغا . خداكرم شهيد شد   :به اهل خانه گفتم   و  ند  مرا به خانه رساند   
  .گرفتفرارا 

ديدار آخرين  تا ما را به بهشت صادق و فرستادندفرداي آن روز ماشيني 
  طيهمان روز  عصر. رفتيماو ن با مادر شهيد و دو خواهرش به ديد.شهيد ببردبا 

بارهـا و    ت خـداكرم،  شهاد از   بعد .ده ش  تشييع و به خاك سپرد     يمراسم باشكوه 
را به شهر آوردنـد و مـا در تـشييع پيكـر پاكـشان شـركت             شهداي عزيزي    بارها
   .كرديم

گفتنـد    مـي  ،رسـاني مـردم بـروم      توانستم براي سـرويس    هر گاه من نمي   
   . همه از كار او راضي بودند، با اين كه سن كمي داشت.پسرت را بفرست

از در راه برگـشت دو نفـر   . سـوار كـرد  شـيراز   را بـه مقـصد   مـسافر چند  روزي  
 دو نفـر آن  متوجـه شـد   ، وقتي به خانه رسـيد .دشدن در برازجان پياده  مسافرانش

نمـود و آن قـدر    جستجو   شروع به  فردا صبح    .اند كيف دستي خود را جا گذاشته     
  .كردا صاحب كيف را پيدا گشت ت

  صميميت و انس با دوستانش .اخالق و خونگرم بود شهيد بسيار خوش
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 اگـر  .كـرد   مـي دبرخـور با رفتاري بسيار پسنديده و آرام بـا مـردم        . زيادي داشت 
گفتنـد حـاجي     ميگرفتند و     او را مي   دوباره سراغ    ،رساند مسافري را به مقصد مي    

  . بگذار پسرت ما را برساند،اي اگر خسته
 اوقات خود را در مـسجد و مجـالس   ، بيشتر.در نماز و تقوي نمونه بود     

 اسـتفاده را  نهايـت رمـضان  ماه پرفيض و مبـارك  هاي  مذهبي مي گذارند از شب   
عـزاداري امـام   مراسـم  در و دانـست   هـاي قـدر را بـسيار قـدر مـي       شب .كرد مي

   .نمود با شوق فراوان شركت مي) ع(حسين
را يك سال روز مادر لگن اسـتيلي     .  بود  دست سخاوتمند و گشاده  بسيار  

هايـت را در آن   اسـتكان  : براي مادرش خريد و گفت،كه تازه وارد بازار شده بود    
ي روز مادر، بـراي مـادرش فنـدكي خريـد و            نوان هديه  يك سال نيز به ع     .بگذار

و كـرد   ميمهرباني رفتار  بابا خواهرانش . تواني كار كني ر مي تگفت با فندك راحت   
دست خالي نبـود و   ،آمد هرگاه از بيرون مي    ،بودنداز شهيد   تر   ها كوچك  چون آن 

  .آورد كوچك برايشان مي چيزي هر چند
خـواب   ها  ه يكي از همساي   .ست داشتند  خيلي او را دو    ها  ه همساي ي  همه

  ؟يا هفوت نكرد  مگر تو:او گفته بوددر عالم خواب به شهيد را ديده بود و 
مكـه  و اكنون نيـز دارم بـه         من زنده هستم     ، نه :گويد ميدر پاسخ   شهيد  

  .روم مي
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    »نامه زندگي«

اي مذهبي و     در خانواده  ١٥/٨/١٢٥٩تاريخ  شهيد عبدالرسول زاهدي در     
خانه رفـت و   در دوران نوجواني به مكتب   . متدين در بوشهر ديده به جهان گشود      

 فرزنـد  ٩ ماحـصل ايـن ازدواج   كـه د كرپس از چندي ازدواج . رآن را فراگرفت  ق
  .باشد مي

 اعتقاد داشـت  ،كه اسالم دين آزادگي است حقيقت  اينبهزاهدي شهيد  
يـوغ اسـتعمار و رژيـم    زيـر   آزادي كـشور و ملـت از     بـراي  در راه اين بـاور،    و  

بـه ويـژه   ها  ها و سخنراني در راهپيمايي. نمود شاهي تالش و مبارزه   ستمي  وابسته
شركت فعال  طاغوت زمان عليهبر عاشوري سخنراني شهيد شيخ ابوتراب   محافل  
 بـر  ٨/١٠/٥٧ در تـاريخ   تظاهرات بر ضد نظام شاهنشاهي     در   سرانجام نيز  .داشت
  . پيوست… دژخيمان شاه شربت شهادت نوشيد و به لقاءاي ابت گلولهصاثر ا

 بـا  اسـالمي، انقـالب  واالمقـام  شهداي ساير  اين شهيد بزرگوار همچون   
راه را بـراي    و  گرديـد   درخـت اسـالم     باعث بارور شدن    خود  پاك  خون  ريختن  

بـه جهانيـان     و   هموار كـرد   پهلويدر برابر رژيم    مبارز ايران    ملت   نهاييپيروزي  
  .ثابت نمود كه خون بر شمشير پيروز است

  
  
  
  
  
  
  

 

  عبد الرسول زاهدي: نام و نام خانوادگي
  ابراهيم:نام پدر

 ١٣٠٩:تاريخ تولد
  ربوشه:محل تولد

  دوره ابتدايي:ميزان تحصيالت
  متاهل:وضعيت تاهل
  _____:تعداد فرزندان

  )شهيد انقالب(ساير  :عضويت
  ٨/١٠/١٣٥٧ :تاريخ شهادت
  بوشهر :محل شهادت
  بوشهر:محل دفن
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  )همسر شهيد( حليمه جاشويي :راوي
با هـم بـه   در سن نوجواني     .داشتم ي دور يفاميلزاهدي نسبت    شهيد   با

ابتـدا توسـط    . و از همان جا آشنايي مـا بـا هـم بيـشتر شـد             رفتيم  مي خانه  مكتب
 خـانواده رسـماً بـه    بـه اتفـاق   مـدتي،  بعـد از   .خواستگاري كرد  از من    شخواهر

 ٦٠٠ي بـه مبلـغ    ا  م و مهريـه   ايت پـدر  به اين ترتيب با رض     ام آمدند و    خواستگاري
  .او درآمدم ازدواج تومان، به عقد و

هر دو خـانواده از     .  ناخدا بود  زماندار و پدر من در آن        پدر شهيد مغازه  
وضعيت مالي بهتري    شهيد   ي   البته خانواده  ودند؛لحاظ مالي تقريباً در يك سطح ب      

آمـدش بـراي آن     دروكـرد    پدرش كار مـي    ي  شهيد در مغازه  . داشتندت به ما    بنس
  . خوب بودزمان

بعد از .  فرزندمان را از دست داديم٢ فرزند بود كه ١١ ازدواج ما ي  ثمره
ريد و از  ساخت و ماشين خيشهيد زاهدي كارگاهتولد چهارمين فرزند خانواده، 

وضـعيت  ي الهي،  به حول و قوه. دكراز پدرش جدا كارش را    كه   همان زمان بود  
البته پدرش باز هم   .  بهتر شد  ،از پدرش شدن   بعد از جدا     و كاري شهيد  اقتصادي  

البتـه  كـه  است  را پدرش خريده     كرد؛ حتي منزلمان    از نظر مالي او را حمايت مي      
  . اين موضوع را فهميدم، شهيد نداشتم و بعد از شهادتاطالع قبالًمن 

 آورد؛  جامع عطار به جـا مـي       را در مسجد     ششهيد زاهدي هميشه نماز   
  از كارهاش،تا قبل از شهادت. خواند ميخصوص نماز ظهر و شب را در مسجد ه ب

كـه   هر كـاري  .اطالعي نداشتمبود،  ه براي مردم انجام داد   و خدماتي كه خالصانه   
كرد و دوست نداشت كـسي     از ديگران پنهان مي    ،ددا انجام مي در راه رضاي خدا     

ايـشان هميـشه    شوهرخواهرم فهميدم كه ش بود كه از طريق بعد از شهادت  .بفهمد
  .هاي زيادي به مردم نيازمند كرده است به فكر فقرا بوده و كمك

  اول ميدان مين                                                                                                  ١٣٤
  

 با مرحوم محمد محمدي و سيد علي هاشـمي از گـورك   در دوران انقالبشهيد  
 چـه   دانـستم   و نمـي  شـدم     نمـي  او كارهـاي    ي  البته مـن متوجـه    . دنمو   مي  فعاليت
 ، كمتر در خانه بود و بيشتر در مسجد يـا سـر كـارش          .دهد هايي انجام مي   فعاليت

  .كرد خود را مشغول مي
مردم اكثر   مثل   ها و تظاهرات ضد رژيم شاهنشاهي        راهپيمايي هميشه در 

، فهميدم قرار اسـت   چهار روز قبل از شهادتش     الي سه   ؛ تا اين كه   كرد شركت مي 
بـه ايـن   مدام  شهيد بسيار آشفته بود و .برگزار شود بزرگ و باشكوهي  راهپيمايي  

بايد : گفتنگراني؟ است؟ چرا  چه شده :او پرسيدم از .رفت طرف و آن طرف مي
 براي جاسوسي و خرابكاري در    و تشكيالتي  ها  سازمان زيرا ؛مواظب باشيم خيلي  

  . بايد مواظب جوانان باشيم.وجود داردها  كوچه  پس همين كوچه
 كسي ،داشتيم چند بار تلفن زنگ زد و وقتي گوشي را برمي  روز موعود،   

 .ال كـرد  ؤاز اكبر و پدرش سـ     ام تلفن زد و       پسرخاله مدتي بعد از    .داد جواب نمي 
من آقاي  نگران نباشيد؛    : گفت . ولي پدرش هنوز نيامده    ؛ اكبر در خانه است    :گفتم

در كارگاه اسـت  موقع غروب  هميشه بله، او :گفتم. زاهدي را در كارگاهش ديدم 
  .رود و براي نماز به مسجد مي

يكي و ديديم    در را باز كرديم      . زنگ در حياط به صدا درآمد      ،بعدمدتي  
 اي كـه    ؛ بـه گونـه     حال پريشاني داشتم   .پشت در است  هاي آقاي كازروني     بچهاز  

همين طور  هم شما :پرسيدمها   از بچه .ديدم  را قرمز مي   پلكانالمپ باالي   اطراف  
 پـاي  :كـازروني گفـت  پسر آقـاي   ؟بينم ميدور المپ را قرمز  فقط من بينيد يا   مي

 . شما بايـد بـه بيمارسـتان بياييـد      ؛تبرادرشوهرت تير خورده و در بيمارستان اس      
اصرار كردنـد و  باز هم ها  آن؛ اما بيايمبا شما  توانم    گفتم نمي  ؛حال خوبي نداشتم  

   . خانم آقاي بصري به بيمارستان رفتيمبه همراهبا ماشين آقاي كازروني باالخره 
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 .بيمارستان نيروهاي مسلح زيادي ايستاده بودند و همـه جـا تاريـك بـود            اطراف  
 در ايـن هنگـام آقـاي    .لرزيـد  بدنم به شـدت مـي   به طوري كه ؛محال بود   پريشان

 اجازه ندادند   او به   . و به طرف درب بيمارستان رفت      كازروني از ماشين پياده شد    
 گفته بود كه آقاي زاهدي شـهيد  ايشان نگهبان بيمارستان به   .شود بيمارستان   وارد
رد و بـه خـواهرش   كـ  سرش را داخل ماشين    ،آقاي كازروني برگشت   .استشده  
را خودشـان  شروع به شيون كردند و      ها   آنلحظه   در آن    . درست است  ،بله: گفت
بـه  ايـن كـه    تـا  .دادم ها را دلـداري مـي       آن ، من كه هيچ اطالعي نداشتم     .زدند مي
پنهـاني   آقاي كازروني    . روبروي مسجد توحيد رسيديم    ، حاج سيد رحمن   ي  هخان

 بـه خانـه     .نفهميـده بـودم   چيزي از مـاجرا     وز  ن من ه  ؛ طوري كه  ها خبر داد   به آن 
 بـسيار شـلوغ     ايشان ي   جلوي خانه  .بردند آقاي بنيادي    منزليم و من را به      برگشت

تـازه فهميـدم چـه اتفـاقي افتـاده       .جا جمع شده بودند  در آن  بستگانبود و تمام    
 جلـوي مـرا گرفتنـد و    ؛ امـا خواستم به بيمارستان برگـردم   پياده شدم و مي .است

  .ويدش بيمارستان واردگذارند  گفتند كه نمي
ني بـه مـا گفـت بـه بهـشت           و بود كه آقاي كازر    ١١ يا   ١٠ت  صبح ساع 

 در بهشت صادق نيـز  .ويمش بيمارستان ي روانه اجازه نداد    از هم صادق برويد و ب   
شهيد را تا بهشت صادق با آمبوالنس آوردند و اجازه ندادند .  را ببينمنگذاشتند او

صادق،  ك بهشتنزديفقط .  پشت سر جنازه چيزي بگوييم او را پياده تشييع كرده،    
 جنازه گذارم نمي من : جلوي آمبوالنس را گرفت و گفت، شهيدبستگان از خانمي

كـرد،    مـي بحـث ي آمبـوالنس   در فرصتي كه آن خانم با راننده     .را با ماشين ببريد   
جنازه را از پشت آمبوالنس درآوردند و تـا بهـشت صـادق تـشييع                ها خانمساير  

مـاجرا   من در بهشت صـادق بـودم و از           .ود خيلي كمي ب   ي  فاصلهالبته  كردند كه   
  .هيچ اطالعي نداشتم
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شـركت كـرده بودنـد و بـر اثـر         مراسم تشييع جنازه    جمعيت زيادي در    
 آقاي كازروني بـا صـداي بلنـد         .ه بود بلند شد  ي زيادي سر و صدا  ازدحام مردم،   

 هوايي شليك با .كردند  و ديگران او را همراهي ميداد مي سر »مرگ بر شاه«شعار 
ند تـا   ه بود بيرون كرد زنان را از منزل     . دندش آرام   رفته رفته  مردم   ،نيروهاي مسلح 

 ،مده بودنماز ميت آي  اقامه شهيد شيخ ابوتراب عاشوري كه براي .اي نبينند صدمه
شـهيد  سـوگواري   روز سـوم مراسـم       .ه شروع به خواندن نماز كرد     در حياط خان  

  .نيز به شهادت رسيدتراب عاشوري ابوزاهدي بود كه شيخ 
 برگـزار  انـه را در حيـاط خ    درگذشـت شـهيد     مراسـم   در روزهايي كـه     

 دنـد و گـاز    ورآ مـي بـه منـزل هجـوم       ژاندارمري  مسلح   نيروهاي   دائماً ،كرديم مي
 روز ختم شهيد زاهدي دو ماشـين از ژانـدارمري      .انداختند  در حياط مي   آور اشك

 شيخي و مختاري وارد حياط    ها،  از ميان آن  آمدند و   به منزلمان   با نيروهاي مسلح    
 بـا اسـلحه   د،كنيـ ن مردم را از خانه بيـرون  گفتند اگر .باريد ميم نم   باران ن  .شدند

 پدر شهيد زاهدي   .يمكن خراب مي  شتمام وسايل شويم و خانه را با        وارد منزل مي  
در نظر نمايند و مـردم را   ي خود صرفه از خواسته تقاضا كردند ها   و پدر من از آن    

 .كنيـد  ها قبول نكردند و گفتند كه سر و صـدا مـي       ولي آن  ؛ندناين باران بيرون نك   
 يكـي از  .كـرد  مـي ها را همراهي    آقاي كازروني آن   شدند،  از منزل خارج مي    وقتي
  .ناليد ها از درد پا مي ا لگد به پاي آقاي كازروني زد كه تا مدتها ب آن

حاج (ه خواست پدر شهيد     نا ب  مراسم را ب   هفتمين روز درگذشت شهيد،   
ايـشان   به خاطر اين كه ؛ميم و به بهشت صادق نرفتيدر خانه برگزار كرد ) ابراهيم

  .شوندها  آن باعث آزار و اذيتترسيد مردم شلوغ كنند و نيروهاي ژاندارمري  مي
 حساس بود و هميـشه آن را        بسيارخمس و زكات    دادن  شهيد در مورد    

   از ودر خواب پدرش آمده بعد از شهادتش،  حتي .كرد پرداخت ميبه موقع 
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در مـاه  . م خمس و زكات را پرداخـت كـن     به من سفارش كند    خواسته بود    ايشان
ها  نسبت به ساير ماهدر مراسم عاشورا و تاسوعا و نيز ماه مبارك رمضان    و  محرم  

برخورد  و خوش با مردم خوب .پرداخت ميدم با مربيشتر به نشست و برخواست 
  .دكنن  ياد مياو فراواناز ) جبري (ان خودشي در محلههنور كه به طوري  ؛بود

 و بـه مـن دسـت داد    عجيبـي   حالاي كه از شهادتش مطلع شدم،    لحظه
تر  كمخيلي  ولي حاال ؛آمد  خوابم ميبهاوايل بيشتر . فهميدم چه كار كنم اصالً نمي

 خواستم بروم به ه بود،آمد به ديدنم  يك بار كه در خواب.بينم اب مياو را در خو
اين قدر  در اين مدت كجا بودي كه  : گفتم . نرو صبر كن، :  گفت .اطالع دهم پدرم  

 از او   .اسـت  در خواب ديدم به اتاق خودش آمـده          ؟ شبي نيز  آمديدير به ديدنم    
. اسـت زخمـي شـده    تاند سر و صـورت      به من گفته   ؟كجا بودي تا حاال    :پرسيدم
  . شدميدار ناگهان از خواب ب؟بيني  آيا زخمي در صورت من مي، نگاه كن:گفت

 پدرشـان  وقتـي  تا .بردند خيلي از او حساب ميها   بچهحياتش، زمان  در
شان ايخواندند كه وقتي     هايشان را مي    تمام درس  برد،  منزل به سر مي   در خارج از    
 ولـي  ؛گفـت  ها چيـزي نمـي   ن  به آشهيد . درسي نداشته باشند  د،  گرد به خانه برمي  

  .و احترام خاصي براي او قائل بودندبردند  ها از او حساب مي بچه
¯¯¯¯¯¯  

  
  )داماد شهيد( بصري … سيد نصرا:راوي

صورت بود كه بـا     اين  به  زاهدي   شهيد   ي  آشنايي عمومي من با خانواده    
ختر شهيد زاهدي    خواهرم نيز با د    .كرديم  در يك مدرسه تحصيل مي     ايشانفرزند  

 پـدر شـهيد     ،زماني كه بچه بوديم   عالوه بر آن     .خواندند  درس مي در يك مدرسه    
  .جبري با هم آشنايي داشتندي  حلهزاهدي و پدر من در م
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اعتراضات دانشجويي بـه   . كردم دانشگاه تهران تحصيل مي    در   ١٣٥٧سال  اه  آبان م 
ي هر روزه درآمده و مبارزات دانشجويان تا حدي پيش رفتـه بـود       صورت برنامه 

 جريان دانشگاه تهران پـيش روزي كه  .شد مي دانشگاه تيراندازي    ي  در محوطه كه  
مـن   دور شديم و محل از آناي از دوستان  با عده  ها  آمد، به علت شدت درگيري    

 عصر همـان روز  .رفتمواقع شده بود،  )ع(ميدان امام حسين به منزل خودم كه در      
 نيـز از  در آن ايـام خـانواده   . اند   را آتش زده   جا آن   ديدم سيدم،به دانشگاه ر  وقتي  

 ،به خاطر شلوغ بودن تهـران     . طريق نامه از من خواسته بودند كه به خانه برگردم         
 آبان بود كه بـه بوشـهر   ١٥روز باالخره  و آمد  گير نمي بوشهر  بليط اتوبوس براي    

  .برگشتم
خواهرم از من خواست كه با دختر شهيد زاهدي ازدواج كنم و زمينه را        

 آمـد  به خانه آقاي زاهدي ديروقت     رفتيم، شهيد   منزله  ا هم ب  بشبي كه    .كردمهيا  
عقـول و موردپـسند     را خانمي م  شهيد   دختر   ي ايشان،   بعد از آشنايي با خانواده    و  

  .ها به عقد هم درآمديم به اين ترتيب با موافقت خانواده .خود ديدم
 روزي كه .ماندم آن جام و سه روز در  رفتسه روز بعد از عقد به تهران        

تراب عاشوري شهيد شده ابو شدم كه شيخ مطلع در اتوبوس ،گشتم از تهران برمي
در جواني . ديكي با ايشان داشتم  ؛ چون آشنايي نسبتاً نز     خيلي ناراحت شدم   .است

آشـنا شـده    با شهيد عاشوري     ،رفتم با پدرم به نماز جماعت مي     وقتي  و نوجواني   
 دارم در آن خاطربه  .كرد ميو فصل ل زيادي را براي من حل      يمساايشان  بودم و   

ل ؤا از شـهيد عاشـوري سـ       .وسواس خاصي نسبت به نماز جماعت داشـتم       ايام،  
 كـنم   احساس مي  ، جماعت ائت حمد و سوره توسط امام     زمان قر كردم كه من در     

 ،خواهـد   اگـر دلـت مـي      :گفـت ايـشان    ، تكليف چيـست؟   خواهم حرف بزنم   مي
  .حساسيت نشان ندهمديگر  اين را به شوخي گفت تا من .تواني صحبت كني مي
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 آقاي حسيني و شهيد ،سقا  حاج مصطفي شيخعالوه بر اين، هر وقت كه   
 من و پدرم نيـز بـه آن مجلـس           ،كرد در شكري دعوت مي   را به منزلش    عاشوري  

  .شد مي فراهم شهيد عاشوري ي آشنايي بيشتر با به اين ترتيب زمينه رفتيم و مي
م م از شـهادت پـدرخان  امـا  ؛ شب بود كـه بـه خانـه رسـيدم         ١٠ساعت  
ام؛ اما  مطلع شدهكردند كه من از شهادت ايشان  ام فكر مي  خانواده.اطالعي نداشتم

سـت،  بعد كه فهميدند فقط خبر شهادت شيخ ابوتراب عاشوري به مـن رسـيده ا            
در  شـهيد زاهـدي رفـتم و         ي   صبح زود به خانـه     .همه چيز را برايم بازگو كردند     

  .ها بودم پيش آنمين روز درگذشت شهيد مراسم ختم و هفت
شـهيد  كـه   ها فهميـدم     آگاهي سياسي زيادي نداشتم و بعـد       زماندر آن   

از  .اســته بــودارتبــاط در  )ره( خمينــي امــامپيــرو خــطبــا روحانيــت زاهــدي 
بـا روحانيـت   يكي اين بود كـه همـواره       اتي ايشان، ديدگاه مبارز مهم  هاي    ويژگي

پيرو آقاي خـويي بودنـد و   مقلد و  بوشهر عمدتاً  ردمدر آن زمان م   . ارتباط داشت 
بـا  بـه تبعيـت از ايـشان         خـرداد    ١٥ در مـاجراي   و   ٥٧ و   ٥٦هـاي    در طول سال  

 آقـاي   .دهمـراه و همگـام شـدن      ) ره(امـام حـضرت   هاي سياسي و انقالبي      جريان
فكري بود و شهيد زاهدي ارتباط      بوشهر   آقاي خويي در استان      ي  حسيني نماينده 

 سـوي  از آموزش قـرآن و  ي  در زمينهاز سويي .نزديكي با ايشان داشتمذهبي  و  
با آقاي حسيني ارتبـاط برقـرار      انقالبي  هاي    ها و فعاليت    در خصوص برنامه  ديگر  
ديريتي انقالب را بر عهده داشـت و در    كارهاي م ها و     ريزي  اغلب، برنامه  .كرد  مي

 به جـز ايـشان مرحـوم    .كرد ها فعاليت مي ميه تظاهرات و پخش اعال   ،ها راهپيمايي
  .بوداساسي انقالب ل ي مسابه شدت درگيرپور نيز  بازياريآقاي 

ي  ، بـراي ادامـه  ١٣٥٥از آنجايي كه بعد از اخذ مـدرك ديـپلم در سـال         
  از . ي نداشتم چندانل سياسي دخالتير مسا دتحصيل به دانشگاه تهران رفتم،
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بيشتر از طريق  خيلي كوتاهي با شهيد زاهدي آشنا بودم و نيز مدت اخالقي لحاظ
  .يشان پي بردماي  و پسنديدهاخالق خوب ديگران به 

 بـسيار  ل ايـن بـود كـه د       ، ايـشان  و قابل ستايش  خوب  صفات  از جمله   
براي كمك  .داد نشان ميتوجه به طور خاص مهرباني داشت و به مشكالت مردم    

 ي  ابطـه ركـرد و     كوتاهي نمـي  از هيچ تالشي     مند بودند، به مردم و كساني كه نياز     
انه بيشتر به صورت مخفيرا كارهايش  .دنمو مردم برقرار ميبا عاطفي بسيار خوبي 
  .  نداشتها آناطالعي از  ايشان همسرحتي داد؛ به طوري كه  و پنهاني انجام مي

ـ  زد    در وجـود شـهيد مـوج مـي        عجيبي به قـرآن     ي    و عالقه اعتقاد    هو ب
ل ي درگيـر مـسا  خيلـي  در آن زمان كه مردم خـود را   .روحانيت بسيار نزديك بود   

ل سياسـي  ي مسااز شهيد زاهدي ، اطالعي نداشتنداستسيكردند و از  سياسي نمي 
به اين ترتيب بود كـه   نيز ادت ايشانشهي  نحوه . كافي داشت آگاهي كامل و  روز  

در و   كه از قم آمده بودند       راروحانيون  از   اي  خواستند عده   نيروهاي رژيم شاه مي   
از كاركنان ( آقاي ملكوتي ، نيروهاي  با حمله.بردند، دستگير كنند به سر ميمسجد  

آقـاي زاهـدي خـم    .افتـد  مـي  آب در جوي و   شود  ميزخمي  ) آموزش و پرورش  
بـه  كند و     اصابت مي  ايشان به سر    يآقاي ملكوتي كمك كند كه تير      تا به    دوش مي

و حمايـت از    كمـك بـه آقـاي ملكـوتي         شـهيد بـراي     در واقع   . درس  شهادت مي 
از نظـر    چـه انـدازه      ايـشان تـا    دهـد   اين نشان مي  كه  رسيد    روحانيت به شهادت    

چقدر دوستدار و پيرو روحانيـت بـوده    و رفته به شمار مي  مردمي   يفرد،  اخالقي
اعتماد و توجه داشت، مـورد توجـه،   مردم البته به همان اندازه كه شهيد به       . است

  .ي مردم بود اعتماد و عالقه
 كـار  ش پـدر ي در مغـازه  شهيد زاهـدي     زماني كه    :كرد پدرم تعريف مي  

  آن را يادداشت حتماً  ،برد مي به منزل وگر چيزي از مغازه الزم داشت  ا،كرد مي
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بـه  عمل كـردن  درست  بر رويداشت و تأكيد حالل و حرام رعايت   به   .دنمو  مي

از آن  مـا  ي  چيزي كه امروز نسل جوان جامعـه .ورزيد دستورات اسالم اصرار مي   
شد و از خصوصيات بارز  غافل است، در آن زمان از سوي شهيد كامالً رعايت مي

  .آمد ايشان به حساب مي
هنگـام   قـاطع در  يبرخـورد و البتـه  ان با رفتـاري صـميمانه   فردي مهرب 

و فـرامين   ن به قرآواقعاً معتقد بود بايد .رفت به شمار مي خطا و انحراف    ارتكاب  
 در جهـت امـر بـه     .در سخن به آن تأكيـد شـود       صرفاً  اين كه   نه  الهي عمل كرد،    

 و پايبنـد  و مذهبي بسيارل عبادي ي و به مساكرد تالش ميمعروف و نهي از منكر  
  .من و معتقد بودؤ مي فرددر يك كالم

عليـرغم ايـن كـه     ،شبي كه بـراي خواسـتگاري آمـده بـودم     به ياد دارم    
 چنـد درصـد   :ال كـردم  ؤاز ايشان س  ي صميمي و نزديكي با ايشان نداشتم،          رابطه

 درصد ديگر نيـز    ١٠ : درصد و من گفتم    ٩٠ :پاسخ داد  ايشان   ؟جواب مثبت است  
شهيد زاهـدي  نيز  شبي كه در مورد مهريه صحبت شد        .شوداضافه كن تا درست     

نـزد   ، بعد از مدتي كه با هم صـحبت كردنـد  . رفتنديبه اتفاق پدرم به اتاق ديگر     
 : گفـت ؟ شهيد زاهدي چه صـحبتي كـرد  پرسيدموقتي از پدرم    . برگشتندسايرين  

و د نموقرآن و عمل كردن به آن را مطرح بحث سفارش ايشان قرآن را باز كرد و   
د و در اين    كر عرف عمل    نهايتاً مطابق  .به ميان نيامد  صحبتي  هيچ   مهريه   ي  درباره
  .دنموسختگيري ناصالً مورد 
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  )ند شهيدفرز(علي زاهدي   مهندس عباس:راوي
 ازپـدرم   .مشغول به كـار هـستم    سال سن دارم و در اداره مخابرات         ٤٧

 و سيد مصطفي حسيني     ون جبري بود و بيشتر با روحاني      ي   مذهبي محله  شخاصا
ل ي مـسا  هاي ديني بود و اغلـب       اهل مسجد و فعاليت    . داشت برخاستنشست و   

  .كرد خود را در مسجد حل مي
كرد و بعد يك كارگـاه    پدرش كار ميي  ابتدا در مغازهداشت؛شغل آزاد   

ـ   راي ادامـه  كه ب٥٤ سال  تا .دخريو يك كمپرسي     ساخت   آجرپزي ه ي تحـصيل ب
  .برد موقعيت كاري به سر ميهمين در   و حتي تا زمان شهادتش،آمريكا رفتم

و بـود   بـسيار سـختگير     فرزندانش   تحصيل و درس خواندن      ي  زمينهدر  
يـن سـختگيري    البتـه ا   .صيل بهترين باشيم  هميشه دوست داشت كه ما از نظر تح       

ي ايـشان تـا حـد زيـادي      گذاشـت و خواسـته   ما   يدرسموفقيت  تأثير زيادي در    
ن تـالوت  آبـا صـداي بلنـد قـر    هميـشه  و  بـود   من محله   ؤ از افراد م   .برآورده شد 

مـشغول   بـا صـداي بلنـد        كردن ما براي نماز،   بيدار  بعد از   صبح  هر روز    .كرد مي
  .شد تالوت قرآن مي
بـه ايـران     اطالع قبلـي      تم، سرزده و بدون هيچ     پايان تحصيال  با ٥٨سال  

ته بود و مـن هنـوز از ايـن موضـوع     گذش  ماه از شهادت پدر    ١٠ حدوداً   .برگشتم
متوجـه شـدم    نشسته بودم كه  اتاقكمي بعد از  رسيدن به خانه، در     . خبر بودم   بي

است حال تر  كوچك از همهاز برادرم كه . ه و مضطرب است  دستپاچ خيلي ممادر
را يك يـك افـراد خـانواده    حال  .و احوال ساير خواهرها و برادرهايم را پرسيدم       

 شـهيد  :گفتوقتي از ايشان سراغ گرفتم، برادرم  .شدم تا به پدرم رسيدم  جويا مي 
. همه چيز را فهميدممطلع شدم و   هنگام بود كه از شهادت پدرآن در  .استشده  

  را به من داده بودند و البته عاشوري ابوتراب شيخ  شهادت خبردر آمريكا فقط 
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 ولـي بعـداً مطلـع شـديم         ت رسيده؛ شهادبه  شايعه شده بود كه آقاي حسيني نيز        
  .شان شهيد شده استيكي از نزديكاناند و  ايشان زنده

 و خيلـي   بودنـد اكثر مردم آمريكـا از سياسـت دور مانـده      در آن روزها    
 از همان روزهـاي نخـست   .پذيرفتند  مي،شد چه از تلويزيون پخش مي    راحت آن 
با شدت يافتن جريان انقـالب   .دا بودمامريكا ـ كان آو انجمن اسالمي  عض،انقالب

هـاي معتقـد و       خـانواده  ، قم هاي عظيم انقالبي در     و شروع حركت   دي ماه    ١٩از  
 اسـالمي  هاي  آمريكا نيز مضطرب و نگران شدند و به جمعيت        متدين ايراني مقيم  

 پنجـاه نفـر شـروع    الـي با چهل در آمريكا  ابتدا جلسات خود را    .آوردند روي مي 
   .كرديم

 كـه  ؛ بـه طـوري  به سيصد تا چهارصد نفر رسـيد  اين تعداد    ٥٦در سال   
ها هر گروهي هـر    در اين انجمن.كرديم  سالن به دانشگاه رجوع مي     ي  براي اجاره 

بر  سخنراني جلساتما تشكل انقالبي  توانست اجرا كند و      اي كه داشت مي    برنامه
ي  عـده فارسـي بـود و فقـط ايرانيـان و       زبـان   بـه   هـا    ايـن سـخنراني   . كـرد   پا مي 

 انجمـن رشـد    رفتـه رفتـه    .كردنـد   شـركت مـي    هـا   از غيرايرانـي  شـماري    انگشت
هـاي زيـادي از مرحـوم طالقـاني،          كتابتوانست   ٥٦ و در سال     چشمگيري نمود 

 مـن در  .را منتشر كنـد  )ره(امامحضرت  ي مطهري و رساله... ا آيتشريعتي،  دكتر  
هـا خيلـي     انتشار و فروش ايـن كتـاب  .نتشار واشنگتن بودمول ا ؤ مس ،اين انجمن 

هـاي زيـادي را     كه در اين مدت رساله و كتابتا حدي  گرفت؛  صورت مي سريع  
  .رسانديمچاپ به 

بـه   ؛بـود شـده   شور و شوق ايرانيان در آمريكا بـسيار زيـاد      ٥٦در سال   
ي زيادي  عده و داشت را ني حاضران همههاي اجرايي گنجايش  كه سالناي  گونه

  .شدپيروز  انقالب ١٣٥٧سال در  تا اين كه .دادند گوش ميها  به سخنرانيايستاده 

  اول ميدان مين                                                                                                ١٤٤
  

 گرديـد اعالم خبر پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران  هاي گروهي    در رسانه 
ايـشان در  .  آقاي حجازي بود،و از جمله كساني كه براي سخنراني به آمريكا آمد         

ند كـه  سخنراني كرد نيز ي افرادي ديگرچند جلسه به ايراد سخن پرداخت و البته    
  .بودندو ناشناس  گمنام اغلب
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  اول ميدان مين                                                                                                 ١٤٦
  

    مادر شهيد:راوي
 هيد پدر و برادرشـ .ايران آمديم ساله بود كه با او و دخترانم به   ١٤شهيد  

 قـرار داشـت و از       نوجـواني  ي  آغـاز دوره  محـسن در     . در كويت ماندند   )حسن(
ــشه ــاهمي ــاتر زيب ــودتر و رعن ــود   خــوشي  بچــه. شــده ب ــيريني ب  ،حــرف و ش
 شـبي همـان طـور كـه در          .داد  را صفا مي   جاننشست و    هايش به دل مي    صحبت

 ديگر به   يم،ا جا آمده  از وقتي به اين    چرا   ،ر ماد :گفت،  رختخواب دراز كشيده بود   
  ...وندويد به هم نزنيد، محكم را  در ،دهي مواظب در و پنجره باشيد ما تذكر نمي

 مـردم  ي   با سرزمين غربت و خانـه      ؛جا خانه و وطن ماست     اين! جانمادر  : گفتم
ي خـود چقـدر       مادر ببين انـسان در خانـه      : و گفت  كشيد   ه عميقي آ .كند  ميفرق  

هي كه آن روز از ته دل      آ .گذشت  در غربت خيلي به من سخت مي      . راحت است 
هـاي آن روزش را فرامـوش         و هـيچ وقـت حـرف       حال مرا دگرگون كرد      كشيد،
  .كنم نمي

زد و گفـت زود  تلفـن   ــ  حاجي ـكه شوهرم  زيادي نگذشته بود مدت 
تر زودكه هر چه    اصرار كرد   . برگرديمدوباره   قرار نبود    براي چه؟ : گفتم .برگرديد

بـاد  . به سمت كويت حركت كرديم    و   ما نيز سوار لنج شديم       .راهي كويت شويم  
 و حال شد محسن در لنج دريازده مي. بودتالطم به شدت موزيد و دريا   شمال مي 

. كمـي بهتـر شـد   حـالش   ،  كويت كه رسـيديم   كشور   هاي  به نزديكي . بدي داشت 
 بسيار دوسـت  ايران را .باالي بيمارستان دولتي كويت بود   شوهرم از پرستاران رده   

 تحمـل نـدارم در غربـت    ديگـر  : گفـتم او به .ورزيد  و به وطنش عشق مي   داشت
 دسـت خـالي   ،توانم بعد از چهـل سـال زحمـت     من كه نمي: حاجي گفت  .بمانم

يك سال ديگر صبر كن تـا  .  سواد فارسي ندارندهمها   بچه،اينعالوه بر   .برگردم
  اما باز هم اصرار  .كنمنام  ثبت ي ايرانهاي درسهميكي از فردا در ها را نيز از  بچه

 

  عبد المحسن زائري: نام و نام خانوادگي
   اسماعيل:نام پدر

 ١٣٤٠ :تاريخ تولد
   بوشهر:محل تولد

   دبيرستاندوره :ميزان تحصيالت
   محصل:شغل پشت جبهه
   مجرد:وضعيت تاهل

   سرباز زميني ارتش:عضويت
  ٢٠/٢/١٣٦١ :تاريخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
 بوشهر: محل دفن
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                                                                                                                                                                                      شهيد عبدالمحسن زائري١٤٧
  
 جريان محـسن را  .جويا شدرا پافشاري زياد م   حاجي علت    .ردم كه برگرديم  ك  مي

تعريـف   بـرايش  ، خود زندگي كنمي كه آهي كشيد و گفت دوست دارم در خانه        
 بايد ،دانم  نمي: گفتم.جا مشكلي ندارند اينكه در ها  ولي بچه:  حاجي گفت.كردم

   .يمگردبربه ايران هر چه زودتر 
 تمـام  .مارستان رفت و تقاضاي بازنشستگي كـرد پدر شهيد نزد رئيس بي  
 رئـيس  .ي خوبي با او داشـتند   و رابطهمند بودند هپرسنل بيمارستان به ايشان عالق   

دريافت نيز  خواهي تو را بازنشسته كنيم و پول خوبي           اگر مي  ه بود بيمارستان گفت 
جواب  نيز حاجي . را بزناو درگير شو و ها يا پرستار هادكتريكي از    برو با    ،  كني

 خالصه حـسن  .خواهم  پول خوب شما را هم نمي     ،كنم  من اين كار نمي    :داده بود 
 اي  به مدرسـه نيزرا ها دخترو د گذراندن را در كويت ٨ و محسن كالس   ٩كالس  

امـا   ؛ حاجي نيز بـا مـا آمـد   .برگشتيم سال به ايران    همانايراني فرستاديم و پايان     
اگـر  .  مخالف سرسخت رژيم پهلوي بود او. بماندمدت زيادي در ايران     نتوانست  
جـا   آندر حـاجي  كـه  بينيـد    مـي ،هاي سفارت سابق ايران را بررسي كنيد   پرونده

ن را مـأمو  .از او گـزارش دادنـد     شاه،  يش از ده بار جاسوسان رژيم       ب .پرونده دارد 
  .كنيم  نميتدستگيردانند،  ميآدم خوبي را چون همه تو : گفتند مي

در در آبـادان سـكونت داشـت و     ،صـنعت نفـت  زمان ملي شدن     ايشان
 كاشاني و مصدق بـود و  ... ا  موافق آيت  .كرد تظاهرات عليه رژيم وقت شركت مي     

، بـرديم   اگر او را به بيمارستان مي  .تير خورد يك بار نيز     ي آن زمان  ها در درگيري 
از  رفتـيم تـا تيـر را    منزل يكي از دوسـتان به بنابراين  ؛كردند يشان را دستگير مي  ا

  .بدنش خارج كنند
 . سرسخت آن ملعون بـوديم     فانمخالجزو   ،در زمان حكومت رضا خان    

  هاي  طرف نيروهاي شاه و ماشينكرديم و به  در تظاهرات شركت ميدر آبادان 

  ناول ميدان مي                                                                                                ١٤٨
  

باالخره رضا خان را خلع كردند و تولـه  تا اين كه  .انداختيم  ميها سنگ    آننظامي  
  .سگ پهلوي را روي كار آوردند

هـا را   زد و آن  حـرف مـي  طرفدارانشحاجي شب و روز بر عليه شاه و     
 اگـر   ؛هـا چـه جنايتكـاراني هـستند        دانيـد ايـن     شما نمـي   :گفت  مي .كرد لعنت مي 
فهميـد    مـي  ،را بخوانيد )  آمريكا چاپ(و ليف ) انگليسچاپ  ( گاردين هاي  روزنامه

 حـاجي  .دزنن ي بر عليه ملت ايران مييها چه جنايت دست به   اين نوكران استكبار    
المللـي و سياسـي را مطالعـه     به زبان عربي و انگليسي تسلط داشت و جرايد بين        

ين مرتب براي جبهه بـا ماشـ  تحميلي عراق عليه ايران نيز       در طول جنگ     .كرد مي
  .چشمگيري داشتدر بسيج فعاليت و برد   ميتجهيزاتنيرو و 

 بعد از چهل .به كويت برگشت و استعفا داد     و سپس    نزد ما بود   يك ماه 
 محـسن و  . هزار تومان بـه او مزايـا دادنـد   ٢٥تنها كويت، سال كار در بيمارستان    

 ل ابتـدا ايـن تغييـر محـ    .نـام كـرديم    بوشـهر ثبـت    دبيرستان شريعتي    درحسن را   
  .؛ اما رفته رفته به محيط عادت كردندان سخت بودش براي،تحصيل

از  .تحميلي آغاز شدجنگ نهم را به پايان رسانده بود كه      محسن كالس   
 بـسيج و نيـروي     خـدمت در  حـسن و محـسن بـراي        همان روزهاي اول جنگ،     

 مـدتي  .ما نيازي نداريم  كه فعالً به ش   ند  ه بود ها گفت   آن داوطلب شدند، اما  دريايي  
خبر رسيده اسـت كـه    به ما :و گفتندراجعه كردند مما  ي  هبعد دو سرهنگ به خان    

بـه او   مـا در نيـروي دريـايي    .دانـد  خوب مـي را  عربي  زبان    پسر شما آقا حسن   
  . داريماحتياج

ي كه  يها  گزارش  خدمت نمود و    روز در نيروي دريايي    ٥٠حسن حدود   
متوجه شدند كـه  بعد از مدتي    .كرد  ترجمه مي  ،كردند عراقي ارسال مي  هاي    ناوچه

  حسن بنابراين حاجي به جاي  .عربي و انگليسي مسلط استهاي  زبانپدرش به 
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 بـه زبـان   هايي كه  پيام، روز در قسمت رادار٥٠ ايشان نيز   .مشغول به خدمت شد   
به فارسي ترجمـه  و كرد  ها دريافت مي  از گيرنده  ،شد ميمخابره  عربي و انگليسي    

 .داد ر مـي قرا نيروي دريايي مواضع مختلفو  باال    رده افسران   در اختيار نمود و    مي
بـراي  هاي الزم را  جا گزارش  و از آند به كويت بروخواستند ايشان  تا اين كه از   

  .ي كويت شد  به اين ترتيب حاجي دوباره روانه.دارسال كنها  آن
 صـبح ديـدم مـردم كويـت مـشغول           ١٠روزي ساعت   : گفت حاجي مي 

ي گمـرك    را حـوال   نـي ي ايرا هـا  هواپيما يكي از  :گفتند  مي .هستند هلهله و شادي  
حركـت   ، گروه گروه به سمت گمرك كه كمـي از شـهر دور بـود              .ايم كويت زده 

 تا از   راهي شدم ها   با آن من نيز   . تماشا كنند ده را   كرط  و تا هواپيماي سق   كردند  مي
 . بـود ، دوختـه شـده  هـاي اطـراف گمـرك    به آبنگاه همه . اطالع پيدا كنم قضيه  
 را از آب بيـرون  ب هواپيمـا قـسمت عقـ   .  شنا كردنـد   ها به سمت هواپيما    غواص

روي آن را بـر  پـرچم عـراق    مـردم،  ي  كننـده  هـاي خيـره    آوردند و در برابر نگاه    
بـه گمـرك كويـت    كـه  اشتباهاً هواپيماي عـراق را  تازه فهميدند . مشاهده نمودند 

 سرشـان را پـايين   شـرم هـا از    آني ههمـ .  اسـت  هـدف گرفتـه  ، ه بودنزديك شد 
  .هاي خود بازگشتند نهزده به خا و خجالتانداختند 

 بعـدازظهر  ٣سـاعت   . فرستاد از آنجا گزارش و خبر مي      حاجي همچنان 
كـه   هـايي   و تريلـي   هـا   هـاي كويـت از كـاميون        سرتاسـر خيابـان    يكي از روزها،  

 بـه هـر راننـده جهـت        .، پـر بـود    برسـانند  كمكيتجهيزات  خواستند به عراق     مي
 بـه سـرعت    حـاجي    .دادنـد  مـي  دينار   ٢٠٠ ، به شهر بصره   ها  محمولهرساندن اين   

 چيزي نگذشت كه يك اكيپ .ي در اين باره براي بوشهر فرستاديگزارش بلند باال
مخـابراتي   مـرز  »عبدوعلي«ي  منطقهدر و  به پرواز درآمدند ايراني   هاي  جنگندهاز  

   و با خاك هرساني و تجهيزات را درو كرد  كاروان كمككل ،كويت و بصرهميان 

  اول ميدان مين                                                                                                  ١٥٠
  

كردنـد بـه عـراق       جرأت نمـي   نيز انهشبها حتي     كويتي پس از آن     .يكسان نمودند 
  .تجهيزات ارسال كنند

 با شنيدن خبر شهادت يوسف      .ر ماه به ايران برگشت    ااز چه بعد  حاجي  
 همـت كـن و جـاي        ،بلند شو :  به آقا محسن گفت    ،عبدالرحمن بنيادي ناصري و   

  .شهدا را خالي نگذار
 عمليـات شكـست   در .حسن بودنـد پسرم رزم   هم ان بزرگوار، اين شهيد 

 به خانه قتي و. يوسف ناصري به شهادت رسيد و حسن مجروح شد،حصر آبادان
  . بدنش پر از تركش بود،آمد

ـ    .رفـي كـرد    مع خـدمت، آقا محسن خود را بـراي        راي گذرانـدن    او را ب
سـپس بـه   و  كمتر از سه ماه در كرمـان بـود    .كرمان فرستادند به   ي آموزشي   هدور

و ه افتـاد به زمين از بلندي يك بار كي ددر كوبا توجه به اين كه  .شيراز اعزام شد  
با  .بودجوش خورده   تر از حد معمول     باالكمي   آرنج دستش    ه بود، دستش شكست 

 داد؛ بـه طـوري كـه بارهـا      ظـامي را بـسيار خـوب انجـام مـي         اين وجود فنـون ن    
 ولي ما ؛چهل روز در هوابرد شيراز بودمدت  .فرماندهان او را تشويق كرده بودند    

 بـه شـيراز بـروم و    بايـد : گفـت  مـي حال بدش  حسن با آن .نداشتيماز او  خبري  
 چه  ،شدبين راه حالت بد     خداي نكرده    اگر   :گفتماصرار كردم و     .مبينمحسن را ب  

خالصه . بايد حتماً بروم: گفت ؟ اما او باز هم مي   ندككمك  خواهد به تو      ميكسي  
تا چند سـاعت  شهري گرفت درون براي محسن مرخصي   . به هوابرد شيراز رفت   

 .رسـند  زدند، به پايگاه اهدا خون مـي    ميقدم  همين طور كه در شهر      . با هم باشند  
 حـاال كـه  گويـد   ن بـه او مـي  حـس و هر چـه  د خون بدهد  گير  ميتصميم  محسن  

مـصمم   .كنـد  قبـول نمـي  صرف نظر كن، خون از اهدا  ،خواهي به جبهه بروي  مي
  .به خون من نياز دارند: دهد جواب مي
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 ه محسن مدام ب!مادر: گفت.  بودناراحت و نگرانخيلي و حسن به خانه برگشت    
: ويـد گ فرمانده نيز مـي . د حتماً به جبهه برو   خواهد  كند و مي   مي اصرار   اش فرمانده

بايد يك گردان از اين نيروها زيـر نظـرت   . م كار دار شماآقاي زائري من هنوز با      
  . دنباش

و ترشـرويي   تنـدي  ا با كسي ب.دبي بودؤاخالق و م  خوشي همحسن بچ 
  .او را به جبهه فرستادندزياد،  باالخره با پافشاري .كرد برخورد نمي

 خيلـي  .بـه خانـه آمـد    اعزام به جبهه، مرخصي گرفـت و         روز بعد از     ٥٠ الي ٤٠
  .طبع بود شوخ
   ؟ برادرت را در منطقه نديدي!محسن: گفتم
   گويي؟ ؛ شما كدام را ميهمه مثل هم هستندو جبهه پر از برادر است : گفت

ي كرخـه بـراي    آن موقع زماني بود كه خـاكريز اول را بـاالي رودخانـه      
، كرخـه ي   رودخانهروي  : گفت مي. كردند  عمليات آزادسازي خرمشهر احداث مي    

 هـزار  نقر،هزار  قدر نيرو به آنجا آمده است كه        پلي در دست احداث است و آن      
  .اند تجمع كرده نفر

 .خنداند ها و كارهايش، همه را مي كرد و با حرف مي با من شوخي خيلي
امـا او   .ميبـه اخبـار گـوش كنـ    اجـازه بـده    بـس اسـت،   ت شـيطن :گفتمبا خنده   

: فـت گناگهـان   در اين ميـان  .ن نهاده بودشوخي كردحسابي بناي گذاشت و   نمي
بعد از آزادسازي نيز مـن شـهيد        ؛  شود ي خرمشهر حسن مجروح مي    زاول آزادسا 

دشمن را به هالكت رساندي،      اگر   !بابا جان :  پدرش گفت  . مبهوت ماندم  .شوم مي
  ؟زني ها مي از اين حرفچرا  حاال ؛ باز هم پيروزي، اگر هم تو را بكشند؛پيروزي

 ه بود و رويبزرگي آوردكاله  .ني كردخشوچيزي نگفت و دوباره شروع كرد به 
  سر به سر . خنديد داد و مي قرار مي بعد هم روي سر خواهرهايش ،سر حاجي

  اول ميدان مين                                                                                                 ١٥٢
  

 هـا  نار آشـپزخانه بـا بچـه       برو در اتاق ك    !بابا جان :  پدرش گفت  .گذاشت همه مي 
قـدر اذيـت      اين ؟ است طورم اوضاع جنگ چ   بينيبگذار ما ب  . و شوخي كن  بنشين  
  .نكن

 حـاجي  .كنار ما نشـست و دوباره برگشت   براي مدتي به اتاق رفت؛ اما       
   ؟كني ي محسن تو در جبهه چه م:پرسيد
  .ما از نيروهاي پيشتاز هستيم: گفت

 خودش را محكم تي گرفت و بعد، ژس ناگهان بلند شد؛قد بلندي داشت
  . انداختبه زمين 

   !ست؟ زانوهايت شك،مادر: گفتم
  . به اتاق رفتدوبارهبعد  .اين كار ماستنگران نباشيد، نه، : گفت

 برادرم  منزل دو روزي گذشته بود كه به        . روز مرخصي داشت   ١٢ تا ١٠
حـسن  : گفتپشت خط از آقايي به نام مهدي و  ـ ما تلفن نداشتيم تلفن كردند ـ 

 ي هبنـد . اسـت بستري  و در بيمارستان شهيد مصطفي چمران شيراز        شده  مجروح  
  . خورد كه حسن حالش خوب است خدا مرتب به جان پدر و مادرش قسم مي

ال حقيقت را ا ح؛شود يا كشته مي ،  كشد مييا   ، حسن به جنگ رفته    ،آقا جان : گفتم
  . بگو
  . استصابت كردهاپايش فقط تركش به  .واهللا چيزي نيست: گفت

مگر : گفت. برويم بلند شو به شيراز:  بعدازظهر به حاجي گفتم   ٤ساعت  
دو هـزار تومـان پـول    براي محـسن   حاجي .جريان را به او گفتمخبر است؟  چه  

د بـه بيمارسـتان    ن به محسن نگوي   سفارش كرديم ها   به بچه و  روي تاقچه گذاشت    
 ت با ماشـين خودمـان حركـ   .بيايد نادنبالمبه  تا مباداايم  ران شيراز رفتهمشهيد چ 
   نگهبان ، با اصرار و خواهش فراوان. شب به بيمارستان رسيديم٩ ساعت .كرديم
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 ،پا  بي؛ مجروح خوابيده بود،كرد  تا چشم كار مي.شويمبيمارستان اجازه داد وارد  
باالي سر . بودنددراز كشيده  بيمارستان هاي تخدست و غرق خون روي ت      بدون  

  . يمرسيدآقا حسن 
   ؟ چطوري،مادر: گفتم
  . استورده خ پايم بهتيري : گفت
  . در راه من بده،خدا را شكر، خدا فرموده هر چه را بيشتر دوست داري: گفتم

  .و بعد از بيمارستان خارج شديمچند دقيقه كنارش بوديم 
نشـسته و   پشت تانك   جزو نيروهاي زرهي بودم؛      :كرد بعدها تعريف مي  

 يكـي  .فتـادم از تانك پائين ا. اصابت كردكاليبري به پايم  تيركه  كرديم  حركت مي 
ها را  برو دستورات و نقشه:  به او گفتم.از رزمندگان مرا كشيد و به پناهگاهي برد       

 تانـك  مت بـه سـ    او .رويـم   لو مي  ،ها افتاد   اگر دست عراقي   .از تانك بيرون بياور   
مـن خيلـي بـه او    به هـر حـال    خير؛ها را برداشت يا  نقشهدويد و ديگر نفهميدم  

  پايم رانقسمت   .به مكاني ديگر منتقل نمودند    مرا   و آمدند   اي  ه عد .كردمسفارش  
و به اهـواز  مرا در آمبوالنس گذاشتند   . باز شده بود  از هم   كامالً  بر اثر اصابت تير     

 با سالم و صلوات     اصابت كرد و باالخره     ماشين  در راه تيري نيز به      . انتقال دادند 
امن بـود و بـه همـين    شلوغ و نا  شهر  اهواز نيز   در  . ندندها را به اهواز رسا     زخمي
  .منتقل كردندشيراز به ما را دليل 

در چمران به منزل يكي از دوستان رفتيم و شـب را            شهيد  از بيمارستان   
 صـبح بـه سـمت       .اسـت كه محسن در خانه     بود   خيالمان راحت    .گذارنديمآنجا  

: حـاجي گفـت  كـه   ظهر به احمـدي رسـيديم     ٥/١ ساعت   .بوشهر حركت كرديم  
 مانديميك ساعت در احمدي حدود  .ايد مدتي خاموش شودو بماشين داغ كرده  

  ؟ها محسن كجاست  بچه: گفتم.خانه رسيديم دقيقه به ٣٠ پنج و ساعتو 

  اول ميدان مين                                                                                                 ١٥٤
  

   .به منطقه رفت: گفتند
  .شت روز ديگر مرخصي دا٧ ،جا رفتك: گفتم

دو  و هـر   كـوپتري در بهـداري سـقوط كـرد          هلي كردند كه تعريف  بعد  
 ي   با مشاهده  . محسن با شنيدن اين خبر تا بهداري دويد        .خلبان آن كامالً سوختند   

و  بعـدازظهر وسـايلش را جمـع كـرد      ٥ساعت  و  اين صحنه خيلي دگرگون شد      
روم تا  رازجان، بعد گناوه و از آنجا به اهواز ميگفت ابتدا به ب مي. عازم منطقه شد  

  .خودم را به منطقه برسانم
صـبح  و اش در اهواز رفته بود تا استراحت كنـد    شب به منزل دخترعمه   

 سـر محـسن را    : ردك   محسن تعريف مي   ي  دخترعمه .عازم شده بود  منطقه  به  زود  
خـورد   قسم مي . برود  به جبهه  ،هاي اعزامي  تا صبح با گردان   پياده كرديم   چهارراه  

: گفـت  مـي  . بسيار خوشبو و زيبا شده بود     ،هنگامي كه محسن از ماشين پياده شد      
و ديگـر او را  سريع خود را به نيروهـا رسـاند    ؛  يا زمين رفت  نفهميديم روي هوا    

  .نديديم
وقتـي  : گفـت   مـي  ، محسن بـود   شب عمليات همراه  وار كه   سمرحوم شه 

 ما شكست ، برگرد! محسن،دم محسنفرياد زمحسن به سمت دشمن يورش برد،     
  . من بايد بروم و جبران كنم،شكست شكست بي: ؛ اما او جواب دادخورديم

نشيني كردند؛ اما محسن به پيشروي ادامه داد تا اين             نيروها عقب  ي  همه
بعثـي  ي هـا  نيرو.اصابت كرد و تيري به پايش  فتهدف تيربار دشمن قرار گر    كه  

  .گور كردندين عزيز را زنده به ، املعون
 از محـسن    ، مـدام  رفتـيم  شيراز مـي  به   ديدن حسن    راي ب وقتيتا دو ماه    

با اين كه . برنگشته منطقه هنوز ازو است خوب حالش   :گفتم  مي .گرفت سراغ مي 
  .گفتيم مي ولي به حسن چيزي ن، استاالثر شدهدانستيم محسن مفقود مي
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ها و معراج شهداء را   سردخانهي همه. حاجي و خواهرش به اهواز رفتند
را چون زبان عربي تي تبادل اسراء آغاز شد،  وق . خبري نشد  اما ؛ گشتيم شبه دنبال 

 شـوند،  يي را كـه آزاد مـي      رفتم تا اسامي اسـرا    گ  ميراديو عراق را    مدام   بلد بودم، 
و بعد با يك اسير ايراني پنجاه منافق ي راديويي عراق ابتدا با  مجري برنامه .بشنوم

  . خبري از اسم محسن نشد،هر چه گوش كرديم. كرد گفتگو مي
صبح آقا  يك روز    از زمان آزادي اسراء گذشته بود كه       روز   ١٥دو ماه و    

 نفـر  و چند پاي راستش تا كمر در گچ بود  .حسن را با آمبوالنس به خانه آوردند      
  شـهادت محـسن و آوردن پيكـر   از ،روزفـرداي همـان    .كردند بايد او را بلند مي    

  .مطلع شديمبه وطن ش پاك
 هـستند سـاكن شـيراز   كه ي  به منزل مرحوم حاج عبدالحسين فوالد   اول

 پرسـند  ها مـي  از آن . شماره تلفن ايشان در جيب شهيد بود   چون تلفن زده بودند؛  
 عبدالمحـسن  ، بله:دهند جواب مي ؟ باشداالثرشما كسي در فاميل داريد كه مفقود      

  .زائري پسر حاج اسماعيل زائري
يي براي شناسا كه  ها    بچه .شهر آوردند بو ماه رمضان شهيد را به       هجدهم

محـسن   دو مـاه و نـيم از شـهادت       با ايـن كـه     :گفتند  مي ،نده بود رفتپيكر پاكش   
باشد، تغيير كرده   اي كه كمي پژمرده شده        ميوه او مثل صورت و اندام    گذشت،    مي

 نـوزدهم  روز .شـد  مشاهده نمـي ي و از بين رفتگي در بدنش گاصالً پوسيدبود و  
جي به من اصـرار كـرد كـه بيـا           حاي    پسرخاله. ماه رمضان شهيد را تشييع كردند     

بـه  تركـشي  فقـط   ؛ا شده و تغييري نكـرده اسـت  ب خيلي زيبا و دلر   ؛شهيد را ببين  
 به خـواب نـازي   ا گوي؛استش باقي  شلوارروي پايش اصابت كرده و آثار خون     

  .فرو رفته
   ، وقتي او را در كفن گذاشتند از زخم پايش بعد از گذشت دو ماه و نيم

  اول ميدان مين                                                                                                    ١٥٦
  

 هي بيانداز،محسن نگابه  بيا  اصرار كردند  هر چه به من      .آمد خون تازه و قرمز مي    
اينقدر به قرباني خود است؛  كسي كه چيزي در راه خدا داده   :گفتمو  قبول نكردم   

و ام   تقـديم كـرده   بـه درگـاه حـق       را  باارزشـي    من چيز    .دهد شان نمي دلبستگي ن 
مـادر  هـر چـه باشـد        از ارزش آن كاسته شود؛    قراري   آرامي و بي   نابا  خواهم   نمي

  . دگرگون و ناراحت شوم،ممكن است با ديدن پيكر پسرمو هستم 
هنـوز در  روح او و االن نيز دارم؛ چـون      م  شتدوست دا خيلي  محسن را   

 اي كاش ده تا از اين پسرها داشتم تـا جـان خـود را در راه    .ر استنزد من حاض 
توانم  و نميادرم م به هر حال ولي ؛ از رفتن محسن ناراحت نيستم.اسالم فدا كنند

 مادر چرا ناراحتي؟    : روز پيش به خوابم آمد و گفت       ٢٠ همين .او را فراموش كنم   
  .دم و نشستماز خواب بيدار ش فوراً ، با گفتن اين حرف.نگران نباش

يك سنگ ديگر داشـتم كـه پرتـاب         و من   مني بوديم   در  در مكه مكرمه    
كنـارم  به سـمت مـن آمـد و     ،حالي كه لباس احرام به تن داشت       محسن در  .كنم

  . ايستاد
  .  سنگ آخرت را بده تا من بزنم!مادر، مادر: گفت
  .  رفته است االن به مسجدنيزاو و ام   آن را به حاج خليل اختري داده،مادر: گفتم

ـ حاج عبدي    با!خاله:  گفتكه نزديك من ايستاده بود، ـ ام پسر پسرخاله پرتويي 
   كني؟ صحبت ميكي 
  . زنم با محسن حرف مي: گفتم

اسـماعيلي    خـدا رحمـت كنـد شـهيد شـيخ          .علناً و عيناً پسرم را ديـدم      
را صـدا  پسرم را با لباس احرام در مني ديدم كه مـ :  به ايشان گفتم   ،همراهمان بود 

  . زد مي
  .خدا قسم حج شما قبول استه  ب!حاج خانم: گفت
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كردم چكونه اين محبت محسن  فكر ميو بعد از آن خيلي ناراحت بودم   
 . رفتم اواي يه نيابت     عمرهپيش،   سال   ،متتان كند سق كه خدا   تا اين  .را جبران كنم  

 مـادر،  :زد صدا مـي مرا زيبا اي  با چهره بسيار خوشحال و   .در مدينه به خوابم آمد    
 ؛آفتاب طلوع كـرد : احتي به فاطمه گفتمبا نارو شدم يدار   ناگهان ب  ؟مادر چطوري 

   !؟چرا مرا صدا نزدي
   ؟مادر مگر ساعت چند خوابيدي: گفت
  .  شب١٠ ساعت :گفتم
  .  شب است٥/١٠االن ساعت : گفت

ـ  .ام  كـم گفتـه    ، محسن بگويم  ي  ههر چه دربار    ي  قـول معـروف بچـه     ه   ب
 حاج ي و خانهجلها   هميشه با همسايه.كرد باز مي در دل همه جا ؛اي بود هخوشمز

  .كردند  صحبت ميبا همنشستند و  ميحسين احمدي 
ها به   شب.كرد و اوالدي نداشت  پيري داشتيم كه با ما زندگي مي     ي  هعم

 در اش هميـشگي محسن با همـان شـوخ طبعـي    شبي   .رفت ام مي   پسرعمه ي  هخان
 ها رفت شب !ايست، ايست، آهاي پيرزن: گويد  ميوگيرد  را مي او تاريكي جلوي 

 االن تو كني؟ پخش ميال ديگر اعالميه در كوچه      اح. ممنوع است و آمد در كوچه     
جـواب   ه هم با تـرس و دلهـره        عم .دهم تحويل مي به پليس    و   كنم  دستگير مي را  
   !ام  كاري نكرده؛ام  پسرعمهي ه من رفته بودم خان؛قربانت بروم: دهد مي

انــه بيــرون عمــه چــرا از خ: گفــتم .روزي عمــه از خانــه بيــرون نيامــد
 تو  ؟كني ها اعالميه پخش مي     پليسي به من گفته پيرزن در كوچه       :گفت؟  يرو  نمي
  . كنم دستگير ميرا 

 عمه ،آمدبه خانه  وقتي محسن كجا بود؟ پليس ؛ اين كار محسن است،عمه: گفتم
  . پس كار تو بود،سفيد چشم: گفت

  اول ميدان مين                                                                                               ١٥٨
  

 محـسن بـالش او را در        ،شك بيـاورد  تبدن  يبراي خوا رفت    ميوقتي عمه   ها    شب
. گذاشت ميدر كمد   شك او را    ت ،بياوردرا  لش  ارفت ب   عمه مي  .كرد  پنهان مي كمد  

كـار   اين ،درما: گفتم مي .كرد شد و با او دعوا مي  عصباني مي حسابيعمه  خالصه  
  .آيد  از او خوشم مي،خوش است سر به سر عمه بگذاري: گفت مي .نكنرا 

 تـو   ؛محسن اينقدر شيطنت نكن   : گفتم .كرد  مي تيك روز خيلي شيطن    
بـه  . ين كارها را كنـار بگـذار      فتنت شده است؛ ا   زن گر وقت  . اي ديگر بزرگ شده  

، و سـر خيابـان    بـر : م از روي مـزاح گفـتم      ه من   . بگيرم كهكو زن   : شوخي گفت 
نـيم سـاعت   از خانه خارج شد و بعـد از     .تا برايت بگيرم   انتخاب كن    دختري را 

بـا   .نيامـد هيچ دختري سر راهم نشد و به سراغم : گفت؟  چه شد : گفتم .گشتبر
تـا برايـت   ي كـسي را نـام ببـر   تو بايـد   ،بايد به سراغت بيايد  او كه ن   :گفتمخنده  

طبعي و  در ضمن شوخ. ن انداخت و رفتبا شرم سرش را پايي. مخواستگاري كني
  . بسيار باحيا و عفيف بودد،جنب و جوش زيا

 حسن و محسن هر روز با پدرشان به   ،يمكرد  زندگي مي وقتي در كويت    
 تمـام دو مـاه محـرم و صـفر را در مراسـم عـزاداري شـركت                   .رفتنـد  مسجد مي 

ـ   يان و مذهب جعفري درس مـي      رس مخصوص شيع  امدو در   كردند   مي  .دخواندن
بـسيار بـا    .كردنـد  تحـصيل مـي  در مـدارس مـذهبي   بودند و   دخترانم نيز محجبه    

 ،آمـد   وقتي به خانـه مـي     .گرفت سر كالس ياد مي   استعداد بود و درس را هميشه       
سـر كـالس يـاد    همـه چيـز را     من  :  گفت مي!  محسن كمي درس بخوان    :گفتم مي
  .بودبخش  و رضايت خوب نمراتش نيز. ما هگرفت

جـامع  كه مرحوم حاج عبدالرسول زائري را دم مـسجد           روزي   ٥٦سال  
درگيـري بـين مـردم و    هنگام  . بودندآنجا حسن و محسن نيز   ،شهيد كردند عطار  

   ؛ ماه رمضان بود.دستگير نمودند حسن را لي وه بود؛ محسن فرار كرد،پليس شاه
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                                                                                                                     شهيد عبدالمحسن زائري                                                                    ١٥٩
  

هوا پخـش   آور در     با اين حال گاز اشك     ؛ما روزه بوديم  : گفت حسن مي 
وي زمـين  رهمـين طـور   از دم مـسجد    و   دو پاسبان مرا از پشت گرفتنـد         .كردند
 . تا به شهرباني رسيديم؛زد نيز به من لگد ميها  بردند، يكي از آن      و مي دند  يكش مي

 اش بر اثر   كمر و پشت شانه    ،ران پا پوست   حسن در حالي كه   شب   يمه ن ٣ساعت  
در . بـه خانـه آمـد    ،وضع وخيمـي داشـت  و  آسفالت رفته بود    ه شدن روي  كشيد

  .ديگر اسم خميني را به زبان نياوريد: ند و گفته بودها را زده  آنحسابيشهرباني 
 ٤٠محسن و ،  مدرسه شهيد كردند   در نژاد را   كه پسر ميگلي    روزي نماه

 ، گذشـت مـدتي  .ند تا خون بدهنده بود به بيمارستان رفت   نفر از دوستانش   ٥٠الي  
او را مـأموران شـاه   حتمـاً  : گفـتم خيلي نگران شـدم و  . دخبري نشمحسن  اما از   
  .اند گرفته

 پلـيس وارد  ١٢ – ١٠ در بيمارسـتان بـوديم كـه       :كـرد  مي تعريف   اهبعد
 و سـر تفنـگ تـا       نـداق  بـا ق   ايـم،    و وقتي فهميدند براي اهداء خـون آمـده         شدند
ايـن  :  پرستار جواني به ما گفـت ) كند شخدا حفظ ( .زدندكتك  توانستند ما را     مي

ها  فهمال. كشند ميشوند و شما را  تر مي  عصبانياگر اينجا بمانيد،. طور فايده ندارد 
 .خارج شويد پشت آهسته يكي يكي     ر  از د و   دور گردنتان بياندازيد     رده،را پاره ك  

  . نيد كدريا فرار راه ازهمان جا بگذاريد و ها را  مالفه
گي شديد داشـت و     فت تمام بدنش كو   .به خانه رسيد   محسن   ٥/٢ساعت  

 و نريزي نكنـد ان خـو زده بودند كه بدنـش ها را  آن طوري . شده بودسر تا پا كبود   
  .له شودفقط 
چنـد  محـسن    .اند  را كتك زده   خير نبينند كه اين طور شما        ؟چه شده است  : گفتم

 ي هـا اهـل محلـه     آننفـر از دو : گفت و ميشناخت  نيروهاي ضارب را مي   نفر از   
  . ها را نيز بلد بود  فاميلي آن.شكري هستند

  اول ميدان مين                                                                                                 ١٦٠
  

مـدت   ،زدنـد  كرخه پل مـي ي  رودخانهروزهايي كه روي محسن در همان   
 روز به او مرخصي افتخاري دادند ١٤بعد  .اعزام شد عملياتي  ي   منطقه به روز   ٤٥
 روز چهارده. رگشتدوباره به منطقه ب چند روزي در شهر بود و .دبه بوشهر آم  و  

 سالگي ١٩در سن آغاز شد و ايشان المقدس  عمليات بيتپس از اعزام مجددش، 
 حادثه برايش اتفاق  ها صد ، در طول حيات كوتاهش    .به شهادت رسيد  در شلمچه   

و  رقم بخورد    …ا قرار بود تقديرش در جهاد في سبيل      گويا   .زنده ماند  ولي   ؛افتاد
  .بيند بشهيد خدا خواست او را سرانجام

از او  خبـري    هـيچ مـا   ا ه بـود؛  دو ماهي از مفقود شـدن محـسن گذشـت         
هـا بـه    و شـب  خانه بمـانم  رتوانستم د   نمي .قرار و منقلب بودم     بسيار بي  .نداشتيم

بـراي  و  نيروهـاي بـسيج بـود    جـزو  حـاجي  .خوابيـدم  ميمنزل حياط تنهايي در   
و ، خرابكاران   ان سارق ها  بسيجيدر آن ايام،     .داد  گشت شب مي   ،حفاظت از محله  

  .كردند را دستگير مينظام مخالفان 
 را ين سـاير . خود را به نام بسيجي جا زده بود    يزددها   در يكي از محله   

 ، بـه راحتـي  ي كه خلـوت شـده بـود   يها  كوچهو درفرستاد   ديگر ميهاي هبه محل 
نيـز شناسـايي و     عاقبت  . ندذاشته بود گرگو گ را   او   اهالي محل نام   .كرد دزدي مي 

   .تگير شددس
او كـه  ال خوابيده بودم ه در يك بار .آيد محسن بسيار زياد به خوابم مي 

 ؛ام  برايت بـرنج آورده ،مادر:  گفت.، ديدماي به دست داشت     كيسه در حالي كه  را  
اندازه خوب و تميـز   كه بي مقدار زيادي جو    بعد   .پيراهنت را بگير تا در آن بريزم      

 ؛ام اشـتباه آورده  : گفـت .  جـو اسـت    اين! سنمح: گفتم. در پيراهنم ريخت  بودند،  
 هر بار كه به خـوابم     . خودش اصالً برنج دوست نداشت     .خواستم برنج بياورم   مي
  . آورد هديه يا شيريني ميبرايم  ،آيد مي
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                                                                                                                                                                                       شهيد عبدالمحسن زائري١٦١
  

 سـالگي    هفت ند در ه بود دكترها گفت و  در كودكي بيماري حادي داشت      
در كـه  محـسن    ضـعيف ي ههنگام اذان مغرب به جث   روزي   .بايد حتماً عمل شود   

  . م سوخت خيلي دل، نگاهي انداختم وم بودآغوش
  ؟ي به اين ضعيفي چطور عمل شود  بچه!خدايا: گفتم

 پسرم را !)ع( يا ابوالفضل العباس: كربال كردم و صدا زدمي دلم را متوجه
مـدتي   .كـنم او را بـه پابوسـت بيـاورم      نذر مـي .شفا بده تا كارش به عمل نكشد    

 حاجي او را بيمارستان خصوصي      . ديدم خبري از مريضي محسن نيست      ؛گذشت
 او را نزد چه دكتري .شود ديده نمياثري از بيماري در بدنش     : ه بود دكتر گفت . ردب

چنـد بـار    . شـما نداريـد  ،دكتري كـه مـا داريـم    : جواب داده بود   حاجي   ؟ايد برده
يا بين ايران و عراق و يا بين كويت و عراق         اما   ؛به كربال بروم  با محسن   خواستم  

  .  نصيبم نشدو نهايتاً سعادت زيارت كربالشكرآب بود 
بيـرون  ) ع( از حرم امام حسين     ديگر نفر ٣٠شبي خواب ديدم محسن با      

 :گفتمحسن به من رسيد و  .بودمايستاده ها   راه آنسرالحرمين   من در بين .ندآمد
 وارد صـحن  .گـردم  برمـي ) ع( بعد از زيـارت حـضرت ابوالفـضل   ! صبر كن ،مادر

  حـاجي  ن خواب را براي   اي .شدند كه از خواب بيدار شدم     ) ع(حضرت ابوالفضل 
 خـودش  ،خواستي او را به كـربال ببـري   به همان نيتي كه مي : گفت. تعريف كردم 
  .رفته است

 بـسيار زيبـا و سرسـبز كـه     ي او را در بـاغ  ،در عالم خـواب   يك بار نيز    
اي در دست داشت، مالقـات   در حالي كه خربزه ، در آن جاري بود  اهاي گوار  آب
شـد جـاي    مـي كاش :  گفتم،ار مزارش نشسته بودم   روزي همان طور كه كن     .مكرد

  .مبينپسرم را در آن دنيا ب
   كهمملو از نور و روشنايي بسيار وسيع و اتاقي به شب خواب ديدم 

  اول ميدان مين                                                                                               ١٦٢
  
كف  .آن قرار داشت، وارد شدمدر زيبا  يرنگ و فرش  توري سبزي لحفهتي با مخت

اي داشـت كـه قابـل        العـاده  زيبايي فوق و   فرش شده بود  ك شفافي   يموزايبا   اتاق
   ؟رديگ دنبال چه مي:  گفتوآقايي وارد شد ناگهان  .وصف نيست

   .محسن: گفتم
  .با دوستان به نماز جماعت رفته است. اتاقش همين جا است: گفت

خـواهران و  . خداوند جاي آن عزيز را بـه مـن نـشان داد           اين ترتيب    به
  .ننديب او را در خواب بسيار زيبا و خوشحال ميهميشه برادرش نيز 

در . محــسن شــجاعت و رشــادتش را از اجــدادش بــه ارث بــرده بــود
ها   در جنگ با انگليسيـ شيخ حسين چاهكوتاهي ـپدربزرگمان هاي دور،  گذشته

پـدربزرگ   ـپـدر مـن    همچنـين   .اشـت شـركت د تجـاوزان اجنبـي   و مبارزه با م
 .و در ركاب آن سردار بزرگ جهـاد كـرد   اري بود   واز ياران رئيسعلي دل   ـ   محسن

در آن زمـان  . كردنـد  ها مبارزه مـي    انگليس نيز اجداد ما با پرتغالي      ي  هقبل از حمل  
دا  حرمت خون پـاك شـه      از ولي   ؛ها نيمي از مملكت ما را تصاحب كردند        روس

اين از خاك   يك وجب   پس از هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران، حتي           
 سرزمينشانخاك  تا   خود را فدا كردند و جنگيدند        .كشور به دست دشمنان نيفتاد    

نـدگي  و آقايي ز خواهم با سرافرازي      از مردم مي   .داشغال نشو ن  ابه دست متجاوز  
 قـدر ايـن نظـام    .دست آورديم ه ببه قيمت گزافيبدانند ما اين انقالب را   و  كنند  

هـا   جوانان مست در كوچهدر زمان طاغوت و فراموش نكنند كه   د  نمقدس را بدان  
   .خورد در جامعه به وفور به چشم ميهرج و مرج كردند و  ايجاد ناامني مي
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                                                                           اول ميدان مين                         ١٦٤
  
  » نامه زندگي«

 مـذهبي و مستـضعف   اي  در روستاي عيسوند در خانواده    ١٣٢٤در سال   
 ع سالگي شـرو ٥ در   .شد خانواده از طريق كشاورزي تأمين مي      مخارج   .متولد شد 

 از سن شش سالگي به . قرآن را ختم كرد   ه بود كه   سال ٧به فراگيري قرآن نمود و      
سن و سـاالن خـود         نسبت به هم   ، از لحاظ اخالق   .ددا  نشان  نماز عالقه   خواندن  

  .خصوص در احترام گذاشتن به پدر و مادره  ب؛تر بود خيلي بزرگ
د و سرپرستي خـانواده را بـه   اد  سالگي پدر خود را از دست ١٧ سن  در

 وارد نيـروي  ١٣٥٠ به بوشهر عزيمت نمـود و سـال       ١٣٤٥در سال   . فتگر عهده  
هاي انقالبي خود را با سرداراني دلير همچـون           فعاليت ١٣٤٧ سال   از. دريايي شد 

)  اسـالمي  شورايابق بوشهر در مجلس س ي  هنمايند(شهيدان كامكاري و حيدري     
 با شاه و رژيم شاهنشاهي مخـالف      به شدت شهيد  . و چندين نفر ديگر آغاز نمود     

اش سرچـشمه    ايثـار و از جـان گذشـتي        ،هاي زيادي كـه از عـشق       بود و فعاليت  
بـه ثمـر   ش كـه  هـدف پيوسته براي رسيدن بـه   .داد ، در اين راه انجام مي    گرفت مي

بـود، بـا تمـام وجـود      محمدي  ساز توحيد، يعني اسالم ناب       رسيدن مكتب انسان  
  .كرد ميتالش 

  آن ؛بيت آشـنا كـرد     ن و اهل  آايشان معتقد بود مردم را بايد با فرهنگ قر        
 بـر همـين اسـاس كارهـاي         .شـوند   پهلوي بيزار مي  وقت مردم خودشان از رژيم      

ن برگـزار  آرفت و كالس قر  اطراف مييبه روستاها. داد انجام ميفرهنگي زيادي   
ـ    گـرو تـشكيل    .كرد مي خـصوص در سـالگرد مـيالد باسـعادت امـام          ه  ه سـرود ب

روحـانيون جهـت    از   دعـوت    ،هاي كوچك در مساجد     ايجاد كتابخانه  ،)عج(زمان
در شهر ) ع( معصوميني   محافل مذهبي ائمه   برپاييسخنراني در سطح روستاها و      

  دسترسي به روحانيون چه  چنان. هاي فرهنگي ايشان بود از جمله فعاليتبوشهر 

 

  خدا كرم فرامرزي: نام و نام خانوادگي
   محمد حسين:نام پدر

 ١٣٢٤:تاريخ تولد
   برازجان:محل تولد

        دورهي راهنمايي: ميزان تحصيالت
  .........: پشت جبههشغل

  متاهل:وضعيت تاهل
  ٧ :تعداد فرزندان

   بسيج:عضويت
  ٣/١/١٣٦١ :تاريخ شهادت
   شوش:محل شهادت
  بوشهر:محل دفن
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  يز                                                                                 شهيد خداكرم فرامر    ١٦٥
  

 بـود  گيرا و جذاب چنان   پرداخت و سخنانش آن    خود به ايراد سخن مي    ،  نداشت
 در محل كار خود يعني كارخانجات .كرد نفوذ مي دل مستضعفين العاده در فوقكه 
به طـوري    ؛داد ميهاي تبليغاتي زيادي انجام       فعاليت ،ايي بوشهر  دوم دري  ي  همنطق

 بـه چـشم    ،نوشـته بـود   هـا     روي ديـوار  كه در اوايل انقـالب       ييكه هنوز شعارها  
  .خورد مي

انجمـن  تـشكيل  الحسنه و    قرضهاي او تشكيل صندوق      از ديگر فعاليت  
از داد كه  ميقدر اهميت     حجاب زنان آن   ي   به مسأله  .اسالمي در كارخانجات بود   

ن بـراي  آهـاي قـر    در كـالس .كـرد  در اين راه استفاده مي خود   شخصي   ي  سرمايه
حتـي چنـد تـابلوي    . ديد تدارك ميه عنقچادر نماز و م  به عنوان جايزه،    خواهران  

ــ برازجـان     بوشهري فلزي در مورد رعايت حجاب اسالمي تهيه كرد و در جاده       
كـرد و جلـوي    نهي از منكـر مـي   زنان بدحجاب را امر به معروف و        .نصب نمود 

 بـا چـاقو مـورد    نيزبار   در اين خصوص يك  .گرفت ها را مي   آنپوشش نادرست   
ـ . موجـود اسـت     ايشان در دادگاه   ي  هضرب و شتم قرار گرفت كه هنوز پروند        ه ب

  .سزايي در اين انقالب داشتنده راستي كه آنان سهم ب
 مجاهدي بود   ، توحيد، خداكرم فرامرزي   بسردار شهيد و پرچمدار مكت    

 در .بود، لطافت و عشق به شهادت سرشار شجاعتز اترديد تمام وجودش  يكه ب
كـه   شگذشتگي براي رسيدن به هدف      از خود   و  كوشش ،تالشبا   احياي دين راه  

 يگذشت و بـا اخالقـ  خويش را در طبق اخالص      جان   همانا پيروزي اسالم بود،   
. هراسد نميز خدا از هيچ قدرتي نيكو به ديگران نشان داد كه انسان مسلمان جز ا      

 طـاغوت   نظامزيرا عليرغم اين كه در    ؛را دارا بود  ارزنده   صفات   به راستي اين  او  
در . زد ش موج ميوجوددر  انقالبي هاي فعاليت ي همين، زكرد خدمت ميدر ارتش 
   اما او ؛ترين حرفي بزند حتي كسي جرأت نداشت بر عليه رژيم كوچكآن زمان 

                                                           اول ميدان مين         ١٦٦
  

برخاست و با  ) ره(خمينيامام حضرت با دلي آرام و عزمي راسخ به طرفداري از        
  .نمودآماده  طوالني اي  مبارزهبراي خود را ،شجاعت

فكـري شـهيد      اولين فعاليـت مبـارزاتي خـود را بـا هـم             فرامرزي شهيد
 ت دست هم نهادند و مخالفدست در ،ها بعد از تبعيد امام آن.  آغاز نمودكامكاري

ها با تشكيل جلسات پي در پي در   شب.نددكر غازور پهلوي آفخود را با رژيم من  
،  بـا تـالش و كوشـش   رفته رفتـه پرداختند و  ديگر به بحث و مباحثه مييكمنازل  

 ي شـهيد كامكـاري يـك   با همكار .دندنمو   تشكالت خود    افراد بيشتري را جذب   
دستگاه تكثير گرفتند و در روستاي چاخـاني در منـزل قـديمي شـهيد كامكـاري           

بعـد از چـاپ و   آوردند و  دست ميه  برا  هاي حضرت امام      اعالميه .كردندمخفي  
 اسـتان و يـا روسـتاهاي اطـراف پخـش           ي  هاي تابعه  شهرستانرا در    ها  آن ،تكثير
الـسالم   ي در جلسات سياسي شهيد حجت  شهيد فرامرز  ، ديگر سوي از   .ندكرد مي

  .نمود ابوتراب عاشوري شركت مي
علني  مبارزات خود را بر عليه رژيم سابق       ٥٣در سال   خداكرم فرامرزي   

هـاي حـضرت     او اعالميه . نمودتر   هاي خود را گسترده     فعاليت ٥٤ و در سال     كرد
هـاي   زمينـه فرسـتاد و در   شـيراز و مـشهد مـي   از جمله استان از امام را به خارج   
ـ را   افـراد بيـشتري      روز بـه روز      .در ارتبـاط بـود    ديگـر   هاي   مختلف با استان   ه ب

 ،قيـام مردمـي  ،  ٥٦كـه در اوايـل دي مـاه          كرد تا اين   ميراغب  طرفداري از امام    
در دل امـت      ه ايـن جرقـ    .خصوص شهر مقدس قم را فراگرفت     ه  سراسر كشور ب  

ها ريختند و    و بزرگ به خيابان   كوچك  انفجاري عظيم به وجود آورد و       اهللا   حزب
 خود را بـه     شهيد نيز  .هاي گسترده نمودند    تظاهرات و راهپيمايي    برپايي شروع به 

عليـه   بـر  ،ساواكمأموران  جلوي چشم همراه با آنانصفوف راهپيمايان رساند و     
  . كردند تظاهرات ميشاه رژيم 
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  يز خدا كرم فرامر   شهيد                                                     ١٦٧
  

حـضوري چـشمگير    د،دست گرفتن پالكاره ها با ب او در تمام راهپيمايي 
 همكـاري   با ساير دوستداران انقـالب  هاي شاه    مجسمه پايين كشيدن   و در   داشت  

 . به پيـروزي رسـيد    )ره(م خميني اكه انقالب اسالمي به رهبري ام       تا اين  .نمود  مي
 تمام وقت خـود     .فعاليت را مساعدتر ديد    ي  ي زمينه بعد از پيروزي انقالب اسالم    

ايـن   فعـال  ايعـض ا ازنمـود و   ميرا صرف جلسات در حزب جمهوري اسالمي    
 آگاهانه به طرفداري ي مدت زيادي در آن حزب فعاليت كرد و با بينش    .بودحزب  

صـدر   بنـي مخالفـت خـود را بـا    اهللا دكتر بهشتي برخاست و   آيتشهيد مظلوم   از  
 .صدر يك فرد خائن به انقالب است كرد كه بني  با صراحت اعالم مي    .اعالم نمود 

 ، بودنـد ش نمود و به افرادي كـه مـورد اعتمـاد   اوشروع به تبليغات سوء بر عليه   
  .صدر رأي ندهند  بنيبهكرد  سفارش مي

 بـه عنـوان     به دسـتور آن بزرگـوار،      امداد امام خميني     ي  با تشكيل كميته  
 وضع محرومـان    بهو جهت رسيدگي    شد  بوشهر انتخاب    امداد   ي   كميته ي  نماينده
 كـه فقـر   نيـز  از انقـالب  پـيش  حتي  . نمود فعاليت مستضعف شروع به     ي  هو طبق 

 را از يو،  هميـشه حـس همـدردي در ايـشان    ،بـود شـده  دامنگير خيلي از مردم   
هميـشه  ايـشان  . دادند ها برنج زياد مي  يدر آن زمان به ارتش     .تشدا آرامش باز مي  

مقتـدايش  . داد  مـي  ، كه مـستحق بودنـد     به كساني  را   خودبرنج  سهم  تر  نصف بيش 
   .كرد به فقرا كمك ميبود و با تأسي از ايشان ) ع(علي

 از روسـتاهاي اطـراف آمـده        ي زياد ي   غريبه اشخاصاو  پيكر  در تشييع   
قـدر مهربـان و     آن.  گردن ما حـق دارد     شهيد خيلي به  گفتند كه    بودند و خود مي   

كردنـد و بـا او    هاي كوچك هم از او تعريـف مـي     ه حتي بچه  اخالق بود ك   خوش
در آن هـا را     ژياني داشـت كـه بچـه        ماشين حيات، زماندر  . شدند صحبت مي  هم

   .برد مسجد ميبه كرد و  سوار مي

  ان مين                                                                                                اول ميد ١٦٨
  

  دختر شهيد : راوي
   »خرين ديدارآ«

 ي ه وجودش شـده بـود و عاشـورا همـ       ي  ه هم ،ش مهدي مواليعشق به   
 ازگفـت و      هميشه از كربال مـي     ؛گفت و از شهادت     هميشه از حسين مي    .غيرتش
. ند چشماني كه آرزوي ديـدار حـرم مواليـشان را داشـت            ؛ از چشمان منتظر   ؛عشق
به درد دل ) ع(كند تا مادران شهيد در جوار حسينخواست كربال را آزاد  ميدلش 
  . اين آرزوي من است: گفت  مي.بنشينند

. شدم از نگاه كردن به او سير نمي     . عازم شود فردا صبح   خواست    پدر مي 
. شدم  افسرده مي  ،كه ديگر او را نبينم      از اين  ،ها باشد  كه آخرين نگاه   گاهي از اين  

تـا ديروقـت دور هـم     . گونـه گذرانـدم  آن شـب را چ دانم   نمي. شب سياهي بود  
 فـردا صـبح     تـا د  سـپر دست من   به  براي مادربزرگم نامه نوشت و      . نشسته بوديم 

 بابا ديگر ، شدميدار صبح كه ب.آن شب خوابيدم .برايش ببرم و سالمش را برسانم   
 از يـك چيـزي خيلـي    .بودو رفته  كنار ديوار گذاشته    ،جايش را جمع كرده   . نبود
 همه بـراي آخـرين      ، خوابيدنش حتي ،ها ها، آن نگاه   كند آن حرف  ترسيدم كه ن   مي

 يادم هست خيلي ناراحتي كردم كـه چـرا مـرا بيـدار      ؛ خيلي دلم گرفت   .اشدبار ب 
پدرت در حالي كه خواب بودي تو    : زن برادرم گفت  . نكرديد كه خداحافظي كنم   

  . را بوسيد و رفت
ام فهميدم كـه دنيـا        بچگي ي  با همه  و    گريه كردم  حسابي پنهانيآن روز   

وقتـي بـراي   . شـد   بغضم بيشتر مـي ،داافت  ميهيادم به هر چ. ارزش است بيخيلي  
كـرد و    دسته مي،چيد  مي ها را   در بين راه گل   ،  رفتيم مسافرت به تهران و يا قم مي      

   ؟برويمبه كجا  خواهد لت مي د:پرسيد  مي.آورد برايم مي
   در ، بسياري از دوستانشفتيمر ميبه قم يا تهران زماني كه با هواپيما 
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  . آمدند  ميمانفرودگاه به استقبال
ــات  ــان انتخاب ــتند و از او    ،در جري ــول داش ــردم او را قب ــي از م  خيل

ابق بوشهر در س ي نماينده(گفت آقاي حيدري  و مي  اما ا  ؛خواستند كانديد شود   مي
 تـا كـرد     براي او تبليـغ مـي      .ي دهيد أ به او ر   ؛انسان كامل و خوبي است    ) مجلس

گـذاري مجلـس بـه شـهادت      در جريـان بمـب  آقاي حيـدري    .ردبياوي  أايشان ر 
  . رسيدند

در جريـان   . كـرد   و تالش مـي   سوزاند   اسالم دل مي  پيروزي  خيلي براي   
اي كه نزديك مسجد اميرالمؤمنين واقع شده بود و منزل      را در كوچه   انقالب مردم 

زير بـار سـتم   «يد ي بگو:گفت ميو كرد   جمع مي  ها در آن جا قرار داشت،       ساواكي
هـا بـا ماشـين        گـاردي  ناگهان .»كنيم در ره آزادگي    جان فدا مي  / كنيم زندگي  نمي
ترسيد و همچنان  يز نميز هيچ چ   ولي او ا   ؛كردند آمدند و تير هوايي شليك مي      مي

  .داد به مبارزه ادامه مي
¯¯¯¯¯  

  
  ) شهيد داماد(يداهللا شجاعي 

رزمي  و نيروهاي  كوشك جز  ي  در منطقه  جنوب   ي   در جبهه  ٦١در سال   
ها دور هم  ك روز عصر با بچهي .بودم) ع( تيپ امام حسنگردان تخريبمهندسي 

 بعد از سالم .ر آمدندبه طرف سنگ  ساك به دست     ديديم سه نفر     كهنشسته بوديم   
  .يما براي رانندگي آمدهما از شيراز : كردن، گفتند

از مـدتي    بعـد    .به منطقه اعزام شـد    راننده  ابتدا به عنوان     شهيد فرامرزي 
كـردن مـين را نيـز انجـام     خنثي كار  ،چي به عنوان نيروي تخريب ضمن رانندگي   

در رابطه با از نماز، بعد گفت و   ها براي نماز جماعت اذان مي      بعضي شب . داد  مي
  كساني كه خصوصيات و  جهاد در راه خدااهميت نماز جماعت، ارزش و احكام 

                                                                                                     اول ميدان مين١٧٠
  

. كـرد   ر سـخنراني مـي    پروردگـا در نزد   مقام و منزلتشان    دارند و   در جبهه حضور    
  مـن نيـز   خـود  .گذاشـت  كالس قرآن مي  و  خواند   دعاي كميل و دعاي توسل مي     

 دعـاي  ، يادگيري و خواندن دعاي كميلي  انگيزهايشان  . قرآن را از ايشان آموختم    
  . وجود آورده توسل و زيارت عاشورا را در من ب

 .دنمـو  ي خنثـي مـ  ها را رفت و مين به طرف ميادين مين ميهر روز ابتدا  
و انجام مراسم دعا برگزاري  .كرد برپا مي بعدازظهرها كالس قرآن و كالس درس       

به همـت  ها   وقتبيشتر .از ديگر كارهاي ايشان بودپوستر تبليغات مثل چسباندن    
در كنار تمام ايـن كارهـا،      . آورديم براي برگزاري نماز جماعت روحاني مي     شهيد  

احترام نيز ها   بچهدليل به همين ؛ عالقه داشتها خيلي به بچه. كرد رانندگي نيز مي
، زيرپيراهن و شـلوارهاي    از جمله چفيه ها لباسگاهي   .رايش قائل بودند  خاصي ب 

  .كرد كه اسراف نكنيم خيلي تأكيد مي. شست ميرزمي رزمندگان را 
 در ،م اين است كه قبل از انقـالب ا هشنيدي ايشان    دربارهاز خاطراتي كه    

روزي . به خدمت مشغول بـود رتش به عنوان كارمند كارخانجات    نيروي دريايي ا  
بـه محـل كـار    ز مركز بـراي بازديـد    به همراه خانمي ا    باال  ردهاز افسران   چند نفر   
ايـشان رو بـه يكـي از     .حجابي خيلي رواج داشـت   در آن زمان بي    .آيند  شهيد مي 

  ؟ شماستهمسراين خانم : ويدگ ميو كند  ميها  آن
   آري:دده ميافسر جواب 

  .كنم همسر شما باشد تصور نمي: گويد شهيد مي
  چرا؟ : پرسد افسر مي

 بـا ايـن وضـع بـا ايـن آقـا راه       ،اگر خانم شما بود   : دهد  شهيد فرامرزي پاسخ مي   
  .دوش مي چند روزي بازداشت ،ظاهراً به خاطر همين حرف. رفت نمي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                               شهيد خداكرم فرامرزي                                                      ١٧١
  

  :مد داماد ايشان ش،چه طور شدو اين كه در رابطه با ازدواجم 
 تا اين كه .زد  در سنگر كنار رفقا نشسته بوديم و هر كس حرفي مي    يشب

و بـا مـن     بهبهـان   اهـل   هـا    بچـه ي    همـه  .نمـود خداكرم شروع به صحبت كردن      
 و نيروهاي يك تيپ ممكـن   اختصاصي نبود ها  نگ تيپ يل ج ا او .بودندشهري    هم

 شـيراز كنـار      و هاي بوشهر  مثالً بچه . بود از نقاط مختلف كشور اعزام شده باشند       
 ي لـشكر يـا اواسط جنگ بود كـه هـر تيـپ          از  . دندبر  در يك تيپ به سر مي     هم  

: گفت  مي ـ .شدند  انتخاب مي  شهرستان   ، تمام نيروهاي آن از همان     دش  ميتشكيل  
هـا    بـراي بچـه    . خانواده مشكلي نـدارم    در مورد  خدا   لطف به   در حال حاضر   من

 اگر او را هـم      . من دخترم است كه ازدواج نكرده      ي  تنها دلهره و  م  ا  هخريدماشيني  
ونـد شـهادت را نـصيبم    ماندم تا خدا قدر در جبهه مي     آن ،سر و سامان داده بودم    

كه بـا   يروزر خاطرم بود تا سپردم و د ذهنم را به ازدواج  موضوع جا   انهم. كند
. رفتـيم  مـي دنبـال سـخنران   بـه  داشتيم و بوديم نشسته  در ماشين   ايشان دو نفري    

 ؟شوي  دامادم مي  ... يدا :دوباره بحث ازدواج پيش آمد كه يك دفعه با خنده گفت          
كجا افتخـار دارم دامـاد   من : بعد جواب دادم   .حاال وقتش است  : من در دلم گفتم   

  . شود  جور مي، دست خداست و اگر خدا قسمت كند،مپسر:  گفت؟شما شوم
اي  اريهضن ايام بود كه براي ايشان از طرف نيـروي دريـايي احـ             ادر هم 
 و از اي را ترك كردهچهل و پنج روز است كه يگان بيشتر از  شما مبني بر اين كه

 ايشان از اوايل سـال     .شود، به دستش رسيد     زده مي آن تاريخ به بعد برايت غيبت       
 ماه متوالي در ٩حدود با همان حكم چهل و پنج روزه         ، كه به جنگ آمده بود     ٦١

 حقوقـت   ،زنيم دادند برايت غيبت مي     مدام به او تذكر مي     حضور داشت كه  جبهه  
جواد در  شما محمد پسر  آقاي فرامرزي   :  به ايشان گفتم   يروز... وكنيم   را قطع مي  

  . كند به تكليف عمل ميجاي شما به ايشان و جبهه است 

                                                                                                     اول ميدان مين١٧٢
  

كنيد كه فرداي قيامت چون پـسرم        اگر شما تضمين مي   : در جواب گفت  
 بـه مرخـصي   همين حاال من   ،اين تكليف از گردن من ساقط است      بوده  در جبهه   

كتاب روز قيامت خودم هـم  و  من از پس حساب      ،نه: نيز پاسخ دادم  من   .روم مي
  . آيم بر نمي

 شـهيد نيـز   ايشان آشنا شوم و ي گشتم كه با خانواده اي مي دنبال بهانه به  
 از جبهـه تـسويه    قـرار شـد   تا اين كـه     مدتي گذشت    .را فهميده بود  موضوع  اين  

دسـت   بـه  تـا اي داد  امـه ايـشان ن . و براي چند وقت به خانه برگردم  حساب كنم   
آن زمان حتي يك بار نيز تا . دهم خبر ها آنبه او را اش برسانم و سالمتي  خانواده

 پياده ـ ميدان انقالب ـمركز شهر  رسيدم در بوشهر وقتي به . بودمرفته  بوشهر نبه
در تاكسي جـواني كنـارم      . تاكسي گرفتم براي رفتن به منزل آقاي فرامرزي       . شدم

 ؛ لطفـاً خواهم به اين آدرس بـروم     مي :دادم و گفتم   نشانبه او   امه را   ن. نشسته بود 
 ي  آن جـوان كرايـه  . خيابان سنگي هر دو با هم پياده شديم   در .مرا راهنمايي كنيد  

؛ امـا بـا     از ايشان تـشكر كـردم     .  رفتيم تا به محل نشاني رسيديم      .مرا حساب كرد  
 آقـاي  بـا شـما  :  گفتم.انه شدوارد خ خانه را باز كرد و با من          ديدم كه درِ   تعجب

  چه نسبتي داريد؟فرامرزي 
بـا هـم روبوسـي كـرديم و     . من پسر بزرگش، محمدحسن هستم    : گفت

 ماشيني كه ؛ كردموراندازحياط را وقتي وارد منزل شديم، . دمنموخودم را معرفي 
  .شيده بودندك بود و روي آن چادر پارك شده حياط ي خداكرم گفته بود، گوشه

هـا   از آن وقتـي    .جا ماندم و خوب بـا هـم آشـنا شـديم            آنچند روزي   
ـ              در ميـان   ام    خـانواده  اخداحافظي كردم، يكسره به بهبهـان آمـدم و موضـوع را ب

و بـا ايـشان   رفـتم  فرامرزي دوباره پيش شهيد بعد از بازگشت به منطقه    . گذاشتم
  .ي ازدواج با دخترشان فراهم شد گونه بود كه زمينه اين. صحبت كردم
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با شـركت ايـشان    شهيد فرامرزي ي هدر عمليات والفجر مقدماتي فرماند   
 مـاه  ٩  االن :گفـت  كـرد و مـي     قراري مي   خيلي بي  شهيد .د بو مخالفدر عمليات   

امكان نـدارد در  . شبي بودمچنين  منتظر عمليات و     و دماست كه خوردم و خوابي    
  . شركت نكنمعمليات

 پـس : گفـت  .ي نيست ديگر كرد كه فرمانده ديد هيچ راهتابي  بيقدر   آن
 شـب   ،، حاضر شوي  همان محوري كه خودم هستم    اشي و در     خودم ب  بايد همراه 

شن و گرد  اي كه پوشيده از  منطقه با ساير همرزمان به٦١بهمن ماه سال    م  جدهه
، روزهمـان   صـبح   . كننـد   شـركت مـي    عمليات بستان    روند و در    بود، مي و خاك   

اطـالع  سالمتي خـود را بـه خـانواده    از اين طريق و  نويسد    مي به خانواده    اي  نامه
ي گـردان بعـد از        فرمانـده .  در عمليات شركت كرد    دوباره شب نوزدهم    .دهد  مي

شـب عمليـات   در  خ بيست و يكمدر تاري: كرد شهادت آقاي فرامرزي تعريف مي  
 يكـي از   .شد مقدماتي، محوري بود كه بايد توسط رزمندگان پاكسازي مي        والفجر  

را  خودفرامرزي شهيد . فتگر شد و بدنش آتش  ها در حين پاكسازي زخمي  بچه
هاي   بعد از اين ماجرا تا چند روز دست.درك  را خاموش آتشو انداخت  روي او   

  . زده بودتاولاو 
او را بـه تهـران     بايـد    سياسـي داشـتم كـه        ي آن زمان من يك زنـدان      در

من آمد نزد هاي روستاهاي اطراف   يكي از بچه،بهبهانبه بعد از برگشتن . بردم مي
به سمت منطقه  به محض شنيدن اين خبر،. استخانمت شهيد شده  پدر: و گفت

ـ  ه بـا فرمانـد  .خودم را به مقر رسـاندم  به سرعت   حركت كردم و     ان صـحبت  ش اي
ـ      ه شب هجد  :گفت فرمانده مي . كردم ردم در عمليـات  اصـرار كـ    او   هم هـر چـه ب

ها بـا او صـحبت     هر چه خودم و بچهنيز شب نوزدهم .راضي نشد ،شركت نكند 
  خود  ز هم بر تصميمايشان بااي نداشت و   شود، فايدهمنصرفشايد  تا يمكرد

                                                      اول ميدان مين                                              ١٧٤
  

 منطقـه از  . بيـا  محـوري كـه خـودم هـستم      بـه پس  : به او گفتم  . كرد  پافشاري مي 
ـ   طوري كه بچه  پوشيده شده بود؛    هاي نرم    شن هـا حركـت      ه سـختي در شـن     ها ب
مليات را لـو داده      منافقين در ارتش بودند كه ع      چند نفر از   زمان در آن    .كردند  مي

كشي بود كه نيروهاي ايراني به طور كامل وارد محور عملياتي    بعد از كانال  . بودند
همه جا   .آب جاري كردند  ها    كانال درون و   هنيروها را قيچي كرد   ها    عراقي .شدند

صادر نشيني   دستور عقب.ه بودشدپر ها  از آب  سيم خاردار كشيده بودند و كانال
  ديدم آقاي فرامرزي روي زمـين افتـاده        گشتم كه   برميمحور  ن  داشتم از هما  . شد

اصـالً  .  شـكاف برداشـته بـود   اصـابت كـرده و كـامالًً    به پـايش   اي   خمپاره .است
 خيلي درشت و ، چون از لحاظ هيكل    .كرد  فقط ناله مي   ؛توانست صحبت كند   نمي

 ،بوده شد داده   نيزنشيني   دستور عقب ، از طرفي    سنگين بود و من خودم تنها بودم      
 را روي محل زخم محكـم بـستم و او را رو بـه قبلـه     ام تنها كاري كه كردم چفيه 

متأسـفانه آن  اما  كنند؛ به عقب منتقل مياو را و آيند   ها مي  بعد بچه : گفتم. گذاشتم
  .جا ماند آندر ها افتاد و ايشان با همان حال  دست عراقيبه  عملياتي ي همنطق

هـاي بوشـهر هـم     از بچـه . اند يا اسير  كه ايشان شهيد شدهمشخص نبود 
 ١٣٧٠تا سـال  . است بفهميم سرانجامشان چه شده   هاًها نبود و كه بعد     كسي با آن  

 تداشـه بـه   ولـي مـن مطمـئن بـودم كـه      ؛اش خيلي چشم به راه بودنـد     خانواده
ي در  به من خبر دادند كه جسد،ايثارگراني كه در سپاه بودند  تا اين كه     .اند  رسيده

؟ خيـر يا است  متعلق به آقاي فرامرزي ببينيد برويد و   شما ؛ پيدا شده  ههمان منطق 
راج عـ سـتاد م بـه   ،كه بـه خـانواده خبـر دهـم     گرفتم و بدون اين  فوراً آمبوالنسي 
 پـوتينش    و هـا   لبـاس  ؛ جسد را ديـدم    .رفتمانديمشك  ي    هجاددر  شهداي جنوب   

 قـسمت شـده    سـرش دو  ي  ه جمجم .هايش مانده بود    اما فقط استخوان   ؛سالم بود 
  از روي  .شديم تر مي  مطمئنبايد اما ؛ بوداندامهمان اندام  .بود
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 نيروهـاي  ويم كـه جـز  چين، كاردك و سيخكي كه همراهش بود، متوجه شد      سيم
  . كرد تر مي به حقيقت نزديك را ا اين م؛استه بودچي  تخريب

.  نخـورده بـود    دسـت  كه اصـالً     ند كرده بود  صاي تفح  جسد را به گونه   
 بعد جسد را در پالستيك گذاشـته  وگويا اول با سيخك زير جسد را خالي كرده   

 گذاشـته بـود و در طـرف         )عج(دعاي سالمتي امام زمان   سمت او    در يك    .بودند
شـده   نوشـته  نيز يك حديث قدسي  .»نا فتحنا لك فتحاً مبينا    ا«ديگرش نوشته بود    

ن آ در جيبش عكس امام بود و يك قر.»شهدا هستيم ما خودمان ضامن خون «:بود
 آن و پالكش فهميـده بودنـد كـه ايـن     ي كوچك و يك شماره تلفن كه به واسطه   

.  اسـت  مـصنوعي هـايش    دانستم چند تا از دندان      مي .شهيد متعلق به بوشهر است    
 ديگر از نظر من جسد كامالً شناخته     ،وقتي چك شد كه اين موضوع صحت دارد       

بنياد شـهيد   . ند جسد را تحويل بنياد شهيد داد      وگرفتند  عكس   از شهيد    .شده بود 
شـهيد  ي  نامه تنامه و وصي بعد رفتيم زندگي. منتقل كرد نيروگاه ي سردخانهبه   نيز

 ي  ه همـ  ،مـاهنگي بنيـاد شـهيد     سـپاري بـا ه     را گردآوري كرديم و تا زمان خـاك       
  .ش خبر داديما  به خانوادهسپس. بودده ش تشييع  فراهم مقدمات
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                                                                  شهيد محمدرضا كاوياني                   ١٧٧
  
  » نامه زندگي«

در سن نـه  .  ديده به جهان گشود١٣٤٧ در سال  محمدرضا كاويان شهيد  
يـشان   زنـده مانـدن ا     ي بـه  اميدبه طوري كه     ؛ سختي دچار شد   بيماريماهگي به   

قديرش را با شهادت رقم زده بود، به او عمر دوباره كه خداوند ت   از آنجا    نبود؛ اما 
 در سن هفـت  .در دوران كودكي بسيار آرام و ساكت بود   . شفا پيدا كرد  بخشيد و   

   . شدتحصيلول به غمش) فعلي) ع(امام جعفر صادق(ايي  د دبستان فخردرسالگي 
پنجم ابتدايي بيـشتر  كالس  و تا داد  شان نمي اي به درس خواندن ن     عالقه

اصرار از او خواستند كه تحـصيالتش را ادامـه     شهيد باپدر و مادر .  نخواند درس
نـزد   در رسـتوران چهارفـصل   اي نداشت و ايشان بعـد از مـدتي         دهد؛ ولي فايده  

 يكي از دوستان پدرش در جوشـكاري        نزد ي نيز  چند .پدرش مشغول به كار شد    
و كـاري  ا بـسيار  مـ ااي نداشـت،   عالقه اگر چه به درس خواندن  .به كار پرداخت 

از جملـه خيـاطي،    شـغل  زمـان كوتـاهي، چنـدين    طـي مـدت      .بودكوش    سخت
 سـالگي   ١٧كه در سن      تا اين  .را تجربه كرد  ... فروشي و   دوزي، كبابي، ميوه    لحاف

با توجه به اين كه شهيد هنوز به سن قانوني نرسيده  .برود جبهه  گرفت به تصميم  
 مخالف بودند و بـه هـر طريـق سـعي     وي با حضور او در جبههپدر و مادر بود،  
هـاي   ي وافر شهيد و پافشاري عالقه اما كردند مانع از رفتن او به منطقه شوند؛         مي

  .ها را تسليم خود نمود و شهيد را راهي جبهه كردند او سرانجام آن
به نبرد  ماه در خط مقدم جبهه با عشق به خدا و واليت ١٨شهيد  مدت 

 به .اي از تالش و مجاهده در اين راه غافل نشد        حظهبا دشمنان بعثي پرداخت و ل     
شهدا را به تا آن جا كه امكان داشت، كرد و   كمك مي،شدند كساني كه زخمي مي

و از هـيچ كـاري بـراي    رسـاند   اسلحه و مهمات به خط مي . نمود  منتقل مي عقب  
  .كرد خدمت به دين و ميهن دريغ نمي

 

  محمد رضا كاوياني: نام و نام خانوادگي
فريبرز:نام پدر  
٤/١٨/١٣٤٧:تاريخ تولد  
بوشهر:محل تولد  

دوره راهنمايي:ميزان تحصيالت  
_____:شغل پشت جبهه  
متاهل:وضعيت تاهل  
_____:تعداد فرزندان  
پاسدار وظيفه:عضويت  

٢٨/١/١٣٦٧:تاريخ شهادت  
فاو:محل شهادت  

 بوشهر:محل دفن 
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هـاي نبـرد نـور        هاي بزرگ انقالب اسالمي در جبهه       سرانجام در راه تحقق آرمان    
روحش شاد و يـاد و      . عليه ظلمت به ديدار حق شتافت و شربت شهادت نوشيد         

  .نام او تا هميشه پاينده باد
¯¯¯¯¯¯  

  
  خواهر شهيد  :راوي

 يـا  ٤حدود و  كوتي تشكيل خانواده داد ي ه در محل  ١٣٤٧پدرم در سال    
سـپس   .جا به دنيـا آمـديم     همان   من و محمدرضا     . سال در آنجا زندگي كرديم     ٥

بعد  .ـ نقل مكان نموديم مادرمزادگاه  شوركي ـ  به روستاي براي مدت يك سال
در منزلـي اسـتيجاري    شـكري  ي ه محلـ  سـال در ٤، مـدت  به بوشهر از بازگشت   

 ساكن شديم و سـرانجام بـا سـاختن     سنگيي هدر محلنيز  سال  ٢ .زندگي كرديم 
خريده بود، به آن جا نقل مكان نموديم و      هاللي   ي  همحلقطعه زميني كه پدرم در      

  .كنيم  است كه در هاللي زندگي مي٢٥مدت 
 هتل خلـيج  از جمله جاهاي مختلف   در  شغل اصلي پدرم آشپزي بود و       

بـه   ها نيـز در ميـدان انقـالب         وقت بعضي   .كرد  ميچهارفصل آشپزي   رستوران  و  
چند سال در اداره راه و ترابري مـشغول     باالخره مدت    .پرداخت  ميفروشي   دست

  .شده  بازنشست٧١ يا ٧٠ در سال ود گرديبه كار 
 سـختي  كمي بعد بـه بيمـاري      به دنيا آمد و      ١٣٤٧ در سال    مشهيدبرادر  

ش نمي گوينـد اميـدي بـه زنـده مانـد      طور كه پدرم و مادرم مي    اين   .مبتال گرديد 
شـود؛ تـا      بيماري او از يك سرماخوردگي ساده شروع شده و حـاد مـي            . ندنداشت

از درگـاه   پـدر و مـادرم   كننـد؛ امـا    مي را جواب    اوبيمارستان  دكترهاي   جايي كه 
   خداباالخره به خواست . دارند ميدست به دعا برشوند و  خداوند نااميد نمي

                                                                                     شهيد محمدرضا كاوياني١٧٩
  

  .كند ميشفا پيدا آورد و  اش را به دست مي سالمتي
ام   مراسم عروسي دايـي  شهيد، وقتي براي سالگِي١٠در سن يك بار نيز   

شهيد در حال شـنا   .روانه شديمرم ميراحمد  آب گ  براي شنا كردن به    ،يمه بود رفت
يكـي از  خوشـبختانه   .ناگهان به زير آب رفـت و ديگـر بـاال نيامـد       كه  كردن بود   
هـاي   آب. و از آب بيـرون آورد را نجـات داد  و  ا،شـد   توجـه به موقـع م   غواصان  

  . و به لطف خدا كم كم حالش بهتر شد را خالي كردندششكم
بيشتر و بود مخالف  درس خواندن با.  نداشتتحصيل زيادي به ي هعالق

ـ  فخـر دايـي كـه االن      ي  در مدرسـه   او را    .دوست داشت كار كند    ه امـام جعفـر   ب
 را به هميشه خودش او پدرم نام كرده بوديم و تغيير نام داده است، ثبت) ع(صادق

شـما   :گفت تا پنجم ابتدايي تحصيل كرد و مي      با اين حال فقط      .رساند  مدرسه مي 
بعـد از تـرك تحـصيل      .تـوانم درس بخـوانم      مـن نمـي    ؛ار نكنيـد  اين قـدر اصـر    

 با خودش بـه رسـتوران   ، او راپدرم براي اين كه با افراد ناباب نگردد  محمدرضا،  
 پدرم تصميم گرفت    . و آن كار را رها كرد      در رستوران نماند  مدت زيادي    .برد مي

بـه  جـا    آن مـدتي در .بفرستدتانش سدويكي از  جوشكاري براي كار به   راايشان  
جا   آند،ش  مييناراحتدچار كه چشمش   به علت اينمشغول بود؛ اماجوشكاري 

 در  چنـد وقـت نيـز      .كار كرد دوزي    مدتي در لحاف   ، پس از آن   . ترك نمود  نيزرا  
 صاحب درگذشت به علت كه پرداخت به كار  يكي از اهالي محله   كارگاه خياطي   

به كـار  مشغول فروشي پدرم   در ميوه باالخره   .، اين كار را نيز از دست داد       خياطي
  .شد

 را بـه منـزل   من و محمدرضا  مادرم   ه بودم كه روزي    سال هشت يا   هفت
ام   بـه خالـه  . كوتي برد و خودش براي خريد بـه بـازار رفـت   ي همان در محل   خاله

  ا ـدرضـمحمهميـن كه خالـه سـرگرم كار شد، . ما باشدمواظب سفارش كرد كه 
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 .زدگـان رسـيديم    جنـگ ي    هپياده راه افتاديم تا بـه محلـ       . برويمخانه  بيا به    :گفت
بهتـر   سـوار شـويم و    ، نبايـد   بوق زد  ي برايمان اگر ماشين : محمدرضا به من گفت   

 .ماشيني كنار ما توقف كرد رفتيم، راه مي همين طور كه   .ويمپياده به خانه بر   است  
  .با ما دعوا كردحسابي پياده شد و از تاكسي مادرم 

 .مـشغول شـد   بـه خـدمت      ه ساله بود كه در بسيج محل      ١٥ الي   ١٠شهيد
 در .رفـت   به بسيج مـي ،ام بود سرهنگ حيدر محمدي كه پسرخالهاوقات با بيشتر  
با اين . و هنوز به سن قانوني نرسيده بود داشت، محمدرضا سن كمي     جنگزمان  
ها نيز تأكيد داشتند كه     ؛ آن خواهم به جبهه بروم    مي: گفت مي مبه پدر و مادر   حال  

 ؛ تا اين كه باالخرهدنمواصرار آن قدر    .چون سنت كم است، نبايد به جبهه بروي       
داشت هاي جنگ حضور      ماه در جبهه   ١٨ حدود   .را امضاء كردند  اش   نامه رضايت

مرخـصي  بـه  كـه  گاهي نيز  . هميشه در خط مقدم جبهه بود مدت،اين  تمام  در  و  
اواخر جنگ شركت مـي  هاي  اكثر عملياتگشت و در   فوراً به جبهه برمي    ،آمد مي
  .دكر

 : آمـد و گفـت   خانـه  بـه در ، بـود  يفر كه فـرد مـسن       آقاي نويدي  يروز
 ساله ١٨ـ  ١٧جوان  يك  : گفتم م با خود  ؛ من تعجب كردم   ؟ ما كجاست  ي  فرمانده
  است؟ي شخصي با اين سن و سال  فرماندهچگونه 

 مـا اسـت و      ي   ايـشان فرمانـده    ،نه: كنيدگفت شوخي مي : به ايشان گفتم  
 از  ،آمـد به خانه   شب كه برادرم     .ها در خط مقدم حضور دارد      هميشه در عمليات  
اي هـ  ههـ  از جب  بعد هـم كمـي     .بله:  گفت ؟ شما فرمانده هستي   :ايشان سؤال كردم  

كساني كـه زخمـي و يـا شـهيد       گذاريم    نمي :گفت  مي .جنگ برايمان تعريف كرد   
ها را بـه    زخمي.كنيم منتقل ميها را به عقب  ند و آن ن در خاك عراق بما    ،دونش مي

   و اسلحه و مهمات براي ديگر رزمندگان يمرسان هاي صحرايي مي بيمارستان

                                          شهيد محمدرضا كاوياني                                          ١٨١
  
  .يمبر مي

هميـشه  و فرسـتاد    نامـه مـي   برايمـان    بـرد،   به سر مي  زماني كه در جبهه     
 حجابتـان را  ، شـما خـواهرم    :نوشـت   ميبراي من    .كرد  ميتوصيه  مطالبي را به ما     
ان و مدرسـه را   درسـت را بخـو  :كرد سفارش مي برادرم حسين  بهرعايت كنيد و    

  .رها نكن
خـواهم    مـن مـي    : به پدرم گفـت    ، از جبهه برگشت   وقتي ماه   ١٨از  بعد  
و  هنـوز تكليـف سـربازي شـما     :پدرم گفت. برايم زن بگيري بايد  ازدواج كنم و    

؛ امـا شـهيد بـاز هـم     مشخص نيست و زود است كه ازدواج كنـي     ات    شغل آينده 
 فقـط يـك دسـتگاه     ؛بي نداشـت  پدرم وضع مالي خو   در آن زمان،     .كرد  اصرار مي 

از بين اقوام در  .زن بگيردمحمدرضا براي تا كولر داشتيم كه پدرم آن را فروخت       
 و عروسي برگزار شـد  مراسم   همان جا  برايش انتخاب كرديم و      همسريكازرون  

 صـبح روز ازدواج بـه    .بر پـا كـرديم    در بوشهر   نيز   مراسم كوچكي    .ازدواج نمود 
ممكن است اين سفر، سفر آخـر    :  خانمش گفت  ه ب .دگرديخدمت سربازي اعزام    

چـه   ايـن    ؛يـم ا  هما تـازه ازدواج كـرد     :  همسرش گفت  .باشد و ديگر مرا نبيني    من  
يا زخمي يا به زودي كه به دلم شده : جواب داد  ايشان   كني؟  ي است كه مي   صحبت

 من ي نظامي بياييد؛  حوزهبه نبايد خداحافظي كرد و به ما گفت كه .شوم شهيد مي
  .روم ودم ميخ

 تعطيالت عيد پيش    پايان تا   قرار شد آمد و   به مرخصي   عيد سال دوباره    
آقاي  ي ا خانوادهب» سيزده به در« و در بوشهر بود نوروز ١٣روز   تا   .ماندخانواده ب 

پس با تمام اقوام و بستگان خـداحافظي       س .رفتنداز شهر    محمدي به بيرون     رحيد
  .شد و رهسپار منطقه  حالليت طلبيد،كرد

   پس :اي نوشت د و در نامهگردي جنگي اعزام ي فرداي آن روز به منطقه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                                                                 اول ميدان مين ١٨٢
  

 ي ه همـ .خبري نـشد گذشت؛ اما از شهيد  روز   ٤٥ .مآي  روز به مرخصي مي    ٤٥از  
ـ :  به پدر گفت   م مادر .حتماً اتفاقي افتاده است   ه فكر كرديم كه     خانواد ي   حـوزه  هب

  .چه خبر شدهنظامي سري بزن و ببين 
مربوطـه  نظـامي   ي پدرم عازم اهواز گرديد و با يكي از اقوام بـه حـوزه           

اگر ممكن  ؛گفته بود كه حدود دو ماه است از ايشان خبري نداريم    ها    به آن  .رفت
دانـستند كـه    مـي هـا   ي سـرباز  همـه  . مالقاتي دارد و بگوييد  كنيد   صدااست او را    
 دو يا سه بار در ميكـروفن   .ه بودند  به پدرم نگفت   يچيزاما   ؛شهيد شده محمدرضا  

 و آهـسته    دنكش مي دوست پدرم را كنار      .دوش مي ولي خبري ن   ؛ندنز مي صدااو را   
هاً بـه شـيراز   اشـتبا را اش   جنازهاست؛ كه فرزند ايشان شهيد شده     گويند  به او مي  

مراجعـه  سپاه پاسـداران بوشـهر      به   شما   .برگرداندندبوشهر  برده بودند كه بعد به      
 چه خبر : از او پرسيدممادر. برگشتبه منزل پدر  .جنازه را تحويل بگيريدكنيد و  

تا بگويند چـه خبـر   بوشهر برويد  سپاه پاسداران اند به ه گفت:بود؟ جواب داد  شده  
  است؟

 ؛م حيدر محمدي جنازه را ديده و شناسايي كـرده بـود    ا پسرخالهاگر چه   
 جـسد   .نيز به سردخانه براي شناسايي جـسد مراجعـه كردنـد          ام   ولي پدر و دايي   

 از زيرپيراهني كه ؛ با اين حال پدرمشد  شناسايي ميسختيشيميايي شده بود و به 
يز از ن آقاي برهاني .شناخت او را اش،   نامزدي ي  حلقهو  شب دامادي پوشيده بود     

سـايي   جـسد را شنا    ، پالكـش  وده بود   براي شهيد آور  از مشهد   كه   يتسبيحروي  
 در  ششـهيد شـده و جـسد      محمدرضـا    :و گفتنـد  آمدند  منزل  بعد از آن به      .كرد

  .سردخانه است
 خيلـي  پـدر و مـادرم  به  . فردي ساكت و سر به زير بود    ،از نظر اخالقي  

  ها  حرف درشتي به آنايستاد و  مي نها مقابل آن در وقت و هيچگذاشت   مياحترام

                                                                                    شهيد محمدرضا كاوياني١٨٣
  

 اگـر پـدر و   .گذاشـت   احتـرام مـي  ها  آن ي هكه به همداشت  شش خواهر  .زد  نمي
 از  بدهد،جواب  آنكه    بي،  شد  مي اش  يناراحتكه باعث   زدند    مي ه او مادرم حرفي ب  

شد و خشمش فروكش      كه اعصابش راحت مي    بعد از اين  و   رفت  بيرون مي خانه  
 با كسي ضد نيز هدر محلو كرد  كس دعوا نمي  با هيچ  .گشت  به خانه برمي   كرد،  مي

. كـرد  به خـوبي رفتـار مـي      برخورد بود و با همه        خوش با مردم    .و خورد نداشت  
 چرا با افراد پرسيديم ميوقتي و تر بودند   بزرگواز نظر سني از ادوستانش  اغلب  
 تنهـا  .تر هـستند  جا افتادهتر و  عاقلها   اين:گفت  مي؟گردي تر از خودت مي   بزرگ

ايـشان   . بودنـد  صـميمي خواه بود كه خيلـي بـا هـم          ي آقاي ماه  ش،دوست همسن 
  .رفت  به مسجد ميكرد و هميشه ش را ترك نمي نمازوقت چهي

 بـاور   ، چون با هم بـزرگ شـده بـوديم         را شنيدم، وقتي خبر شهادت او     
از  .بينـيم   است و ديگر او را نمـي  از ما جدا شده   ايشان براي هميشه  كردم كه    نمي

برادرم در راه خدا و وطنش شـهيد      از اين كه     ي نيز ناراحت بودم و از طرف    طرفي  
  .كردم ، احساس غرور و شادماني ميشده

  
¯¯¯¯¯¯  

  
  دختر شهيد : راوي

پدر ، جاي خالي اي بودم هنيمو  دختر سه سال    ، وقتي طفوليتدر دوران   
ديـدم   مـي  هميـشه  .گـرفتم  ي او را مي كردم و خيلي بهانه را به شدت احساس مي    

توانم ببينم     ولي پدرم را نمي    ؛بينم  همه را مي   ، اطرافيان هستند  ي  عمو، دايي و همه   
ـ     .و هيچ وقت در جمع ما حضور ندارد      ه خـصوص  هميشه دلتنـگ پـدر بـودم؛ ب

   به من گفتند پدرت همان روزها بود كه. كردم احساس تنهايي ميخيلي ها  شب
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ا هايـشان ر    موقـع معنـي حـرف     آن  . گردد  به خانه برنمي  و ديگر   است  شهيد شده   
درك كردم، تازه فهميـدم   معناي شهادت را  تر شدم و    ؛ اما وقتي بزرگ   فهميدم نمي
 احـساس تنهـايي     وديگـر غمگـين نبـودم       . يعنـي چـه   » پدرت شهيد شده است   «

 انمـرد م از    چرا كه پـدر    داشتم؛ و افتخار نيز   شايد احساس غرور     ، بلكه كردم نمي
مـسلمان و كـشوري    ي بـراي ملتـ    ي بود كـه   مرد  و بزرگ  رفت  به شمار مي  بزرگ  

  .جان دادمتبرك به نام اسالم 
ش امـام    بـر حقـ    و نايـب  ) عـج ( موعـود  مهـدي امام عصر     به فرمان  سر

به او افتخار . كرد  و براي دفاع از ناموس و شرفش جهاد مي        بود  نهاده  ) ره(خميني
 .از ميان بنـدگانش گلچـين كـرد و بـه نـزد خـود بـرد        چرا كه خدا او را   ؛كنم مي

ي شـهداي    ي راه شـهيد محمدرضـا كاويـان و همـه             ادامه دهنـده   اميدوارم بتوانم 
عاليقدر انقالب اسالمي كه عاشقانه جان خويش را در طبق اخالص گذاشـتند و              

  .به حضرت دوست تقديم كردند، باشم
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  لدين هاشمي                                                                             شهيد سيد فخرا۱۸۵
 
 

  
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  سيد فخرالدين هاشمي تنگستاني: نام و نام خانوادگي
  حاج سيد محمد رضا: نام پدر

  :تاريخ تولد
  بوشهر: محل تولد

  :ميزان تحصيالت
  پاسدار : شغل پشت جبهه

 :اهلوضعيت ت
  :تعداد فرزندان

  :عضويت
 :تاريخ شهادت
  :محل شهادت

 :محل دفن 
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  :پدر شهيد
هرچه دربـاره  .  مسجدي و با خدا، مودب، مغرور،زيركه جواني بود سرب   

بـه  . انم خصوصيات اين شهيدان بيان كـنم      تو  دوباره نمي  ين جوان بگويم باز هم    ا
اجـازه پـدر و مـادر كـاري انجـام       اي اين جوان خوب بود كه حتي بـدون           اندازه
  . داد نمي

 كـالس بـه   ۹ سالگي وارد دبستان شد و تحصيل خود را تا حدود           ۷در  
 سالگي كه رسيد اين جوان بيشتر شوق به سجد و نماز و     ۱۸پايان رساند در سن     

 سالگي نرسيده بود كه تقاضاي ۲۰احكام به سرش جا گرفته بود كه هنوز به سن        
و با گرفتن كارت سربازي عازم خدمت شـد در خـدمت            . رفتن به سربازي نمود   

و با يك شوق وارد سربازي شد پس از . كرد خدمت ميطوري بود واقعاٌ صادقانه  
كه وارد منزل شد از او ما در انتظار بوديم روزي . مدتي كه در جبهه خدمت نمود 

و به بوشهر آمديـد نكنـد طـوري        سوال كرديم شما چطوري از جبهه جدا شديد         
كه شما از جنگ فرار كرده باشيد و صـحنه جنـگ را پـشت سـر گذاشـته                  . باشد
 هاي آشنايي با جبهه دارم حـاال       شوق يست من به اندازه    نه پدر اين     : گفت .باشيد

م به خدا من آن مركز اصلي كه جبهه جنـگ          هم كه آمدم بخاطري كه شما را ببين       
گفـتم   .باشيد به آن عالقه دارم و حاضر نيستم يك لحظه از آن مركز جـدا شـوم                

ــد گفــت   ــا ۱۸، مــدت روز ۲۱چنــد روز مرخــصي داري  روز گذشــت كــه از م
 خودش را معرفـي     ،خداحافظي كرد و باز مجدداً مركز اصلي كه جزيره فاو باشد          

  . يدا كرديم كه به درجه رفيع شهادت نائل آمدكرد مدتي كه گذشت اطالع پ
يهن مـ  و مما كه پدر و مادر او بوديم مرگ اين جوان را چون براي اسال     

ل و قرآن و خدا بود در عوض كه ما ناراحت بشويم ما پدر و مادر بوديم خوشحا 
  براي اينكه مرگ جوانمردانه بود و . و هيچ گونه ناراحتي به خود را نداديم. شديم

                                                                         شهيد فخرالدين هاشمي تنگستاني۱۸۷
  

و صبري . ما از خداوند تبارك و تعالي مي خواهيم كه روح اين جوان را شاد كند  
خصوصاً به تمام پدر و مادران . هم به ما كه پدر و مادر اين جوان هستيم عطا كند

  .گذاشتن و هديه براي راه خدا دادنان در اين راه طبق اخالص كه جوانش
  تو بيگانه خوانش ننامش پسر                  پسر كو ندارد نشان از پدر              

  
و ايـن رشـته     . د عالقه بخصوص نسبت به ورزش داشـت       البته اين شهي  

ه گرفـت در  ورزشي كه به ريشه خود قرار گرفت از بنده كه پدر شهيد بودم بهـر          
اوقات فراغت جز رفتن به مسجد و اماكن مقدسه جايگـاهي كـه بحـث دينـي و           

كـرد چيـزي ديگـر جـايي ديگـر       مـي مذهبي بود به جايگاهي كه سالمتي تالوت    
نداشت چند سال در باشگاه مشغول ورزش بود تا اينكه به سـربازي خـودش را                

  . كرد ه ورزشي كاراته خودش را آماده ميدر رشت. معرفي كرد
  ؟گيرند يغ ماحاج آقا تربيت بدني از شما هم سر

بله هر سال لطف خودشان به ما مرمت مي كند و سري به ما مي زنند و  
يادي از ما ميكنند و من واقعاً از اينكه شهيد را فراموش نكردنـد و هميـشه او را                 
ياد مي كنند زحمت زيادي مي كشند و وارد اين كلبه ما مي شوند و سراغ ما مي           

  . يرند از همه آنها سپاسگذارمگ
  : حاج آقا بيشتر با كدام همسايه رابطه داشتند

بيشتر با پسر دايي شهيد يعني سيد ماشااهللا هاشمي رابطه زيادي داشـت          
خود فاميلي ها و جواانمان همان محلي كه من روي آنها شناسايي دارم واقعا همه 

  .ا بودنآنها جوانان مودب و خوب و مسجدي و عاقل همه اينه
  ي خواهم بگويم پيامي براي حاج آقا به عنوان آخرين سوال م
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  اول ميدان مين                                                                                                 ۱۸۸
  

هاي شهيد به حساب بسيجيها و كساني كه مي توانند ادامه دهنده راه امام          سن  هم  
  : شند بفرماييدبا

پيام من اين است كه ما انتظار داريم  از كليه جوانهاي امروز به اين مرز         
كنند پيرو اين اسـالم و قـانون خـدا و      خصوصاً اين بندر بوشهر زندگي مي و بوم 

پيغمبر خدا و مملكت بوده باشند و اين را پرشرافت و شـكوهمند كليـه جوانـان          
با ريختن خون جوانان آبياري شد و ثمر رسيد و اين كشور اسالمي ما  ادامه دهند 

          .آنها بيشتر از اين آبياري كنند و نگذاريد
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    شهيد سيد ماشاهللا هاشمي١٨٩
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  سيد ماشااهللا هاشمي: نام و نام خانوادگي
سيد هاشم:نام پدر  
١٣٣٩:تاريخ تولد  
بوشهر:محل تولد  

ديپلم:ميزان تحصيالت  
______:شغل پشت جبهه  
مجرد:وضعيت تاهل  
____:تعداد فرزندان  
سرباز زميني ارتش:عضويت  
٢٢/٤/١٣٦١:دتتاريخ شها  

شلمچه:محل شهادت  
بوشهر:محل دفن  
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  )برادر شهيد( سيد حسن هاشمي :راوي
ـ   از .تر بود دو سال از من كوچكـ   هاشمي…ماشاءاسيد شهيد  برادرم 

و در كنـار يكـديگر    هـم  پا بـه پـاي   ، شهيد عاشوريي  محله ،كوچكي در سنگي  
پـس از طـي دوران    .گذرانـديم  ابتدايي را در دبستان مهران     ي   دوره .بزرگ شديم 

   .كسب كردتجربي با موفقيت  علومي  خود را در رشتهديپلم ... دبستان، سيد ماشاءا
 هاي انقالبي   فعاليت ،داشتسن   سال   ١٨ شهيد كه   ٥٧ و   ٥٦ هاي   سال از

رژيـم  هـاي ضـد    رفتـيم و در برنامـه   ر مـي  به مسجد جامع عطـا    .را شروع كرديم  
بيشتر با افراد مذهبي و بادرايـت كـه         ... سيد ماشاءا  .يمنمود  ميشاهي شركت    ستم

دوستان او از   اكنون، اكثر     و داشتند در ارتباط بود   چشمگيري  هاي انقالبي    فعاليت
 در تظاهرات و    .ستيزي داشت   ظلم ي   از كودكي روحيه   .اند  شده افراد موفق جامعه  

 از همان   .كرديم هم شركت مي   هاي عليه رژيم شاه به صورت مستمر با        اهپيمايير
 .آورد  نماز و ساير واجبات خود را سر وقت و به دقت به جا مي          ،دوران طفوليت 

 فـردي بـاتقوي و   .زيـادي داشـت  ي  و عالقه توجهل شرعي   ئبه مستحبات و مسا   
حاضـر  ت در مـسجد     سر وق  هميشهقبل از انقالب نيز     ؛ به طوري كه     مخلص بود 

  .كرديم پا مي  نماز جماعت را برو در كنار همديم ش مي
 همگـي در راه رضـاي   ، اگر خدا قبول كنـد   دارم كه  خواهر   ٢ برادر و    ٥

ما شـاخص و  ي   ه بين هم  هاشمي ولي شهيد    ؛ايم الهي و اخالق نيكو قدم برداشته     
 اي  رابطـه و    مـؤدب بـود    خيلي ،گذاشت ميزيادي   به خانواده احترام     .بهترين بود 

  .صميمي با پدر و مادرم داشتبسيار 
اهـواز  در   زرهـي    ٩٢لـشكر   به   ،خدمت سربازي باالخره براي گذراندن    

در  عمليـاتي  ي  منطقهبه مدام ، جنگبا شدت يافتن   .اعزام شد  ) خوزستان استان (
   من نيز به عنوان حضور داشت،در منطقه ..  كه سيد ماشاءاهنگامي .رفت جبهه مي

                                                                               شهيد سيد ماشاهللا هاشمي    ١٩١
  

بـراي خـانواده نامـه      همواره   در اين مدت شهيد      .نيروي بسيجي عازم جبهه شدم    
كـرد و نـصيحت    ي الهـي دعـوت مـي   ا همه را به تقـو هايش، نوشت و در نامه   مي
  .ديمش  ميهمموفق به ديدار  در منطقهز نياوقات  گاهي .نمود مي

 هنوز افكار و رفتـار  ، نيروهاي ارتشي  ، در ميان گروهي از    صدر زمان بني 
 شـهيد بـا   .نداشتندآشنايي چنداني ل مذهبي  ي با مسا  خورد و   ي به چشم مي   طاغوت

 نمـاز  .كـرد   را برايشان بيان مي   قرآن آيات الهي و مفاهيم      ،ها سخنراني و ارشاد آن   
و ي عقيدتي سياسي ارتش بود      ها نيرو وجزو به طور كلي      نمود   پا مي  برجماعت  
 نيروهاي  انسربازبه خاطر دارم يكي از       .داد  فراواني انجام مي  هاي مذهبي    فعاليت
هاشمي ببين بـرادرت تمـام   : گفت مي به من ،همراه بود ... كه با سيد ماشاءا   ارتش  

 بـه صـف نمـاز جماعـت      ه حتـي فرمانـد  ، همهوگروه را نمازخوان و مقيد كرده    
  .اند و راغب شدهمشتاق 

در چندين عمليات از جملـه عمليـات بـستان و رمـضان            شهيد هاشمي   
بـه   و  ارتش بـه چـادر مـا آمـد        ي نيروهاي   هروزي با فرماند  . حضور فعال داشت  

ي   فرمانـده . سـپاه اسـت  ي  فرمانـده ،ايـن بـرادر  :  ما اشاره كرد و گفـت  ي  فرمانده
  قـدر  ايشان فرمانـده اسـت و ايـن       :  سپاه گفت  ي  فرمانده ارتش با ديدن     نيروهاي
ر زيادي  يثتأ ي ارتش   فرمانده ي  ه روحي در اين ماجرا    دارد؟و فروتني   است  خاشع  
فرماندهي خـود را بهتـر و در   از آن پس، وظايف    شد و    تر  ايمانش قوي  ؛گذاشت

  .داد جهت رضاي خدا انجام مي
ل از عمليات رمضان بـه   قب.من و شهيد در عمليات رمضان با هم بوديم        

 با اين حال ؛ تازه ازدواج كرده بودم.بعد به منطقه برگشتم چند روز وبوشهر آمدم 
گفت هـر چـه     مخالفتي نداشت و مي   ند، در جبهه بود   پسرشكه دو    مادرم از اين  

  به بوشهر كه برادرم ، با منطقهبعد از بازگشت به  .آيد ، پيش ميمصلحت خداست
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                                                                                   اول ميدان مين                ١٩٢
  

 روز قبـل از عمليـات خـود را بـه اهـواز              ٤ الي ٣ گفت   ؛ تماس گرفتم  ه بود، آمد
شـروع شـد،   عمليـات   وقتـي    .به منطقه برگشت   روقت مقر ست در    در .رساند مي

، از هـم   ارتش بـود جزو نيروهاي بودم و او يي بسيج هاچون من در گردان نيرو    
  .ديگر او را نديدمجدا شديم و 

بـرادرم و  دو  منطقـه بـودم كـه    در هنوز ،عملياتاتمام  از  چند روز بعد    
مـن   بـه نـزد   ،كردم جا كار مي آندر هاي جهاد سازندگي كه قبالً      از بچه نفر  چند  

 بـه  ...سيد ماشاءا:  گفتند؟ه چه شد : پرسيدم .شهر بيا بو ما به    همراه: آمدند و گفتند  
را ... شـهادت سـيد ماشـاءا     هـا خبـر      كه آن اين   البته قبل از     .شهادت رسيده است  

 ي ه روز در منطقـ همـان  بعـدازظهر    ٤ ساعت   ؛مه بود  اين امر شد   ي   متوجه ،دهندب
 ناگهـان  .مـان خيلـي شـلوغ اسـت        خانـه « خـواب ديـدم      ؛كوشك خوابيده بـودم   

 نـه او در  : گفـتم . بـرادرت شـهيد شـده     ،د شو بلنو گفت   صدا زد   مرا  پسرعمويم  
 از ، بلند شـو : مرا صدا زد و گفتهمرزمانيكي از در همين لحظه، » .استمنطقه  
 مرحوم برادر بزرگم سيد محمد و سـيد هاشـم مـرا در       .اند آمدهبه ديدنت   بوشهر  

به بوشـهر  ها  خواستند با آناز من   . تعريف كردند آغوش گرفتند و ماجرا را برايم       
 كس بردند و هيچ كامل به سر ميباش   آمادهي نيروها در    ؛ اما در آن زمان همه     مبرو
توانست منطقه را ترك كند؛ با اين حال به من اجازه دادند بـراي شـركت در              نمي

  .ي بوشهر شوم مراسم تشييع پيكر پاك شهيد روانه
كه اهل سـنگي و  جمشيد جوكار از نيروهاي بسيجي     در همان عمليات،    

 .بـه شـهادت رسـيد     در كنـارم     بر اثر تـركش خمپـاره         نيز بودن نزديكم   از دوستا 
 و شـهيد جمـشيد جوكـار بـه     ...يد ماشـاءا سخالصه با برادرانم براي تشييع پيكر   

 .يمرفتـ بـسيج   و همگـي بـه    بودندفرستادهبسيج منطقه به  شهدا را .بوشهر آمديم 
  زه از خواب بيدار كه تابود مانند كسي اش  ، چهرهوقتي روي شهيد را كنار زدند

                                                                                     شهيد سيد ماشااهللا هاشمي١٩٣
  

 ولـي انگـار بـه    ،كه تمام بدنش سوخته بـود   با اين .رده است  و كمي عرق ك    هشد
. داد مـي بوي خوش عطـر  و  دلنشيني داشت ي  ه چهر باشد،خواب نازي فرو رفته     

 راي باوتقواي و ايشان در بين افراد محل و همسايگان به نجابت و پاكي معروف    
 بـه  ، پس از تشييع پيكر شهيد و پايان مراسم هفتمـين روز     . نمونه و الگو بود    ههم

  .طور مستمر در منطقه بودمه سه ماه ببرگشتم و مدت  جبهه
 ...، والفجـر و هـا ماننـد فـتح خرمـشهر، فـاو      اكثر عمليات از آنجا كه در     

و شهيد  شهيد مجيد بشكوه از جمله تعداد زيادي از شهداي استان ،شركت داشتم
 در ابتـداي    .به شـهادت رسـيدند     در آغوش خودم  محمد رنجبر در كنارم و حتي       

 بـه   ، اهـواز  ي عراق به شهرهاي خوزستان از جملـه       موشكي    زمان حمله جنگ و   
از  از هـر اسـتان ده نفـر     .مخـدمت كـرد   سه مـاه در اهـواز       مدت  عنوان جهادگر   

  بعد از آن به عنوان نيروي بسيجي       .حضور داشتند در اين شهر    نيروهاي داوطلب   
  .به منطقه اعزام شدم

آن قدر زياد بود كه خداوند او را از ميان      ...سيد ماشاءا تقوي و معنويت    
 بـراي  ،آمـد  هر خدمتي از دستش بر مـي . بندگانش گلچين كرد و به نزد خود برد    

و گمراهـي  كه بـه انحـراف      را   كساني   ي جلو لهدر مح هميشه  . ددا   انجام مي  مردم
از آيات  با استدالل فراوان .كرد ها را راهنمايي مي گرفت و آن  ميشدند،  كشيده مي 

روزي همراه شهيد بودم كه با يكي از        . دنمو   جوانان را ارشاد مي    ، و احاديث  آنقر
كــه را اي   روزنامــهشخــصي .رو شــديم روبـه فاميــل در خيابــان ســنگي جوانـان  
 و جـوان  شهيد با ديـدن آن     .در اختيار او گذاشته بود    هاي نامناسبي داشت     عكس
به راه راسـت و صـحيح راهنمـايي كـرد؛      او را كناري كشيد و   ، مذكور ي  روزنامه
  پدرت با سختي نان در؟ مبتذل را به تو داده است   ي   چه كسي اين روزنامه    :گفت
   نبايد به راه خالف و ؛براي خودت مهندس شويو ني آورد تا تو درس بخوا مي
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 تـأثير  ...هـاي سـيد ماشـاءا    صـحبت . اجر بگـذاري  و زحمت او را بي فساد بروي   
 آن جـوان اكنـون مهنـدس    . اشتباه خود پي بـرد     شت و به  ا بر آن جوان گذ    زيادي
  .كند و در شيراز زندگي مياست 

 ،مه بودداعزام ش اهواز به با گروه جهاد سازندگي روزهاي اول جنگ كه
 :گفتآمد و جا  من در اهواز به آن  حضور  از  مطلع شدن    به محض    ...سيد ماشاءا 

 آخـر   : گفت .د عمل كنيم   خو ي  ه بايد به وظيف   ، بله : گفتم ؟يا  هتو هم به منطقه آمد    
 .به حمام رفتيمبا هم   بعد،آن روز خيلي صحبت كرديم   ؟اي تو تازه ازدواج كرده   

بـه  بعـد از بازگـشت       .هايش را شـستم    لباسو من   بود  شده  لباسش خيلي كثيف    
بـه درد بـرادر     است كـه    برادر  ،   با گريه به مادرم گفته بود در شهر غربت         ،بوشهر

هايم را شـست    لباس،تر است  سال از من بزرگ٢ سنسيد حكه   با اين ؛  خورد مي
بـراي او كـاري     بود   من   ي  وظيفهدر حالي كه     داد؛  هر كاري داشتم برايم انجام      و  

  .انجام دهم
 همـسرم گذاشـت     نمـي  ،آمـد   براي ديدار خانواده به بوشهر مي      هر وقت 

 شو وسايل مورد نيـاز    گرفت    يش را به عهده مي    كارها. منزل را انجام دهد   خريد  
 اصالً دوست نداشت با بودن او اهل خانواده در صف نانوايي يـا              .كرد  تهيه مي را  

سازندگي  زماني كه در جهاد    .داد تمام خريدها را خودش انجام مي     تند؛  شورا بايس 
ـ   ي  بـا خـانواده   و   نداشـتم    منزل مسكوني مستقل   كردم،  كار مي   ي ه بـرادرم در خان

 صـد تومـان وام   ؛ به همين دليل بود تنگخيلي   جايمان   .كرديم  زندگي مي  مانپدر
داشتم كه زميني ، يك اتاق در  هزار تومان٢ماهي حقوق با همان  و  دريافت كردم   

 مـن  : گفـت .اجازه نداد ولي شهيد زندگي كنيم؛در آن به اتفاق همسرم   ساختم تا   
بـه آن جـا نقـل     ، خانه را نساختيي همهتا زماني كه و گيرم  خودم برايت وام مي   

   و كارگران براي ساخت و هابنارفت و آمد  ،كاره باشد اگر خانه نيمه .مكان نكن

                                                                                   شهيد سيد ماشااهللا هاشمي١٩٥
  

 همين جا بمانيد تا خانـه       .شود  ات مي   ، باعث ناراحتي و آزار و اذيت خانواده       ساز
  .دتكميل شو

 خـصايص  ،آمد وقت نزد ما ميهر  برديم، جبهه به سر مي  كه در    هنگامي
ي ارتش ها و سپاهي را براي نيرو    بسيجيهاي    بچهنيكوي  پسنديده و   و رفتارهاي   

را  برادران بسيجي و سپاهي خواست اعمال و رفتار ها مي    و از آن   كرد ميتوصيف  
 ،آورد تـا ايثـار    مـا مـي   نيروهـاي ارتـشي را نـزد   .الگو و سرمشق خود قرار دهند  

دوسـتانه و   .بگيرنـد درس  ببيننـد و     بـه چـشم   هـا را     ي بـسيجي  افداكاري و تقـو   
داخلي و  هاي    ههاي شبك   برنامه به. كرد دلسوزانه امر به معروف و نهي از منكر مي        

كـه  بسيار تأكيد داشـت     و  در زمان طاغوت خيلي حساس بود       تلويزيون  خارجي  
به شدت  مبتذل و ناسالمهاي   با برنامه.م را نگاه كنندهاي مفيد و سال ها برنامه  بچه

خـوان و    جـوان درس . آثار منفي و ضداخالقي دارنـد مخالف بود و اعتقاد داشت 
 حتمـاً در درس مـدارج   در بين مـا حـضور داشـت،    اگر اكنون ي بود و  استعدادبا

  .كرد بااليي را طي مي
ـ هرگز مادرم بعد از شهادت ايشان،    ه و وسـايلي مثـل   از بنياد شهيد هدي

 تشييع و مراسمبراي   حتي   .كمك هزينه قبول نكرد   و  بار، حقوق   وارو خ ي  دفترچه
به عنوان حق جنگ  در زمان . تدارك ديديم چيز را خودمان  همه،شهيدسوگواري 

 پـسرم در    : گفت ؛ ولي مادرم نپذيرفت   ؛دادند  هزار تومان پول مي    ٢٠٠خون شهيد   
سـالگرد  برگـزاري مراسـم      براي   .يز با خداست   اجر ما و او ن     ،راه خدا رفته است   

و شهيد  در يك روز    كه   شهيد عاشوري و شهيد چاشوري       ،... سيد ماشاءا  شهادت
 روحـشان  .نگـرفتيم شـهيد  مبلغي از بنياد گاه   هيچ شدند نيز    به خاك سپرده  با هم   

  .شاد و در جوار رحمت الهي راضي و خشنود باد
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  خواهر شهيد : راوي
ام؛ امـا هميـشه معتقـدم در بـين           بزرگ شده  بسيار مذهبي    اي   خانواده در

 جبهـه  زمـان جنـگ مـدام در       و سيد حـسن كـه        … سيد ماشاءا  اعضاي خانواده، 
 اهل خانـه با  و از همان كودكي     هستند  رآمدترو س تر   نمونهاز همه    حضور داشتند، 

 آغـاز بـا   همزمـان   ... ماشـاءا يد  سـ خدمت سربازي   . كردند   رفتار مي  شايستهبسيار  
تا زمـان آزادي     جنگ   ياز ابتدا شهيد   .شدتحميلي عراق عليه ايران شروع      جنگ  

 بـه  ي الهـي آزاد شـد،   وقتـي خرمـشهر بـه حـول و قـوه       . به خانه نيامد  خرمشهر  
يـك  از او خواسـت   برادرم .از دو روز دوباره عزم رفتن كرد      بعد   ومرخصي آمد   
 رمضان  عملياتدر  سرانجام  و  اهي منطقه شد     قبول نكرد و ر    ند؛ اما روز ديگر بما  

  . به شهادت رسيد٦١سال 
ي او  يستها رفتار و كردار ش   ؛ اما تر هستم   سال از شهيد بزرگ    ٤ با اين كه  

ميميت زيـادي بـا فاميـل و آشـنايان      صـ  .ه است  بود هميشه برايم الگو و سرمشق    
بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي         . و خودجـوش بـود    بسيار خـونگرم    و  داشت  

 اسـلحه   ،از مـسجد  . هاي مذهبي پرداخـت       فعاليتبه   وداوطلبانه عضو بسيج شد     
ها نگهباني  شببراي حفظ امنيت محله، به اتفاق ساير دوستانش  و   كردند  هيه مي ت

 فروگـذار هـاي انقـالب     شـي در جهـت پيـشرفت آرمـان         از هرگونه تال   .ندداد مي
تعـداد  روزي  ،انقـالب گيـري   هاي پرشـور شـكل      به خاطر دارم در سال    . كرد نمي

نيروهاي : گفت مي .ير خاك كردز ،حياطي  باغچهدر به خانه آورد و زيادي كتاب 
  .ها هستند ساواك دنبال كتاب

بـه  و مـسجد   در بـسيج     نانقـالب نيـز كماكـا     با به ثمـر رسـيدن نهـال         
بـسيار بـه    و  صدر ملعـون بـود        مخالف سرسخت بني   .هاي خود ادامه داد     فعاليت

   اگر كسي بر عليه شهيد مظلوم .االي شهيد بهشتي عالقه داشتوشخصيت 

                                                                                شهيد سيد ماشااهللا هاشمي   ١٩٧
  

كـرد و ابعـاد شخـصيتي بهـشتي را            مي برخورد شديداً با او     ،زد رفي مي بهشتي ح 
 در زد و گفتارش موج مي فصاحت و بالغت خدادادي در .نمود رايش تشريح ميب

 به ياد دارم شبي تـا صـبح در مـورد        .نشست  با افراد به بحث مي      مختلف مجالس
تردگي گـس  .نـد كرد  مـي  وگـو   گفـت  خودمـان    ي  اي در خانـه    شهيد بهشتي با عده   

ي ا روي حجاب و تقـو .ش بود سنتر و بيشتر از     اطالعات و افكارش بسيار بزرگ    
 و پرهيزگـاري خانواده را هميشه بـه      و اعضاي   داد   نشان مي فراواني  ما حساسيت   

و سيد بسيار مذهبي و متدين بود   فردي   مرحوم پدرم    .كرد رضاي الهي دعوت مي   
 .معنويت بااليي داشـت   ثل خودش   م ، ايشان است  ي   كه پرورش يافته   نيز... ماشاءا

 . پوشيده و عفيـف باشـند   بانوان جامعه  ي  همه و   نشخواهراشهيد دوست داشت    
 خـودش  پـذيرايي كنـيم و   ما داد اجازه نمي ،آمدند هرگاه دوستانش به منزل ما مي 

  .نمود پذيرايي ميكرد و از مهمانان  همه چيز را تعارف مي
ست كـه   سعادتي هادت ايشان،و شكنم كه خواهر شهيد هستم   افتخار مي 

 سـبب شـد در برابـر       … شهادت سيد ماشـاءا    ،قول مادرم ه  ب. است هنصيبمان شد 
. شـرمنده نباشـيم  روسـفيد شـويم و   ) س(و حـضرت زينـب    ) س(حضرت زهـرا  

؛ در آن  او را ديـدم گذاشتند، پيكر پاكش را در آرامگاه ابديش مي   آخر كه    ي  لحظه
 چـون   سـوي ديگـر   از  و   بـودم    دوهگينان از فراغ و دوري شهيد       لحظه از طرفي  

كردم و به خـود     مي ليخوشحااحساس   ،ديدم رضاي الهي و سعادت ايشان را مي      
  .باليدم مي

 بـرد،   به سر مـي   ه  جبه پسر برادرم كه در      ي  به وسيله خبر شهادت ايشان    
؛ به همـين دليـل دو   يد حسن هنوز در منطقه بوددر آن زمان، س . رسيد خانوادهبه  

همزمان . و بعد به او خبر دادندآوردند به بوشهر جويي پيكر شهيد را   با پيبرادرم
  جوان ديگر محله نيز به شهادت رسيدند و همگي  چند …با شهادت سيد ماشاءا
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  .شدندسپاري  و خاكتشييع در يك روز 
 شهيد به   ، شبي كردم زماني كه مادرم هنوز زنده بود و از او پرستاري مي          

 و در  مـن همـراه   ،كنـي   تو از مـادرم پرسـتاري مـي        هر وقت : گفتو  خوابم آمد   
و هميـشه از تمـام اعـضاي    خيلي با من صميمي بود  ... سيد ماشاءا .  هستم كنارت

ارتـشي  كـه  رم  همس ، بمباران شهرها   نخست روزهايدر  . كرد  خانواده حمايت مي  
محـض   شـهيد بـه   آمـد؛  نمـي  خانـه  بـه ها  و شببرد  باش به سر مي بود، در آماده  

 :گفـت  و مـي كرد  مي دخترم را بغل ،آمد مي ما ي هخانكشيدن آژير و خاموشي، به  
  . ما برويممنزل بيا به ؛ خطرناك است،تنها نمان

تـشكيل داده  ه تيم فوتبالي لح در م؛ي بود و فعالجوان پر جنب و جوش   
هـايي نيـز در زمـين        عكـس  .نـد كرد بازي مـي    فوتبال دوستانشبا  هميشه   بودند و 
كه از روزهاي حيات سرشار از شـور و نـشاط شـهيد بـه              اند   گرفته با هم    فوتبال

بـه عنـوان   از زماني كه جنگ شروع شد و سيد رضا حـسيني        . يادگار مانده است  
با ايشان برقرار  ينزديكارتباط بسيار  شهيد ، ما آمدي هبه محلامام جماعت مسجد 

  .كردند ميهاي عقيدتي سياسي شركت  ها و فعاليت با هم در برنامهو  نمود
 باشم، عضو  شهيد    راه رهرواين كه    براي   به شهادت رسيد،  وقتي برادرم   

هـاي    فعاليـت ، جنـگ طـول  در  را فراگرفتم وييها آموزشدر آن جا     .بسيج شدم 
به  به رزمندگان   رساني   كمك هاي  دادم و در برنامه     انجام مي پشت جبهه   زيادي در   

و سيد هادي و دو دخترم را كه        . ..م سيد ماشاءا  ان پسر .كردم  طور فعال شركت مي   
 در بسيج مركزي كارهاي .رفتم گذاشتم و به بسيج مي  نزد مادرم مي،كوچك بودند

 آبليمـو   ،پختـيم   نان مي  ،ميتدوخ  براي رزمندگان لباس مي    داديم؛  مختلفي انجام مي  
كـرده و   بندي   هايي بسته  رتنكادر  بعد همه را    . كرديم مربا درست مي  و  گرفتيم   مي

  خدمت جا مشغول   غروب در آنياتا بعدازظهر هر روز  .فرستاديم به جبهه مي

  يد سيد  ماشااهللا هاشمي                                                                                  شه١٩٩
  

  .كرديم و از هيچ كمكي دريغ نميبوديم 
مبـادا   ؛ برايم دعا كنيـد تـا شـهيد شـوم          :گفت شهيد هميشه به مادرم مي    

  ايـن :گفتـيم   مـي اما هميشه در جـوابش   .درآيمدشمن   به اسارت     كه برسدروزي  
رين  شهادت بهتـ   :گفت  مي . زنده باشي و با دشمن بجنگي      ...شاءا  ان حرف را نزن؛  

 شهادت و ايثار در راه      ،ش و ذكر   تمام فكر  .شود  انسان مي  يبچيزي است كه نص   
جايش بين ساكنان  . او اهل تفكر و ديانت بودند    ثل خود  دوستانش نيز م   .خدا بود 

 از جمله هنوز بعضي وسايل و لوازمش. محله خالي و يادش ماندگار و سبز است
هـايش   كرد و لباس ز آن استفاده مياش، قاشق و ليواني كه در جبهه ا    چراغ مطالعه 

  .ام را به يادگار نگه داشته
 خـود را بـه   ،هنگـام انفجـار تانـك     پربارش،  لحظات زندگي   آخرين  در  

 ،شـوم  دوست دارم اگـر شـهيد مـي       : گويد به اطرافيانش مي  و  كشد   سختي باال مي  
بـه دل مـادرم   فرزنـد،   آرزوي ديدن پيكـر     و   به دست مادرم برسد      جانم  جسم بي 

ه همين دليل اگر چه بسيار برايش سخت و دشوار بوده است، امـا سـعي               ب .دنمان
با اين حال وقتـي      بكشد تا جسمش خاكستر نشود؛     خود را از تانك بيرون       نموده

  .او را ديديم، بدنش به شدت سوخته بود
خيلـي بـه بـرادر        حـسيني  ... سـيد ماشـاءا    ، رفتار پسرم  از ميان فرزندانم  

  . رهرو راه او باشدرم هميشهاميدوا. شهيدم نزديك است
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