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 پيام دبير كنگره
 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 بل احياءو ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا « 

 » عند ربهم يرزقون 
ارزش انسان، در ميزان عرش، به مقدار عشـق عالمانـه او بـه اسـماي                

آن كه رو به حق دارد و دل در گـرو           . حسناي خداوند ذوالجالل و االكرام است     
زنـد   باال مي» عمل صالح«رضاي او، با شور و شعور آستين همت را در استمرار         

 .شود اهللا غافل نمي ت يازيدن به حبلاي از دس و در اين راه حتي لحظه
پيامبران گرانمايه، امامان شايسته و باورمندان خالص، روزگار خـود را           

هر كه جـان و گـام در ايـن            اند و امروز،      در همين فضاي عطرآگين سپري كرده     
 .»اهللا هم الغالبون اال ان حزب«. پيروز است نهج ارجمند دارد، 

و اتحـاد   ) ره(رت امـام خمينـي      انقالب اسالمي كـه بـا رهبـري حضـ         
بخش اسالم عزيز پـرورش يافـت و          ي مردم ايران در بوستان زندگي       جويانه  حق

ي فرهنـگ دينـي در راسـتاي          به بار نشست، بازآفريني، نيرومندسازي و توسعه      
و بمثـل هـذا فلينتـافس       «. هاي آسماني بود    هماهنگ كردن مديريت زمين با پيام     

 .»المتنافسون



ي آغازين كه نور وحي ناب يزداني در سرزمين يـاران           از همان روزها  
هـا و     بهشت پرتو افكند، دولت آمريكا كه مجمع يارانِ آتـش و سـردمدار سـتم              

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

ي   ي نظامي از داخل عراق به مدت هشت سال با كاربرد همه             حملهجاسوسي و   
هـاي شـيميايي و ميكروبـي و          جنگ افزارهاي ديرين و نـوين از جملـه سـالح          

 .هاي شيطان بزرگ است تهاجم فرهنگي بخشي از جنايت
ها بـا امـدادهاي غيبـي         شكست ابليس و اذناب او در اين انبوه دسيسه        

انّ كيـد الشـيطان كـان       «. ق ايثارگران ميسـر شـد      اعجاز واليت فقيه و عش      الهي،
 .»ضعيفاً

اند؛ آن پيشتازان دلباختـه       ساالر ايثارگران، شهيدان رستگار خدايي      قافله 
كه مقرب درگاه پروردگار و ذخاير عالم بقايند، سرمستاني كه جام خالص عشق 
را مخلصانه سركشيدند و سر تسليم را بر آستان وصال حـق گذاشـتند تـا روح                 

، همراه با عرشيان، رزق رضـوان نـوش جـان           »عند ربهم «ي    وان آنان بر سفره   ج
 .كند

ي راه روشن آنهـا در افـق بهشـتيِ            در اين روزگار خوف و رجا، ادامه      
ي فاطمي زيباست؛ كه اين مهم جز با شناخت راه رهروان             زيستِ علوي و سيره   

م رهبـري كـه     با اسـتناد بـه كـالم نـوراني مقـام معظـ            . شود  ره يافته محقق نمي   
بزرگداشت شـهداي واالمقـام و عزيـز در هـر اسـتاني كـه صـورت                 «: فرمودند

؛ اين كار هم    »گيرد بدون ترديد يكي از بهترين كارها و حسنات بزرگ است            مي
 .از جهت شرعي مهم است، هم از جهت انقالبي و ميهني

تشكيل سازمان كنگره بزرگداشت سـرداران و دو هـزار شـهيد اسـتان              
 . در راستاي رسيدن به همين منظور متعالي استبوشهر نيز

ي شهيدان سـرافراز       ژرف و عاشقانه    در اين زمان براي شناخت علمي،     
و شناساندن شخصيت شكوهمند، فداكار و مترقي آنان به نسل امروز و فردا در              

اي در نظر گرفته شده كه يكي  هاي گوناگون، معين و بايسته ايران و جهان برنامه   
. افزاري و توليد فرهنگ نوشـتاري       شركت در جنبش نرم   : بارت است از  از آنها ع  

هـاي تـاريخي، دينـي، فقهـي،          در اين راسـتا، موضـوعات گونـاگوني در زمينـه          
ي   منظـور شـده اسـت كـه مجموعـه         . . . اجتماعي، اخالقـي، داسـتان، شـعر و         

 . جلد كتاب در رأس آنها قرار دارد98شهيدنامه  با  
شعر، آثـار،     خاطره،    حاوي زندگينامه، وصيتنامه، مصاحبه،       ها،    شهيدنامه

اين كار در كشـور يـك       . باشد  از يكايك شهيدان ارجمند استان مي     . . . تصوير و 
ي شهيدشناسي، انتقال فرهنگ ايثار و ماندگار كـردن           نوآوري و تحول در حوزه    

شـما عزيـزان تقـديم      كتـابي كـه بـه       . شود  نام و ياد شهيدان اسالم محسوب مي      
البتـه گردآورنـدگان، پژوهشـگران، خانـدان        . شود نيز در اين زمره قرار دارد        مي

انـدركاران تمـام      معزز شاهد، نويسندگان، عوامل چاپ و انتشار و ديگـر دسـت           
توان و دانايي خويش را در جهت ارتقـاي فنـي و محتـوايي ايـن اثـر بـه كـار                      

ي هست و اين نواقص نيز با نگاه به سنديت      هاي  اند، اما در اين زمينه كاستي       بسته



 جهاد و سرافرازي يك ملت، به نظر   و ارزش تاريخي نوشتار، براي اثبات ايمان،      
 .و آخر دعوانا انّ الحمد هللا رب العالمين. ناديده گرفته خواهند شد
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ي كبوتران خونين بالي كه تـا         به نام خدا و با گراميداشت ياد و خاطره        
. عرش پر كشيدند و راه زيستن را در شـفق خـونين خـويش بـه مـا نماياندنـد                   

خداي سبحان را سپاسگزاريم كه توفيق را رفيق راهمان كرد تا در جهـت نشـر                
سفر كرده،  هاي آن عاشقان به ديدار دوست         فرهنگ شهادت و پاسداشت خاطره    

 .هاي كوچكي برداريم؛ كه دراز است رهِ مقصد و من نو سفرم قدم
ي حاضـر،     اند و در اين مجموعه      ها را آنان كه بايد بگويند، گفته        گفتني

ي تمام  هاي صادقانه دانيم به سهم خود از تالش پيش روي شماست، اما الزم مي
ا را يـاري    ي حاضـر مـ      آوري، تـدوين و چـاپ مجموعـه         عزيزاني كه در جمـع    

ي معظـم و وابسـتگان محتـرم          نمودند، صميمانه تشكر نماييم؛ بويژه از خانواده      
هاي مقاومت    ها و پايگاه     حوزه  گران، فرماندهان محترم نواحي،     شهيدان، مصاحبه 

بسيج، نويسندگان و اعضاي محترم هيئت علمي و ساير عوامل اجرايـي كـه بـه         
 .مدليل محدوديت از ذكر اسامي آنها معذوري

اميدواريم كه حضرت حق، همه را مأجور قرار داده و توفيقِ تداومِ راه             
 .شاءاهللا ان. ي ما قرار دهد شهيدان را، بهره
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 بسمه تعالي
.  ه1216در سـال هـاي   (ي قاجار، مردم استان بوشهر سه بـار    در دوره 

ــاجم  .) م1915/ ش. ه1294و .  م1856/ ش. ه1235و . م1837/ ش  ــا تهــ بــ
 .اند انگلستان به مرزهاي جنوبي كشور عزيز ما ايران، مقابله كرده

رد مردم غيور و صبور اين استان عليرغم مشكالت و  در تمامي اين موا   
اين مـردم در    . اند  موانع بسيار، با سرفرازي و سربلندي از ميدان نبرد بيرون آمده          

شرايطي به حفظ عزّت و شرف ملي كمر همت بستند كه دولت ضعيف و زبون        
 داد و به بيگانگـان      اي از مرزهاي ميهن ما را از دست مي          قاجاريه هر روز گوشه   

 .كرد اي واگذار مي امتياز تازه
هاي ضـد     توان گفت كه در روزگار ظلماني قاجاريه، قيام         به جرأت مي  

اجنبي مردم بوشهر، تنگستان، دشتي، دشتستان، كازرون، شـيراز، قشـقايي و بـه              
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طور كلي همه آزاديخواهان و وطن دوستان جنوب، چـون چراغـي فـروزان در               
 . كند رافشاني ميي تاريخ و استقالل ايران نو عرصه

ها، مردم اين سامان شهداي بسـيار    از رهگذر اين ايستادگي و استقامت     
» رئيس علي دلواري  «از اين ميان    . اند  و قهرمانان فراوان تقديم دين و ميهن كرده       

هـاي    اي خاص يافته و مشهور و معروف همگان گشته اسـت؛ امـا چهـره                آوازه
نچنان كه بايد بـراي مـردم كشـورمان    هميشه تابناك ديگري نيز وجود دارد كه آ 

شكي نيست كه نسل كنـوني در برابـر زحمـات و            . اند  معرفي و شناسانده نشده   
 .مجاهدات گذشتگان خويش مسئوليت فراواني دارد

ي  جنـوب ايـران، عرصـه   ) م1914-18(هاي جنگ جهاني اول     در سال 
قـدمي،    شبـه لحـاظ پـي     . جدال خونيني ميان ايرانيان و بيگانگـان متجـاوز بـود          

استقامت و تداوم مبارزه، مردم بوشهر، تنگستان، دشتي و دشتستان داراي نقـش             
اند؛ آنچنان كه در همان زمان و در مدتي اندك، مردم            ها بوده   خاصي در اين سال   

ي مبـارزات آنـان، مبـدل بـه مردمـاني             اين مناطق دور افتاده و سران ناشـناخته       
 ريـيس علـي دلـواري، ميـرزا         نـام . هايي سرشـناس شـدند      معروف و شخصيت  

خان چاهكوتاهي و زاير خضرخان اهرمـي در          محمدخان برازجاني، شيخ حسين   
 .اي يافت جرايد و اخبار انعكاس گسترده

طرفـي ايـران،     بار جنگ جهاني كه بيگانگان بـا نقـض بـي            در ايام محنت  
هاي   حيات كشوري كهنسال را دچار تالطم طوفان حوادث ساخته بودند، چشم          

هاي گـرم     ها ايراني، متوجه سواحل و سرزمين       هاي پرالتهاب ميليون     و دل  نگران
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و سوزان ايران در استان كنوني بوشهر شده بودند؛ جايي كه نبرد نابرابري ميان               
 . سالح، اما مؤمن با دشمن مزور اما مسلّح جريان داشت مدافعان بي

ي تاريخ سپرده شـد       ي وقايع به سينه     آنچه كه در آن روزگار رخ داد، مانند همه        
الش پـدران و  هايي كـه پـي در پـي آمدنـد، حاصـل تـ       هاي بعد نسل  و در سال  

ي شيرين استقالل وطن، حفظ عزّت و شـرف و            پيشينيان خود را به شكل ثمره     
 .باقي ماندن در طريق سربلندي و سرفرازي ديدند

عليرغم اهميت و عظمت قيام استعماري مردم بوشهر، تنگستان، دشتي          
هاي جنگ جهاني اول و حتـي سـاليان قبـل از آن در قـرن                  تستان در سال  و دش 

و معرفـي آن    نوزدهم، متأسفانه تالشي اساسـي و همـه جانبـه بـراي شـناختن               
ها صورت نگرفته است؛ در نتيجه اهميت و ارزش قيام قهرمانان جنوب              عظمت

ـ       اي از سـكوت بغـض       و پيام خونبار آنان همچنان در پـرده        اقي آلـود و دردآور ب
مانده است، آنچنان كه بسياري از مردم تصويري گويا و اطالعي دقيق از چند و               

 .چون اين قيام ضد استعماري ندارند
 

 بوشهر
 

 تـا   27 كيلومتر مربع، بين مدار      27653استان بوشهر با مساحتي حدود      
ي    دقيقـه  58 تـا    6 و   52 تـا    50ي عرض شـمالي و         دقيقه 16 تا   14 درجه و    30

 . جنوب غربي ايران و در كنار خليج فارس قرار گرفته استطول شرقي در
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 كيلـومتر  5/984مركز اين استان، شهرستان بوشهر است كه با مساحت  
 درجـه و  28 دقيقه ي طو ل جغرافيايي شـرقي و        51 درجه و    50مربع، در مدار    

 . ي عرض جغرافيايي شمالي واقع است  دقيقه59
 50ي عـرض شـمالي و          دقيقه 20 درجه و    29شهر بوشهر نيز در مدار      

اي صدفي مرجاني بـه       اليه شبه جزيره    ي طول شرقي در منتهي       دقيقه 55درجه و   
االضالع    كيلومتر به شكل مثلثي مختلف     3 تا   2 كيلومتر و به عرض      10 تا 8طول  

 . در دل خليج فارس قرار دارد
 500 و تا اهـواز حـدود        1116، تا تهران    270ي بوشهر تا شيراز       فاصله

 . كيلومتر است70ترين شهرستان استان، يعني دشتستان  ومتر و تا نزديككيل
 
 
 گذاري بوشهر نام

 
 

آمده است كه هنگامي    ) اردشير بابكان (» ارتخشير پاوكان «ي    در كارنامه 
ي ساساني، از پـيش دشـمنان خـود گريخـت و بـه                كه اردشير بنيانگذار سلسله   

ت، دسـتور داد در كنـار   سوي جنوب ايران رفت، چـون از دشـمن رهـايي يافـ        
ي اردشير نام     يا رها شده  » بوخت اردشير «فارس شهري را بنا كنند و آن را           خليج
 . نهادند
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نـام  » راو اردشير «يا  » ريو اردشير «روايت ديگري است كه اين شهر را        
تبـديل  » بوشـهر «بـه   » بوخت اردشـير  «و  » ريشهر«به  » ريو اردشير «بعدها  . دادند
 . شدند

اي پـنج هـزار سـاله دارد؛ يعنـي از عصـر               ه در سـابقه   اين منطقه ريشـ   
درخشان عيالم ـ سه هزار سال قبل از ميالد مسيح ـ از تمدني بسـيار برجسـته     

پادشــاه عــيالم قدرتمنــدترين و » شــوتروك ناخونتــه«. برخــوردار بــوده اســت
هـاي    هـا و خـونريزي      جنگ. ترين حكومت را در اين منطقه تأسيس كرد         متمدن

الم و سومر و عيالم، پيوسته شكست يكي و پيروزي ديگـري را             بين آشور و عي   
بـه   » asiatique«بودند كه با نـژاد      » آسياني«ها از نژاد      عيالمي. به دنبال داشت  

هنـد و   «بودنـد و نـه بـه نـژاد          » سامي«آنها نه از نژاد     . فرق دارد » آسيايي«معني  
يز جزء همين نـژاد بـه   ها ن»باسك«ها و »هيتي«ها،  »ميتاني«. تعلق داشتند » آريايي

هاي   ي رود كارون شكل گرفت و سرزمين        تمدن عيالم در حوزه   . روند  شمار مي 
 .وسيعي را در اختيار داشت

هاي اخير در محلـي      هاي عصر عيالمي كه در سال       مطابق خشت نوشته  
» زاده  امـام «ي    در جنوب محله  ) اي  اي در كنار تپه     به معني تپه  (» تُل پِي تُل  «به نام   

به دست آمده است، معلوم شد كـه در ايـن نقطـه             » سبزآباد«مال شرقي   و در ش  
 . قرار داشته است» شوشيناك«معبد بزرگ خداي عيالمي، يعني 

» lyan» «ليـان «ها، گويا در آن زمان ايـن نقطـه را             بر اساس اين نوشته   
سـرزمين  «يـا   » آفتاب درخشان «ليان يك نام عيالمي است به معني        . اند  ناميده  مي

كه در حقيقت براي اين سـرزمين داغ و آفتـابي اسـمي بسـيار               »  درخشان آفتاب
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به معنـي   » آالمتو«يا  » االمتو«ي عيالم يا      مناسب است و بد نيست بدانيم كه واژه       
ي پسـت و سـفالي        سرزمين بلنـد يـا كوهسـتاني اسـت كـه در مقابـل جلگـه               

 .النهرين اين نام را بدين قسمت داده بودند بين
هر با بوخت اردشير يا ريشهر يـا ريـو اردشـير كـه              و اگر همنامي بوش   

 سال  1700تركيبي از نام اردشير ساساني است بدانيم، قدمت اين نام به بيش از              
به هر صورت بعدها بوخت اردشـير بـه بوشـهر و ريـو              . رسد   قرن مي  17يعني  

 كيلومتري جنوب بوشـهر     12ريشهر كه در    . اردشير به ريشهر تبديل يافته است     
ار دارد خود داراي تاريخ مفصـلي اسـت كـه ايـن تـاريخ بـا حفـاري                   امروز قر 

 .خاكريزها و آثار و بقاياي قلعه عظيم و وسيع آن آشكار خواهد شد
 
 

   تقسيمات شهري
 

استان بوشهر داراي هفت شهرستان، يازده شهر، شانزده بخش و سي و 
، دشتستان،  )مركز استان (بوشهر  : هاي آن عبارتند از     شهرستان. پنج دهستان است  

شـهرهاي آن نيـز شـامل بوشـهر،        . دشتي، تنگستان، گناوه، ديلم، ديـر و كنگـان        
، )مركـز دشـتي   (، خورمـوج    )مركـز تنگسـتان   (، اهرم   )مركز دشتستان (برازجان  

 .ي خارگ است كنگان، دير، گناوه، ديلم، بندر ريگ، سعد آباد و جزيره
 امتـداد ايـن   در.  كيلومتر با خليج فارس مرز مشـترك دارد     625بوشهر  
هـا     بندر كوچـك و بـزرگ قـرار گرفتـه كـه هـر يـك از آن                  31ساحل بيش از    
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توانند پس از توسعه و تجهيز، به قطب مهمي در اقتصـاد و تجـارت كشـور                   مي
 . تبديل شوند
بوشـهر، هليلـه، بنـدرگاه، دلـوار،        : ترين بنادر اين استان عبارتند از       مهم

 كـرّي، بريكـان، الور، ديـر، نخـل          محمدعامري، رستمي، بوالخير، خور شهابي،    
، شيرينو، نخل تقي، عسـلويه      )سيراف(تقي، كنگان، ميانلو، تنبك، اختر، طاهري       

. باشـند   هاي استان، بيدخون، بستانلو، چاه مبارك و سهمو مـي           و آخرين دهستان  
در قسمت شمالي بوشهر بنادر ريگ، گناوه، ديلم و امام حسن قرار دارنـد و در                

آخـرين دهسـتان در     . روستاهاي ساحلي ديگر نيز وجـود دارنـد       بين اين بنادر،    
 . ي عامري از توابع بندر ديلم است قسمت شمالي، قريه

. ي خليج فـارس قـرار دارد        استان بوشهر در جنوب ايران و در حاشيه       
ايـن اسـتان از شـمال بـه اسـتان هـاي       .  كيلومتر مربع است 25360مساحت آن   

، از مشرق به استان فارس، از جنوب شرقي         خوزستان و كهكيلويه و بوير احمد     
 )1. (به استان هرمزگان و از جنوب به خليج فارس محدود است

اين بخش از كشورمان، يكي از مراكز مهم و قديمي تمدن و فرهنگ ايران زمين   
 . رود به شمار مي

بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده، قدمت تمدن بوشهر، دست           
گردد؛ و اين در حالي اسـت كـه هنـوز          زار سال پيش بازمي   كم به پنج تا شش ه     

شناسي چنداني در اين خطّه صورت نگرفته است، و چنان كه            هاي باستان   كاوش
تـرين آثـار    بوشهر كه يكي از مهم«: نويسد مرحوم سيد محمد تقي مصطفوي مي  
هاي ريشهر قديم و آثـار باسـتاني ديگـر و             باستاني خليج فارس است، و ويرانه     
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شناسـي    هـاي باسـتان     ، اگر مـورد كـاوش     »شهر كنوني بندر بوشهر را در بر دارد       
 .جديد قرار گيرد، قدمت تمدن آن بيش از اين خواهد بود

. ها گـذارده شـد      نخستين سنگ بناي تمدن در بوشهر، در زمان عيالمي        
ق از طرف   . ه 1332/ م 1913هاي عصر عيالمي كه در سال         مطابق خشت نبشته  «

ـ كه )TOL PAY TOL(»تُل پِي تُل«شناسي فرانسوي در محلي به نام  نهيأت باستا
ي بوشهر و به  ي امامزاده است ـ در جنوب محلّه ) اي اي در كنار تپه تپه(به معني 

طور اتفاقي به دست آمده، معلوم شد كـه در ايـن منطقـه معبـد بـزرگ خـداي                 
 نام قديمي ايـن  بر اساس اين سنگ نبشته    . قرار داشته است  ) شوشيناك(عيالمي  

ليـان نـامي    . اند  ناميده) LYAN(» ليان«در آن زمان اين نقطه را       . منطقه آشكار شد  
 . درخشان يا سرزمين آفتاب درخشانعيالمي است به معني آفتاب

 :نويسد ي بوشهري نيز مي مرحوم اسماعيل نوري زاده
ق و  .ه1290/م1872آلماني در سـال     ) P.Anderias(» پروفسور اندرياس «

ق در خرابـه هـاي      . ه 1914/1333شناس فرانسوي در سال       عتيقه) Pizard(زارد  پي
هـاي   ي فلـزي، سـكّه   ريشهر اكتشافات مهمي نمودند كه از جمله چند مجسـمه      

ي سنگي، به خـط ميخـي و چنـد خمـره پـر از اسـتخوان                   قديمي و چند لوحه   
هـا بـه حـدود سـه هـزار سـال پـيش                مردگان بود كه تاريخ فوت بعضـي از آن        

 ».شود ي لوور فرانسه نگهداري مي هم اكنون بعضي از آن آثار در موزه. رسيد مي
ي عيالمي يكي از مراكز مهم فرهنگي و تجاري         بوشهر در زمان سلسله   

پـل ارتبـاطي عيالميـان بـا        ) LYAN(رفته است و شهر تاريخي ليان         به شمار مي  
 . نواحي اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا بوده است
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 معروف عيالمـي در دوران طاليـي تمـدن عـيالم، همچـون              پادشاهان
در ايـن منطقـه   » شُوتروك ناخونته«و » هوبان نومنا«، »شِيل هاك ـ اينشوشيناك «

تـوان بـه      ي اين بناهـا، مـي       از جمله . معابد و بناهاي مذهبي احداث كرده بودند      
و ) DASTAK(» دستك«ي    در منطقه ) ايزد بانو تمدن عيالمي   (» كيريري شه «معبد  

 . امروز اشاره كرد) SERTOL(» سرتُل«
در دوران ماد و هخامنشيان، تمدن بوشهر به حيات خود ادامه داد؛ بـه              
خصوص در زمان هخامنشيان، پادشاهان اين سلسله تعـدادي كـاخ و معبـد در               

و برازجان بنا نمودند كه از جمله بـه بقايـاي كـاخ زيبـا و                ) توز(» توج«نواحي  
ي عيالمي    مربوط به دوره  » تَل مر « و  ) برازجان  = تااُوكه  (ر  مجلّل هخامنشيان د  

 . هاي آن هنوز باقي است توان اشاره نمود كه ويرانه و هخامنشي مي
ها قرار گرفته، اين شهر را        در زمان سلوكيان، بوشهر مورد توجه رومي      

ر از  آمده و منظـو   » نئارخوس«ي    ي مذكور در سفرنامه     واژه. ناميده اند » مزامبريا«
 .ي بوشهر بوده است آن شبه جزيره

) ROMAN GHIRSHMAN(» رومـن گريشـمن  «هـاي   بر اساس پـژوهش 
هـاي خلـيج فـارس و بوشـهر           ها در كناره    شناس شهير فرانسوي، سلوكي     باستان

اي  هـا از رونـق و آبـادي ويـژه         بنا كردند كه مدت   » انطاكيه«كنوني شهري به نام     
سلوكيان كمتـر از نـه شـهر در         «: نويسد  ه مي گريشمن در اين بار   . برخوردار بود 

ساحل خليج فارس بنا كردند و از آن جمله است انطاكيـه در پـارس ـ بوشـهر     
 ».امروز ـ كه جانشين شهر عيالمي گرديد
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در . اي بوده است    در زمان ساسانيان، بوشهر مورد توجه و عنايت ويژه        
انـد،    ناميـده » ت اردشـير  بوخـ «، بوشهر قديم را     »ي اردشير بابكان    كارنامه«كتاب  

 : چنان كه در اين كتاب آمده است كه
انـدر يـزدان سپاسـداري    ) اردشير بابكـان (چونش دريا به چشم بديد    «

نـام  ) شهري كه آزادي يافته است    ( انگارد و بدانجا روستايي را، بوخت اردشير        
 ».نهاد

ر به عنوان يك بند» ريو اردشير «از آن زمان تا پايان حكومت ساسانيان        
 . مهم تجاري و فرهنگي مورد توجه بوده است

نـام گرفـت،    ) Reishahr(»ريشـهر «كه بعـدها    » ريواردشير«ساسانيان در   
ي نظامي داراي برج و باروهـاي         اين قلعه . ي مستحكم و عظيمي بنا نمودند       قلعه

بلنـدي بـوده و از يـك طـرف مشـرف بـه دريـا و از سـه طـرف ديگـر داراي           
ي احتمالي دشمن و يا بروز هرگونه         كه به هنگام حمله   هاي عظيمي بوده      خندق

هـاي زيـر      هـا و تونـل      همچنين نقب . شده است   خطري، ماالمال از آب دريا مي     
قطـر ايـن    . اند   كيلومتر در زير زمين حفر كرده      7 تا   5زميني چندي به فاصله ي      

اي بوده است كـه يـك اسـب بـا سـوار از درون آن هـا عبـور                      ها به اندازه    تونل
 .كرده است مي

ي ريشهر كنـوني وجـود        ي ريشهر در منطقه     هاي قلعه   هم اكنون ويرانه    
 .قابل مشاهده است) TOLPAYTOL(هاي آن نيز در منطقه تُل پي تُل  دارد و نقب
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در زمان ساسانيان به دنبال ارتباط ايرانيان با فرهنگ يوناني و سرياني،            
يكـي از   . لـوي ترجمـه شـد     برخي آثار فلسفي و پزشكي از زبان سرياني بـه په          

 . امروزي بوده است» بندر ديلم«يا » سينيز«ي  ي اين آثار منطقه مراكز ترجمه
كند   ي خود با تكيه بر منابع ايران باستان نقل مي           ابن حوقل در سفرنامه   

ي بزرگـي وجـود       ي سينيز در دوران ساسانيان دارالعلم و كتابخانـه          كه در منطقه  
ن بر آموزش زبان پهلوي و علوم متعارف آن زمـان،           داشته كه در آن مكان، افزو     

 . شده است هاي منطق، پزشكي و فلسفه نيز تدريس مي رشته
ي ساساني به دست اعراب مسلمان، تمدن و فرهنـگ            با سقوط سلسله  

 . نيز روي به اضمحالل گذاشت) ريشهر(» ريواردشير«
بنا بر نقل طبـري و بـالذري در كتـاب هـاي خـود، شـهر بوشـهر در                    

» عثمان ابـن ابـي العـاص      « هجري قمري به دست      22 تا   19ي سال هاي      فاصله
 . فتح شد

مسلمانان براي تصرف اين شهر ماه ها با نيروهاي مقاومت مسـتقر در             
سـردار معـروف    . بوشهر روبرو شدند و تلفات بسيار سنگيني نيز متحمل شدند         

 .نام داشت» شهرك«كرد،  ايراني كه در بوشهر در مقابل اعراب مقاومت مي
شهرك، مرزبان و والي فـارس، آمـدن        «: نويسد  بالذري در اين باره مي    

زيرا داستان گستاخي و شـجاعت و نيـز         . ديد  تازيان را سخت عظيم و گران مي      
پس لشكري عظيم فـراهم آورد      . ي دشمنان شنيده بود     پيروزي تازيان را بر همه    

آن جـاي خـود در      . ي شاهپور شـد     هاي حوزه   در سرزمين ) ريشهر(و به راشهر    
 ».نزديكي توج است
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بعد از مقاومت زيـاد سـرانجام بـه دسـت يكـي از سـپاهيان                » شهرك«
 .اعراب كشته شد و بدين سان ريشهر به دست مسلمين فتح شد

اي زياد بود كـه       به اندازه ) ريشهر(بنا بر نقل طبري اهميت فتح راشهر        
 .اند  كردهجمعي از مورخان اسالمي آن را با فتح قادسيه مقايسه

كند كه عمق گسـتردگي و غنـاي مـادي ايـن              اي نقل مي    بالذري جمله 
اين جنگ در دشواري و كثرت نعمتـي كـه   «: نويسد وي مي . كند  شهر را بيان مي   

 ».به دست مسلمين افتاد، همانند جنگ قادسيه بود
از اوضاع و احوال ريشهر از سقوط اين شهر به دست مسلمين تا زمان 

ــار  ــاه افش ــدكي در  ) ق.  ه1149 – 1160/م 1736– 1747(نادرش ــات ان اطالع
اي كه اعراب مسلمان بر اين شهر وارد آوردند، موجب شـد              ضربه. دست است 

تا ريشهر مركزيت و اهميت خود را براي چنـدين قـرن از دسـت بدهـد و بـه                    
 .شهري متروك و منزوي تبديل شود

نـادر و   . شـد با ظهور نادرشاه افشار، تاريخ جديـد بوشـهر نيـز آغـاز              
هـا و گسـترش قلمـرو دريـايي           هاي دريايي او براي مبارزه بـا عثمـاني          سياست
ي اقتدار وي در خليج فارس، سبب گرديد تا اين شـهر بـار ديگـر مـورد                    حوزه

 .توجه خاصي قرار گيرد
» جـان التـون  «با به كارگماردن يك تـاجر انگليسـي بـه نـام       » نادرشاه«

 .تي سازي و پادگان نظامي درآوردبوشهر را به صورت يك مركز مهم كش
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ها در زمان نادر، ناوگاني با هشت تا ده هزار مرد             بنا بر گزارش هلندي   
ي كشتي سازي نيـز در ايـن          همچنين چند كارخانه  . در بوشهر مستقر بوده است    

 .شهر احداث گرديده بود
سازي را از شمال ايـران بـه          ظاهراً الوار و چوب هاي الزم براي كشتي       

مورخان و سياحان انگليسي كـه چنـدين سـال بعـد بـه        . كردند  مل مي بوشهر ح 
اند، كـه     اند، از چندين كشتي نيمه ساخته در اين شهر خبر داده            بوشهر سفر كرده  
 .هاي كشتي سازي نادرشاه افشار در بوشهر بوده است محصول كارخانه

ق سـپاه عظـيم دريـايي او بـين          . ه 1160/ م 1747با مرگ نادر در سال      
كـه در دوران  » شيخ ناصرخان آل مذكور«. وشهر و بندرعباس تقسيم شد  حاكم ب 

ها و ناوگـان مسـتقر        نادر يكي از درياساالران وي بود، پس از مرگ شاه، كشتي          
اي براي خود در بوشـهر تـدارك          در بوشهر را متصرف شده، حكومت مقتدرانه      

 .ديد
 مـيالدي   1768در سـال    » شـيخ نصـرخان   «بعد از فوت او، فرزنـدش       

در زمان او و پدرش كـه از اعـراب نجـد            . حكمران بوشهر گرديد  ) ق. ه 1182(
اي بـا     بودند، بوشهر رو به عمران و آبادي گذاشـت و روابـط تجـاري گسـترده               

 .ها برقرار گرديد ها و انگليسي هلندي
) ق. ه 1171ـ1193 ميالدي و    1757ـ1779(با ظهور كريم خان زند      

، بوشـهر و تـاريخ آن       »نادرشاه«رگ  ي هرج و مرج ناشي از م        و پايان دوره  
هـا    انگليسـي ) ق. ه 1177( ميالدي   1763در سال   . اي شد   ي تازه   وارد مرحله 
و حكمـران   » خان زنـد    كريم«قرارداد معروفي با    » شيخ نصرخان «با حمايت   
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بوشهر منعقد كردند كه در واقع سنگ بنـاي حضـور نظـامي ـ اسـتعماري      
» دكتـر امـين   «س بود و چنـان كـه        در جنوب ايران و خليج فار     » انگلستان«

ها تا آن تاريخ هرگز چنين امتيازي را در خليج فارس به              نويسد، انگليسي   مي
 .دست نياورده بودند

پس از مرگ كريم خان زند و نزاع و كشمكش بازماندگان وي بر سـر               
 .به قدرت رسيد» آقا محمدخان قاجار«قدرت، 

را از دست نداد، بلكه به      در دوران قاجاريه بوشهر نه تنها اهميت خود         
بوشـهر در   . عنوان يكي از مراكز بسيار مهم تجاري، فرهنگي و سياسـي درآمـد            

هاي بزرگ دنيـا در آن دفتـر نماينـدگي            ي قاجار شهري بود كه اكثر دولت        دوره
ايـن شـهر    . انـد   داده  اند و تجار بزرگ در آن جا فعاليت تجاري انجام مـي             داشته
 . تبادل افكار سياسي و مناسبات فرهنگي بودي جنوبي ايران براي دروازه

ي   ، انتشـار روزنامـه    )ق. ه 1317(» سعادت مظفـري  «ي    تأسيس مدرسه 
 هاي سياسي و تبشيري، وجود دفاتر گمركي و بـانكي،           ، استقرار هيأت  »مظفري«

همه حكايت از اهميت ايـن شهرــ تـا قبـل از اتصـال راه آهـن سراسـري بـه                      
 .خرمشهرـ دارد

راني بنادر بوده و مركز نمايندگي بريتانيـا در خلـيج           بوشهر مركز حكم  
 .فارس نيز در همين شهر قرار داشته است

بوشهر در تحوالت دو قرن اخير داراي نقش خاصي بوده است و سـه              
 .نوبت مورد هجوم نيروهاي انگليسي قرار گرفته است
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ترين اين تهاجمات، ماجراي لشكركشي انگلستان بـه          از جمله معروف  
) ق. ه1273( مـيالدي  1856و ) ق. ه1253( ميالدي 1837هاي     در سال  اين شهر 

 .باشد مي
در » احمـد خـان  «در لشكركشي دوم، باقرخان تنگسـتاني و فرزنـدش        

اي در مقابل سـپاه متجـاوز انگلـيس از خـود              ي ريشهر مقاومت سرسختانه     قلعه
 .  نشان دادند

 
 محالت بوشهر 

 
ز انقـالب اسـالمي مـردم        تا پـيش ا    -محالت قديمي و اصلي بوشهر      

 :شد  شامل نواحي زير مي_ايران 
 ).ي مركزي در ناحيه. (ـ بهبهاني، شنبدي، دهدشتي و كوتي1
 ).ي حاشيه اي در ناحيه. (آباد آباد، جبري و ظلم ـ ستم2
ـ پودر، شكري، سنگي، هاللي، بن مانع، مفگَـه، تـل كـوتي، عسـلو،               3

شـمالي و   ( بـاغ شـيخ ابـول، ليـل          ي عليبـاش، بـاغ مـال،        ي ماهيني، جفره    جفره
ها، ريشـهر، امـامزاده،       ، بهمني، دواس، مخ بلند، جاللي، شغاب، خواجه       )جنوبي

در . (هليلـه و بنـدرگاه    ) شمالي، مياني و جنوبي   (روني، سبزآباد، سرتل، تنگك،     
 )نواحي بيروني

توان نام محله را بـر آن گذاشـت و بـه نـام                اي ديگر كه نمي      نيز محله 
شد، در جانب شـرقي عمـارت كـوتي سـبزآباد و در               شناخته مي ) 2(» هگُلُمبِسِ«

 .پايين آن جا قرار گرفته بود و اكنون هيچ نام و نشاني از آن باقي نيست
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اي بـه نـام       ي شيرازي در زمان ناصرالدين شاه، از ناحيه         فرصت الدوله 
كـوي نيـدي در اصـل، نـام زمـين           . بـرد   نـام مـي   ) مخفف نجـدي  (كوي نيدي   
ي شـمال و مغـرب محـل اسـتانداري فعلـي تـا                 بزرگي در محـدوده    كشاورزي

 .ي جنوبي خيابان فرودگاه بوده است ناحيه
با اين كه وجه اشتقاق پاره اي از محالت بوشهر بر ما دانسته نيسـت،               

ي   منسـوب بـه طايفـه     » شـنبدي «توان گفت كه      ها مي   اما در مورد تعدادي از آن     
ي مركزي به شمار      ان ديگر محالت ناحيه   ترين ناحيه در مي     شنبدي است و قديم   

 .رود مي
ي افـراد مهـاجر از نـواحي بهبهـان و             بهبهان و دهدشتي به يـاد مانـده       

 .باشد دهدشت مي
بنا » كوت«ي نسبت شكل گرفته، و      ) + KUT(از تركيب كوت    » كوتي«

 مأخوذ از هندي    157ص  » تحقيق ماللهند «ي ابوريحان بيروني در كتاب        به گفته 
است و بدين سـبب كـه عمـارت كـارگزاري حكومـت هنـد               » قلعه«ي  و به معن  

 . شرقي انگليس در آن محل قرار داشته، بدان نام موسوم شده است
اي بـدين گونـه       ي اين نام گذاري اشاره      ج، لوريمر انگليسي درباره   . ج
بر وجود ستم داللت دارنـد      » ظلم آباد «و  » ستم آباد «و  » جبري«هاي    دارد كه نام  
ي دقيـق آن تـا كنـون          گـردد و ريشـه      ي جنگ ايران و انگليس برمي       هو به حادث  

 .شناخته نشده است
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 عكس ها ي بوشهر
 
 

 در خت خرما   
 

 
 

 امامزاده عبدالمهيمن  
 

بافت قديم بوشهر      
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 ساحل بوشهر 
 
 
 
 

    درب منزل رئيسعلي دلواري
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        )محله كوتي ( بافت قديم    
 
 
 

   عمارتاميريه   
  

 
 
 

   بافت قديم بوشهر
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  ساحل بوشهر و قايق هاي ماهيگيران
 
 
 

كارگاه لنج سازي    

 
 
 

)شهرباني سابق ( ميدان قدس 
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 محله سنگيمعرفي 
 

به اين علت به اين نام معروف گشته كه در گذشته از            » سنگي«ي    محله
شده اسـت   هاي آن به عنوان معدن سنگجهت احداث ساختمان استفاده مي      مينز

شنبدي، دهدشتي،  (هاي چهار محل شهر       و سنگ الزم را براي ساخت ساختمان      
به همين دليل نيـز قسـمتي از        . كرده اند   از اين منطقه تأمين مي    ) كوتي و بهبهاني  

ي كـه در اثـر      هـاي وسـيع     ـ گـودال    درار    هاي اين محله به صـورت سـنگ         زمين
 .شود ـ بوده است استخراج سنگ ايجاد مي

 :توان به چند حوزه تقسيم نمود محله ي سنگي را مي
 ها  بلبلي محله. 1
 ها  برازجاني محله. 2
 )ع( مسجد اميرالمؤمنين  مجله. 3
 محله سيدها. 4
 ي مسجد حاج محمدعلي محله. 5

ب بحـث   اي كه راجع بـه تاريخچـه و شـهداي آن در ايـن كتـا                 حوزه
ي   اين محل از شمال به محلـه      . باشد  محمدعلي مي   ي مسجد حاج    شود، محله   مي
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ي   ، از مشـرق بـه محلـه       )ع(ي مسجد اميرالمـؤمنين       ها، از جنوب به حوزه      بلبلي
 .شود ي بنمانع منتهي مي سيدها و باالخره از مغرب به محله

بافت اجتماعي اين حوزه از جمعيتي تشكيل گرديـده كـه امـروزه بـه               
ور عمده از وضعيت مالي متوسطي برخوردار هستند؛ البته در گذشـته، مـردم              ط

از افـراد   . كردنـد   اين محله نيز چون اكثر مردم شهر به سختي امرار معـاش مـي             
محمدعلي عزيززاده كه بيش      توان از مرحوم حاج     شاخص و متدين اين محل مي     

هـاي    نزيسـته و داراي زمـي       از يكصد و پنجـاه سـال پـيش در ايـن محـل مـي               
يكي از آثار او بناي خيريه      . كشاورزي، باغ و نخيالت فراوان بوده است، نام برد        

باشد كه به نام آن مرحوم معروف و هم اكنون مركز             و با ارزش مسجد محل مي     
توجه و عبادت اهالي محل و نشر فرهنگ اسالمي است و قدمت آن به بيش از                

 .رسد صد سال مي
هايش   ه مدتي پس از فوت وي، زمين      فرزندان حاج محمدعلي عزيززاد   

زاده فروخته و به مركز شهر نقل مكـان           محمدحسين قيصي   را را به مرحوم حاج    
 .اكنون فقط تعدادي از نوادگان او در اين محل سكونت دارند. كردند

به اين محل نقل مكان كـرده و        » شنبدي«ي    يكي از كساني كه از محله     
كشت غالت مشغول شده است، مرحوم      هاي زيادي خريداري نموده و به         زمين
باشد كه در حال حاضر فرزندان و نوادگانش در همـين   خور مي   نجف نبات   حاج

 .محل سكونت دارند
ها، آهنگرها،  گچي: ديگر طوايف سكونت يافته در اين محل عبادتند از  

ي  شغل عمـده . ها و طوايف كوچك ديگر ها، فقيه  ها، فروزاني   ها، طباطبايي   چيني
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ن محل در زمان گذشته فروش و انتقال سنگ، چـوب، بوريـا، خرمـا و                مردم اي 
 .انتقال نفت آبادان و خارگ از بوشهر به شيراز بوده است

ي حضـرت ابـا عبـداهللا         ي ايـن محـل، يكـي حسـينيه          ي خيريه   از ابنيه 
ايـن  . غالمحسين گچـي سـاخته شـده اسـت          است كه توسط حاج   ) ع(الحسين  

  به همت افـراد خيـرِ محـل، تجديـد بنـا              1377حسينيه پس از ويراني در سال       
است كـه زمـين آن توسـط        ) س(ي ديگر نيز مكتب فاطميه        بناي خيريه . گرديد

نجف ناصري از ساكنين محل بـراي سـاخت ايـن بنـاي شـريف                 فرزندان حاج 
 .اختصاص داده شد

آب شرب و مصرفي اين محل، بيشـتر از طريـق چـاه عميقـي كـه در                  
ن براي آبياري فضـاي سـبز شـهر توسـط شـهرداري      محل بود و اكنون از آب آ     

عالوه بر چـاه مـذكور، مـردم ايـن محـل از آب              . شد  شود، تأمين مي    استفاده مي 
ي مـدرس فعلـي       گاوي كه در محلـه      قندي و چاه    هاي شوري، بيدكوري، تل     چاه

ي مشك و ظـروف حلبـي    كردند؛ آنها آب را به وسيله قرار دارند نيز استفاده مي  
 .دادند قال ميبه منزل انت

رضـا   تـوان بـه مرحـوم حـاج     هاي معروف اين محل مي  خوان  از روضه 
زنگويي و مالرضا درويي اشاره كرد؛ اين دو با صداي گرم و جـذاب خـود در                 

 .بخش مسجد محل بودند ماههاي محرم، صفر و رمضان زينت
از آنجا كه فرزندان رشيد و دالور اين محل در دامن مادراني پاكـدامن              

يافته و از نان جويني كه از يدِ يمين و عـرق جبـين پـدران رشـيدتر از      پرورش  
خودشان حاصل شده بود، خورده و باليده بودند، سـربازان و فرزنـداني اصـيل               
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براي خميني و نهضت حسيني وي شدند و توانستند پا به پاي ديگر جوانان اين           
 .مرز و بوم، انقالب اسالمي را به ثمر برسانند

ز افراد اين محل، قبل از پيروزي انقالب اسالمي در متن           تعداد زيادي ا  
هـاي   هاي انقالبي قـرار داشـتند و در ايجـاد تحركـات و جنـبش            و بطن فعاليت  

آنها پس از پيـروزي انقـالب نيـز بـه           . انقالبي دربوشهرنقش بسزايي ايفا كردند    
 .فعاليت خود ادامه داده و به عضويت بسيج درآمدند

 محل به نداي امام خود لبيك گفتـه و بـراي            جوانان بسيجي اين  ! آري
آنها در اين راه، شربت گـواراي  . اعتالي اسالم و انقالب جانفشاني بسيار كردند    

 .ي حضرت دوست، پر كشيدند شهادت را نيز سر كشيدند و تا آستانه
با شروع انقالب اسالمي به رهبري امام خميني، اهالي كوي سنگي بـه             

هاي مختلف از جمله      نند ديگر مناطق شهر در برنامه     ويژه جوانان اين محل، هما    
گيري پيـروزي و      ها، مجالس مذهبي و سخنراني، در شكل        شركت در راهپيمايي  

 .اند تداوم انقالب اسالمي نقش و شركت فعال داشته
جوانان اين محل با حضور فعاالنه در بسيج و انجمن اسالمي، در سال             

اي چشـمگير در      تر نمودنـد بـه گونـه        نقش خود را بيش از بيش برجسته       1359
 .هاي ملي و مذهبي شركت نمودند ي مناسبت نماز جماعت و مراسم ويژه

ها از جمله بسـيج       ي سنگي و ديگر مكان      ي محله   پاسداري از محدوده  
 .هاي جوانان اين محل است از ديگر فعاليت. . . مركزي، گمرك بوشهر و و

هاي اقتصـادي     ل در فعاليت  با تشكيل شوراي اسالمي، جوانان اين مح       
 .كردند هاي ارزاق به معتمدين محل كمك مي و كاالبرگ
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هاي فرهنگي و مذهبي، ساخت تئاتر        قابل ذكر است كه تشكيل كالس     
هاي مختلف و اجراي آن در مسجد و مدارس شهر، نمايش             و سرود به مناسبت   

ان هاي سينمايي متعدد در مسـجد بـا همكـاري جهـاد سـازندگي و سـازم                  فيلم
تبليغات اسالمي، تدارك سفرهاي زيارتي به شهرهاي مقدس مشهد، جمكـران،           

و سفرهاي سـياحتي بـه شـهرهايي كـه داراي آثـار             ) ره(قم و حرم امام خميني      
باستاني هستند و همچنين بازديد از مناطق جنگي، تشـكيل اردوهـاي آمـوزش              

ـ           نظامي براي جوانان و نوجوانـان، نشسـت        ان و  هـاي هفتگـي بـا حضـور جوان
هـاي معظـم شـهدا، سركشـي از           بسيجيان در مسجد محـل، بازديـد از خـانواده         

ي ايتام و مساكين محـل و برگـزاري دعاهـاي ندبـه، توسـل، كميـل و                    خانواده
هاي اهالي خصوصـاً جوانـان     زيارت عاشورا در منازل شهيدان، از جمله فعاليت       

 .  باشد اين محل مي
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 ي شهيد فوالد پايگاه مقاومت ليست رزمندگان
 
 
 
 

 تاريخ تولد نام پدر نام ونام خانوادگيرديف
 1327 كرم علي آرامش 1
 1346 حبيب شعبان اهنگر مقدم 2
 1341 علي فريد آقا 3
 1324 حاجي عبد الكريم افكار آزاد 4
 1342 رضا محمد رضا احمدي 5
 1342 عبداهللا عبدالرسول اسبعي 6
 1342 اسماعيل محمد باستي 7
 1342 قاسم اهيمهدي بابا ج 8
 1338 سيد هادي سيد ابراهيم بحراني 9
 1335 خدر جابر برنوس 10
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 1315 كرم عبد المجيد بنچاري 11
   يوسف بختياري 12
 1332 كرم عبداهللا بنچاري 13
 1345 عبدالمجيد كرامت بنچاري 14
 1349 عبد المجيد محمد مهدي بنچاري 15
 1343 ابراهيم اسماعيل بنيادي 16
 1348 عبداهللا شهرام بهروزي 17
 1340 قاسم ابراهيم بهي 18
 1341 جابر محمد پاشنگ 19
 1344 حسين جابرپور سقايي 20
  عباس حميد پور مراد 21
  ابول حبيب پور نجفي 22
 1341 رضا غالم رضا پيشاهنگ 23
 1332 علي پرويز تأميني 24
 1336 علي عباس تأميني 25
 1346 بداهللاع غالم رضا تالشان 26
 1349 عبداهللا علي تالشان 27
 1343 حسين عبدالحسين تيغ گوش 28
 1336 سيد حسن سيد مهدي جاويدي 29
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 1328 حاجي ابوالقاسم جمالي 30
  نوراهللا ناصر جمالي 31
 1340 غالم رستم جوكار 32
 1337 عبدالهه حسين حق نجات 33
 1340 عبداهللا كرم حق نجات 34
 1342 عبداهللا نجاتمختار حق  35
 1337 محمد خورشيد خدام 36
 1324 غالمحسين محمد رضا داد 37
 1342 حسين محمود دستپاك 38
 1339 حسين عبدالمحمد دستپاك 39
 1347 خدر احمد دهباشي 40
 1337 خدر خداكرم دهباشي 41
 1341 خدر حيدر دهباشي 42
 1332 رستم احمد رستم جبري 43
 1348 يلخل اصغر رنجبر 44
 1334 حسن رمضان زرينچه 45
 1342 علي خدابخش زنده بودي 46
 1346 عباس صفر زنده بودي 47
 1345 حسين ارسالن زنگويي 48
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 1346 حسين اردالن زنگويي 49
 1344 علي فرامرز سليمي فرد 50
 1351 علي حسن سليماني 51
 1331 حسين منصور سنگ شكن نژاد سنگي 52
 1338 قا جانا ناصر سيار 53
 1348 آقاجان سعيد سيار 54
 1320 حسين محمد جواد سيروس 55
 1347 محمد جواد حسين سيروي 56
 1328 محمد ابراهيم حبيب سيروس 57
  احمد رحيم سيرجاني 58
 1339 خدا رسان محمود شراعي 59
  خدارسان مسعود شراعي 60
 1342 عباس بهرام شيركاني 61
 1346 اسعب سعيد شيركاني 62
 1348 غالم اسماعيل شريفي 63
 1338 احمد اسفنديار شريفي زيارتي 64
  احمد حسينعلي شريفي زيارتي 65
 1337 عبداهللا اسماعيل شريف نژاد 66
 1338 خداداد رجب شفيع پور 67
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 1342 عبدالرحمن عبد المحمد شيخ ابولي 68
 1315 محمد ماشااهللا صالحي 69
 1347 ماشااهللا رضا صالحي 70
 1336 حيدر عليباش صفري 71
 1337 غالمرضا محمد حسن عزيز زاده 72
 1349 غالمرضا هادي عزيز زاده 73
  محمد رضا فرهي 74
 1346 اسماعيل سيروس فروردين 75
 1343 اسماعيل سعيد فروردين 76
 1339 ابول ابراهيم فوالدي 77
 1332 رضا ماشااهللا قائد پوري 78
 1342 علي يپرويز قوس 79
 1345 علي خسرو قوسي 80
 1346 خليل عليرضا قوسي 81
 1347 ابراهيم يونس قيصي زاده 82
 1337 عبدالكريم محمد كاظمي 83
 1344 ابراهيم محمد كامياب 84
 1327 غالمرضا علي كردگار 85
 1322 غالم محمد علي گلستاني فر 86
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 1341 محمد علي ماشااهللا گلستاني فر 87
  محمدحسن حمد گلكارا 88
  محمد حسن مسعود گلكار 89
 1344 محمد رضا ماهسيني 90
 1334 محمود علي ماهيني 91
  محمود غالمحسين ماهيني 92
  ابوالقاسم اردشير محمدي باغماليي 93
 1329 غالمحسين احمد مسيگر 94
 1344 محمد عبدالكريم مظفري 95
 1328 محمد رمضان مظفري 96
 1351 اسداهللا ضامعروفخانيمحمد ر 97
 1337 علي محمد مهدي 98
 1331 ابراهيم نجف نباتخور 99
 1336 ابراهيم عبدالرحمن نباتخور 100
 1344 ابراهيم عبدالكريم نباتخور 101
 1347 ابراهيم عبدالنبي نباتخور 102
 1334 علي رضا نباتخور 103
 1339 علي اصغر ندومي 104
 1348 اصغر محمد ندومي 105
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 1342 محمود محمد نوذري نيا 106
 1348 عبد النبي رسول نوروزي 107
 1338 محمد حسين وزيري 108
 1337 سيد عباس سيد محمد هاشمي 109
 1326 سيد علي سيد حسين هاشمي 110
  سيد اكبر سيد ابراهيم هاشمي 111
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 49/   پاسدار ناشناس        
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 منظومه ي  سوز نامه ي
 »شورآفرينان عرصه ي عشق«

ردان عاشق و شورآفرين در پهنه ي جبهـه هـاي نبـرد             تقديم به غيورم  
حق عليه باطل در جنگ تحميلي امريكا و استكبار جهـاني و مـزدورانش عليـه                
كشور عزيز جمهوري اسالمي ايران، آن حماسه سازان سرفراز قلـه ي عـزّت و               

 .افتخار در دوران دفاع مقدس بخصوص شهداي وصف شده در اين منظومه

 
 ني صلصالحاج ماند: سراينده

 
   به نام خداوند حي و مجيد

 خداي توانا، عظيم و وحيد

 ز بعد از درودِ به احمد رسول 

 علي و دو فرزند و زهرا بتول

 به درگاهِ پاكِ خدايِ جميل 

 طلب مي نمايم اجرِ جزيل

 براي شهيدانِ ايران زمين 

 50/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ز درگاه دادارِ جان آفرين

 زنم بوسه بر دستِ مام و پدر

 ق شده بهره وركه از عزّت ح

 نمايم ز درگاهِ حق التجا

 دهد تا كه توفيق خدمتِ مرا

   به نظم آورم وصف و حالِ شهيد

 ز سر دادگانِ شجاع و رشيد

 ز عشق آفرينانِ روزِ نبرد

  ز گردانِ عاشق ز شيرانِ مرد

 چو لطف خدا گشت شامل به ما 

 چو گشتيم از ظلمِ شاهان رها

 چو دين خدا شد به پا در وطن

 هم خورد آيين و راهِ كهنبه 

 چو شد ريشه كن رسم فسق و فساد

 حكومت به اسالم داد»خميني«

 چو پيروز، خون گشت بر تيغِ تيز 

 نماند چاره اي بهر شاه جز گريز

 چو كشور بشد ايمن از انقالب

 چو دشمن شدي نااميد از حساب

 رهي جز ره جنگ با ما نديد



 51/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نگه كرد و صدام ابله بديد

 ر و پر ادعا چو صدام مزدو

 به دستور ارباب، آن بي حيا

 گرفتي كمك او ز شرق و ز غرب 

 مجهز نمودي خود از بهرِ حرب

 ز هر سوي حمله به ايران نمود

 فشارش ز هر سوي بر ما فزود

 كه تا بركَنَد ريشه ي انقالب 

 چو پيروز مي ديد خود را به خواب

 درآن دم كه ارتش به هم ريخته 

 ويختهبه آشوبِ داخل درآ

 بجوشيد خودجوش رزم آوران 

 سپاه و بسيجي ز پير و جوان

 تمامي چو سيل خروشان شدند 

 روانه ز هر سو به ميدان شدند

 لباسِ بسيجي به بر ساختند

 به آموزش رزم پرداختند

 از آن جمله مرداني از شهر ما 

 ز بوشهر آن مردم با خدا

 كه از رئيس علي ها نشان داشتند 

 52/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رداشتندمصمم شده خيز ب

 رها كرده خود را ز دنياي دون 

 نهادند رو پس به درياي خون

 كنون اين حماسه ز جمعي شنو 

 ببين چون نمودند دشمن درو

 » مسجد ممدلي«و » فوالدي«ز 

 بيا بشنو از من، اگر همدلي

 از اين هيئت هر زمان عزم جزم 

 ز رزمنده شيران باهوش و حزم

 بود گوشه اي از محلي ز شهر 

 طره اي آنچه گويم ز بحربود ق

 ز حق طالبم بهرشان افتخار 

 به دنيا و هم نزد پروردگار

 » حسن«و » علي«هم » مواجيان«ز 

 كه دادند جان را به راه وطن

 به بيت المقدس، در راهِ نور

 فدا جان نمودند با شوق و شور

 دو پورِ برادر به عشقِ حسين 

 به پا كرده در جبهه بس شور و شين

 نمودند مردانه سخت نبردي 



 53/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ;بكشتند بس دشمنِ تيره بخت

 كه الگوي گشتند بر ديگران 

 بشد نامشان ثبت در عاشقان

 »احمد هاشمي«به فتح المبين، 

 كه چون حاتمي،» عبد المحمد«و 

 سر و جان نهادند روي طبق 

 گرفتند بر جمعِ ياران سبق

 به راه فلسطين و از كربال 

 خريدند بر خود بسي ماجرا

 سوي عدو بي امان تاختندبه 

 كه تا جان شيرين بر آن باختند

 ز جانانِ خود چون كه دعوت شدند

 به سويش شتابان و راحت شدند

 مرد » سيار«بگويم » نادر«ز 

 با دشمنانش چه كرد»  فاو«كه در 

 چنان رزمِ مردانه آغاز كرد 

 كه يارانِ خود را سرافراز كرد

 گُرد» صادق پورسقّاي«هم از 

 گويِ شهادت ببرد» فاو « كه در

 رشادت نشان داد از خود بسي 

 54/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كه آرد به باور كمتر كسي

 عزيز »  احمد كشتكار«و هم 

 و از پشت هر خاكريز،» فاو«كه در 

 چنان خصمِ دون را كالفه نمود 

 كه از كلّه شان شد برون آه و دود

 همه رشته هاشان چنان پنبه كرد

 ز رزم و ز مردانگي و نبرد

 فرين در رهِ عشقِ يار سه شور آ

 بريدند دل ها ز شهر و ديار

 به رويِ عدو آتش افروختند 

 وطن زنده كردند و خود سوختند

 نبردي نمودند عشق آفرين 

 !كه جان آفرين گفتشان آفرين

 حماسه به جبهه به پا ساختند 

 چو شير ژيان برعدو تاختند

 » احمد دستپاك«شهيد دگر 

 نمودي بسي خصمِ دون را هالك

 چو آغاز شد » رمضان«به جنگِ 

 در آن، مرغ روحش به پرواز شد

 » محمد خليل«و هم در آبادان 



 55/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بي بديل» فوالدي«به پاخاست 

 چنان هر دو مردانه سر باختند

 كه در جبهه رسمِ نو انداختند

 ز كف داده بودند صبر و قرار 

 به سر شوق و در دل همه عشق يار

 به راهِ وطن گشته هر دو شهيد

 فتحي دگر داده ياران نويدز 

 نويدي ز فرداي پر افتخار

 ز ايران پر بار و خوش روزگار

 ز فرداي عشق و ز فرداي شور

 ز فرداي بهتر ز فرداي نور

 رو به آغاز شد»  فجر دو«و چون 

 دگرباره هنگام پرواز شد

 كه او» ايرج«بگويم » كشفي«

 به جانش خريد عزّت و آبرو

 ، مرد دلير»مهران محمد«ز 

 كه در جنگ بودي به مانند شير

 ز جام شهادت چشيدند، مي 

 بر آنان خزان گشت هنگام دي

 دل از لذت زندگي هر دو پاك

 56/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمودند بسيار دشمن هالك

 سرافراز تا پاك جان تاختند 

 كه تا پرچم عزّت افراختند

 بگويم كنون وصف اروندرود 
 كه خون شهيدان دلش خون نمود

 ن به درياي خو» مجيد مبارك«

 ز جانبازي و عشق در پاي خون

 و ز اروندرود » سيد تقي« ز 

 و عشق او بر ودود» بحراني«ز 

 ز درگيري آن بسيجي پاك 

 كه چيزي نماندي ز وي جز پالك

 بلي اين جوانان بي ادعاي 

 از اول گزيدند راه خداي
 به سر سوي جبهه شتابان شدند

 چو سيلي خروشان ز طوفان شدند

 ادند گوش به گفتار رهبر بد

 سپردند بر امر او گوش هوش 

 به جمع شهيدان ملحق شدند

 گزيدند حق را و خود حق شدند

 ببين» خيبر«را به »  حسن قدرتي«



 57/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كه بنهاده بر خاك ياران جبين

 سحر سجده بر درگه يار داشت 

 دل از شوق معبود بيمار داشت

 به دشمن بتاخت » هورالهويزه«به 

 ه ساختبه ساني كه از كشته ها پشت

 به آن جا كه شهد شهادت چشيد 

 چو جان داد آخر به جانان رسيد 

 آن مرد عشق و نبرد » سلحشور«

 جنگ مردانه كرد» جفير«به خاك 

 از سوي رهبر شنيد»  هل ناصر«چو 

 لباس بسيجي به تن در كشيد

 بي امان» بعثيان«بتازيد بر 

 گرفتي كه از دست آنان توان

  چو از سوي جانان دعوت رسيد

 به شوق شهادت دل از جان بريد

 »زنده بودي رضا«كنون بشنو از 

 كه راضي بدي بر رضاي خدا

 چه شوري به جبهه به پا كرده بود

 چه سان رو به سوي خدا كرده بود

 تهاجم چو از سوي دشمن بديد

 58/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چو فرياد ياري ز ياران شنيد، 

 سراسيمه برخاست ناگه ز جاي

 به جمع بسيجي شدي همصداي

  كه جان را نمايد نثار روان شد

 برآورد از جان دشمن دمار

 »تنگكي«پاك جان » فضل اهللا«ز 

 بيا بشنو از رزم وي اندكي

 سرافراز سر در ره عشق داد

 چنان داغ بر قلب دشمن نهاد

 كه كس را نكردي خيال اين چنين 

 ز اين شير جانباز، در راه دين

 » حميدي حسين«و اما شنو از 

 » حنين«در چو ياران پيغمبر و 

 چو دشمن تجاوز به اين خاك كرد

 نبردي به جبهه، چه چاالك كرد

 فداي وطن جان شيرين نمود

 دفاع ز انقالب و ز آيين نمود

 پاك» قيصي«بيا تا بگويم ز 

 به راه كمك شد به جبهه هالك

 بدين گونه خونش به اسالم داد



 59/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چنين او به جان آفرين وام داد

 چو جانش امانت ز دلدار بود 

 طلب چو نمودي، فدايش نمود

 كه در خانه مرد » رقيه حياتي«

 ز بمب عدو جان شيرين سپرد 

 خدايش ز جنّت بدادي نويد

 كه پيوست او هم به جمع شهيد 

 به جان آفرين جان شيرين سپرد

 ز ياران در خانه سبقت ببرد

 چو جان زير آوار داد » حياتي«

 به رزم آوران درس و هشدار داد

 شه ز دشمن شوند كه واقف همي

 ز هر حمله ي دشمن ايمن شوند

 بدانيد پس قدر اين انقالب 

 ز كيد عدو تا نمانيد خواب

 بدانيد ياران، قدر شهيد

 كه فريادشان بايد از جان شنيد

 چه زيبا بدادند جان را به حق 

 به روز و به شام و به وقت فلق

 گذشتند از شط خون بي امان

 60/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شده اسوه ي عشق چون عاشقان

 چو ديدند كشور درون خطر

  به دشمن ببستند راه مفر

 ستم سوز مردان گُرد و دلير 

 بسي كشته دشمن، بسي را اسير 

 چو اخالص گردد توأم به عشق 

 فلسطين و لبنان و يا در دمشق

 بسيجي است حاضر براي جهاد 

 كه تا بركند ريشه ي بدنهاد 

 به خاكك مذلّت كشد دشمنان 

  امانبگيرد ز كف ظالمان را

 نمودند ثابت جوانان ما 

 ز خون و شهادت در جبهه ها 

 كه دين و وطن را به جان مي خرند

 ز غيرت شكم از عدو مي درند

 خدايا بده عزّت اين عاشقان 

 كه باشند از جمله ي رهروان 

 و هم اين لياقت به ما كن عطا 

 كه عبرت بگيريم از اين ماجرا

 كه تا پاس داريم خون شهيد 



 61/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فلسطين و هر جا نويددهيم بر

 چو خون است برتر ز شمشير تيز 

 دفاع ز حق كن به هر جا عزيز

 رضاي خدا جو به روز جزا 

 بهشت است پاداش خونت جزا

 پس از انبيا جاي تو در بهشت

 جهنم بود جاي هر بدكنشت

 به پايان كنم شكر بي انتها

  به درگاه دادار قدرت نما

 شامل نمود »  صلصال«كه لطفش به 
 كه ذوقم بر اين راه مايل نمود

 سرايم كه تا از مقام شهيد 

 و از حرمتش نزد حي وحيد
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 زندگينامه 

شهادت، نمودار شايستگي انسان براي ورود و شركت در بزم ملكوت، و            
وصول به جوار اهللا، و همنشيني با انبياءاهللا و مالئكه اهللا و اولياءاهللا، و نظر افكنـدن                 

 .به وجه اهللا است

و اما شهيد، آن عاشق بي تاب و سر از پا نشناخته اي است كه در عشـق                  
معبود، پروانه وار مي سوزد و فناء في اهللا و در نتيجه، بقاي هميشگي پيدا مي كنـد                  

شهيد چون به تأكيد قرآن كريم و در فرهنگ         . و به معشوق حقيقي خود مي پيوندد      
يد است، بنابراين او شاهد و نـاظر        متعالي اسالمي نمي ميرد، و همواره زنده و جاو        

 .خواهد بود

ش در خـانواده اي مسـلمان و        . ه 1349در سال   » سيد محمدتقي بحراني  «
او از همـان آغـاز كـودكي بـا ترغيـب پـدر و       . متدين در شهر بوشهر به دنيـا آمـد      

دوران . آشنا گرديد ) ص(مادرش، با اسالم و قرآن و درس محبت به خاندان پيامبر            
پشت سـر گذاشـت، و   ) فخردايي سابق) (ع( در دبستان امام جعفر صادقابتدايي را 

 .  بهمن گذراند22دوره ي تحصيالت راهنمايي را نيز در مدرسه ي 

شهيد از همان كودكي همراه با اعضاي خانواده، مسجد را به عنوان محل             
عبادت و راز و نياز خويش انتخاب كرد، و با شور و شوق و عالقه اي كه به نمـاز                    
جماعت داشت، به عنوان مكبر مسجد و بيشتر اوقات هم مؤذن فعاليت مي نمـود؛               
به طوري كه بين نمازگزاران، به ويژه افراد مسن زبانزد شده بود و او را دوست مي   

 . داشتند

با شروع جنگ تحميلي، چنان مشتاق جهاد با كفـر شـد كـه بـي صـبرانه        
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وجه به سنّ كم از اعـزام او ممانعـت          ولي با ت  . براي ثبت نام به بسيج مراجعه نمود      
تا اين كه بـا تـالش فـراوان جـواز     . تمام ذهن شهيد متوجه جبهه و جنگ بود     . شد

 .اعزام به جبهه را دريافت كرد

گواه . فرم اعزام به جبهه را در شادترين لحظات زندگي كوتاهش پر نمود           
م بر آن نقـش    اين مدعا، چشماني بود كه از شوق گريست و لباني كه غنچه ي تبس             

 .بست

پس از بازگشت از اولين اعزام، تصميم گرفت كه بيش از پيش به تزكيه ي نفس و                 
امــام «بــه همـين منظــور در مدرســه ي علميــه ي  . كسـب معــارف دينــي بپــردازد 

امـا  . مدتي را به كسـب علـوم دينـي پرداخـت    . اصفهان نام نويسي كرد  ) ع(»صادق
مي تپيد، لـذا مجـدداً بـه جبهـه هـا            چون قلبش براي حضور در ميدان هاي جنگ         

به همراه جمعي از    ) ص( همراه با كاروان سپاه محمد       65عزيمت نمود؛ و در سال      
برادران هم محلي و خويشان خود به جبهه اعزام گرديد و در گردان تـازه تأسـيس           

 . جي زن انتخاب گرديد.پي.به عنوان نيروي كمك آر»  كميل«

 بـراي سـيد محمـدتقي، در تـاريخ          در نهايت آرزوي شركت در عمليات     
 .برآورده گشت» 4كربالي « با آغاز 4/10/65

به نقل از يكي از همرزمان شهيد، در شـب قبـل از عمليـات، چهـره اش           
آن ها را معطـر     . صورت همه ي همرزمان خود را مي بوسيد       .  حالتي خاص داشت  

د كه هنگام   با حنا دست آنان را رنگين مي كرد، و مسرور و خوشحال بو            . مي نمود 
 .وصال به معبود فرا رسيده است

سرانجام قايق حامل او و تعدادي از همرزمانش، در حالي كـه بـه سـوي                  
اهداف از پيش تعيين شده در حركت بود، در نبردي بـي امـان بـا مـزدوران بعثـي                    
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. عراق، مورد اصابت خمپاره ي دشمن قرار گرفت و همگي بـه شـهادت رسـيدند               
.  او و تعدادي از همرزمانش را به خانواده ها اطالع دادنـد            پس از آن، خبر شهادت    

ولي پيكر مطهر او پيدا نشد و به عنوان شهيد جاويد االثر مراسم يـادبودي برگـزار                 
 . شد

سيد محمدتقي به   ) اسير شدن (پس از مدتي شواهدي مبني بر زنده بودن         
ودند تا اين كه    پس از آن، خانواده اش به مدت ده سال چشم به راه او ب             . دست آمد 

خبر تشييع پيكر شهيد را در تهران، همراه با صدها شهيد ديگر، در سالروز شهادت               
 . به اطالع خانواده اش رساندند) ع(اميرالمؤمنين

 بهمن  13 شهيد گلگون كفن ديگر، در تاريخ        30آري پيكر شهيد همراه با    
 دوسـتان و     در ميـان شـور و فغـان        16/11/75 وارد استان گرديـد و در تـاريخ          75

 .آشنايانش تشييع و به خاك سپرده شد

 .روحش شاد و راهش پر رهرو باد
 

 شهيد از زبان مادرش  
، تازه از جبهـه برگشـته و بـراي تحصـيل            »سيد محمدتقي «فرزند شهيدم   

طولي نكشيد كه از آن جـا تمـاس گرفـت و            . دروس حوزوي به اصفهان رفته بود     
 از بوشهر قصد حركت به سـوي جبهـه          )ص(مادر، كاروان محمد رسول اهللا    : گفت

به او  . اگر اجازه بدهي، مي خواهم با آن ها همراه شوم و به منطقه بروم             . ها را دارد  
ان شـاء اهللا، ايـن      : سيد تقي گفـت   . مادرجان، تو كه تازه از جبهه برگشته اي       : گفتم

مـن هـم وقتـي      . تو فقـط اجـازه بـده      . با پيروزي برمي گرديم   . حمله ي آخر است   
 .اق فرزندم را براي جهاد در راه خدا ديدم، راضي شدماشتي
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يك . ولي كتاب ها و لباس هايش را نياورد       . بالفاصله از اصفهان برگشت     
 2سـاعت   » سيد ابـراهيم  «سيد تقي و برادرش     . كاروان اعالم حركت كرد   . روز ماند 

نگاه كرد  سيد تقي به من     . عزيزانم را از زير قرآن رد كردم      . بعد از ظهر آماده شدند    
من مـي روم و در آن   . مادر، مي دانم كه براي من سختي زيادي كشيده اي         : و گفت 

ان شـاء اهللا بـا      ! مادر قربانت شود، اين طور نگـو      : گفتم. دنيا تو را شفاعت مي كنم     
با برادرش بـراي    . از اين حرف ها نزن كه من ناراحت مي شوم         . پيروز برمي گردي  

حوالي غروب براي ديدن مجدد آن ها، بـه آن جـا            . اعزام به ستاد نماز جمعه رفت     
كمي خرمـا   . به خانه آمدم  . مادر، كمي خرما مي خواهم    : وقتي مرا ديد، گفت   . رفتم

 . آن شب باران شديدي مي باريد. را با ارده مخلوط كردم و برايش بردم

سپس به منطقه ي . يك شب آن جا بودند. آن ها از بوشهر به شيراز رفتند     
در آن روزهـا،  . از آن جا به من زنگ زد و خبر سالمتي اش را داد     . فتندر» جرّاحي«

هر لحظه اش در نگراني زيادي بودم، و لحظـه اي از فكـر فرزنـدانم بيـرون نمـي                    
سـفارش خرمـا    » حاجي نوروزي «سيد تقي توسط داماد آقاي      . مدتي گذشت . آمدم

داري خرمـا بـه     مقـ . او خرما را خيلي  دوست داشـت       . كرده بود تا برايش بفرستم    
 . زيرا وي به منطقه، نزد سيد تقي مي رفت. دادم» عباس مباركي«دست پسر آقاي 

: برادرت كجاسـت گفـت    : به او گفتم  . آمد» سيد ابراهيم «. ده روز گذشت  
كتاب هايي را كه سيد . او در منطقه ماند و من آمده ام كه سري بزنم و زود برگردم          

 . ده بودتقي در جبهه مي خواند، با خودش آور

چـون خبـري از فرزنـدم       . روزها مي گذشت و من بسـيار نگـران بـودم          
رسـيده  »  امير«نامه ي پسرم    : تا اين كه يك روز عمه اش زنگ زد و گفت          . نداشتم
بـه  . نگراني ام بيشتر شد   . نه: آيا نامه ي سيد تقي به دست شما نرسيده گفتم         . است
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بودند، سر مـي زدم و سـراغ سـيد          هر كدام از جوانان همسايه ها كه از جبهه آمده           
 . ولي آن ها بي خبر بودند. تقي را مي گرفتم

، خواب ديدم كه بانويي بلندقـد بـا      »كربالي چهار «قبل از شروع عمليات     
. سيد تقي شهيد شده است   : چهره اي نوراني، باالي سرم آمد و مرا صدا زد و گفت           

مـن مـي   : ن بانو مجدداً گفـت    آ. اين را نگو، من تازه برايش خرما فرستاده ام        : گفتم
همان بـانو   . دوباره خوابيدم . بيدار شدم . گويم كه سيد تقي به شهادت رسيده است       

مي داني سيد تقي شهيد شده است؟ ديگر از نـاراحتي زيـاد            : به خوابم آمد و گفت    
او نيـز   . صبح موضوع خوابم را با پدر سـيد تقـي در ميـان گذاشـتم              . خواب نرفتم 

ديگـر مطمـئن شـديم      . اب ديدم درِ خانه دارد مي سـوزد       من هم ديشب خو   : گفت
 . براي پسرم اتفاقي افتاده است

، بـه منطقـه ي      »سـيد احمـد   «و پسـر بـزرگم      ) پدر شـهيد  (» سيد هادي «
هـدايت  «وقتي پدر شهيد بـه چـادر رزمنـدگان مـي رود، شـهيد              . رفتند»  جرّاحي«

از آن هـا سـراغ سـيد    . دو تعدادي ديگر از رزمندگان به پيشواز او مي آين » احمدنيا
چيزي نيست، كسالت دارد و در چـادر     : مي گويد » احمدنيا«برادر  . تقي را مي گيرد   

خبردار شـده   . پدر شهيد اصرار مي كند كه حقيقت را به من بگوييد          . خوابيده است 
مي خواند و مي    » استرجا«آيه ي   » احمدنيا«برادر  . ايم كه سيد تقي شهيد شده است      

 .  آنِ خدا بود و به سوي او رفتسيد تقي از: گويد

بـه خانـه   »  سـيد احمـد  «پدر شهيد پس از كسب اين خبر، اندوهناك بـا        
از آنِ خـدا بـود و مـا    »  سيد تقي«آن ها پس از بازگشت به من گفتند كه        . برگشت

پـس از آن، مراسـم خـتم و فاتحـه برگـزار             . او در راه خدا رفـت     . مالك او نبوديم  
 .كرديم
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. اه فيلمي را آوردند كه مربوط به اسيران ايراني بـود          يك روز از طرف سپ    
يكي از همسايگان برادرم نيز، اسم فرزندم       . آن را ديدم، سيد تقي نيز جزء اسرا بود        

 .را با مشخصات از راديو بغداد شنيده بود
 

 ) برادر حاج سيد هادي بحراني(شهيد از زبان پدرش 
ز دوران طفوليت تـا بـدو       ا. هرچه درباره ي سيد تقي بگويم، كم گفته ام        

در زمان آغاز جنـگ، فرزنـد شـهيدم در          . شهادتش، دنيايي از خاطره برايم گذاشت     
. در فعاليت هاي مسجد شـركت مـي كـرد         . كالس سوم راهنمايي درس مي خواند     

شب ها در ميان هاي تعيين شده توسط بزرگان مسجد و بسيج و انجمن اسـالمي،                
 . نگهباني مي داد

اني به خانه مي آمد، براي شام تكه ناني برمي داشـت و   وقتي پس از نگهب   
غذا بخور، الحمدهللا نعمت كـه فـراوان اسـت؛          : هرچه مادرش مي گفت   . مي خورد 
نصـف يـك سـيب را مـي         . برايش ميوه مي گذاشـتيم    . همين بس است  : مي گفت 

 . خورد و بقيه را در يخچال مي گذاشت

بـه تنگسـتان مـي      گاهي براي يادگرفتن درس حوزه، نزد پسـر عمـويش           
ايـن هـا را همـه       : هرچه پسر عمويش به او ياد مي داد، سيد تقي مي گفـت            . رفت
ما بسيار تالش كرده ايم و با سختي زياد ايـن هـا را              : پسر عمويش مي گفت   . بلدم

حاال تو بدون آن كه تحصيل كرده باشي، مي گويي ايـن هـا را بلـد                 . ياد گرفته ايم  
 . طور استهمين : هستم؟ و سيد تقي مي گفت

خـدا مـي    . در كودكي، خواهرش دو صفحه از قرآن كريم را به او ياد داد            
 . داند كه شهيد همه ي قرآن را به خوبي توانست تا آخر بخواند
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يكـي از   . او براي تحصيل علوم ديني، به حوزه ي علميه ي اصفهان رفت           
: ي گفتدوستانش مي گفت كه هرچه استادان آموزش مي دادند، شهيد بلد بود و م      

روزي سيد تقي را بـه اتـاقي        » باغماليي  «آقاي    . من تمام اين درس ها را مي دانم       
هركـدام از بـرادران     . كه جمعي از برادران در آن حضور داشته اند، دعوت مي كند           

وقتي كه به چهره ي سيد تقـي نگـاه مـي كننـد، بـه گريـه مـي افتنـد و بـه آقـاي                        
 كه چنـين چهـره ي پـاك و معصـومي            مي گويند كه اين جوان كيست     » باغماليي«

 . از همسايگان ماست»  سيد تقي«دارد؟ او گفته بود اين نوجوان، 

شب هايي كه مراسم دعا داشـتيم، سـيد تقـي بـا             : همرزم شهيد مي گفت   
شوق فراوان به همه ي چادر ها سر مي زد و  برادران رزمنده را بـراي شـركت در                    

 .مراسم دعوت مي كرد

و پسـر   » سيد ابراهيم «ع شد، سيد تقي و برادرش       روزي كه عمليات شرو   
چنـد روزي   . من در اين جا مشغول دعا براي رزمندگان بودم        . خواهرم با هم بودند   

به ماهشهر رفتم تا    . خبر دادند كه تعداد زيادي از رزمندگان شهيد شده اند         . گذشت
ري مـرا   وقتي به منطقه رفتم، تعداد زيادي از رزمنـدگان بوشـه          . خبر بيشتري بگيرم  

. باز هم نتوانستم تحمـل كـنم  . جواب درستي ندادند. از سيد تقي پرسيدم . شناختند
گفتند كه سيد تقي از آنِ خدا بـود و بـه سـوي او               . راستش را به من بگوييد    : گفتم
 .به بوشهر بازگشتم و برايش فاتحه و ختم گذاشتم. رفت

هيد زيـر   مـادر شـ   . قبل از شهادت سيد تقي، يك روز ظهر به خانه آمـدم           
ديدم سيد تقي پشت به آفتاب، پشت سر مادرش         . آفتاب در حال ظرف شستن بود     

من ايستاده ام تـا بـه       : سيد تقي، تو اين جا چه مي كني؟ گفت        : گفتم. ايستاده است 
 . سر مادرم آفتاب نخورد و سرش درد نگيرد
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حرف من، حـرف    . اگر شب و روز از سيد تقي سخن بگويم، كم گفته ام           
 : كهفايز است 

 مركب، آب درياي يمن بود اگر سرتاسر دنـيا، قلم بود

     براي فايز بيچاره، كم بود اگر برگ درختان بود كاغذ

باباجان، چند روزي كه به جبهـه مـي روي، چنـد            : يك بار به شهيد گفتم    
من هم جبهه مـي  . بابا، نگران نباش: به من گفت. روز هم پي درس خواندنت باش     

 . وانمروم و هم درس مي خ

يك بار در سنگر مشغول گذاشتن تير در اسلحه بوده كه ناگهـان دسـتش               
تير از كنار سرش رد شـده، موهـايش را          . روي ماشه مي رود و تيري رها مي شود        

. او را به بيمارسـتان مـي برنـد        . مي سوزاند و سرش زخمي شده، بيهوش مي شود        
از او علت   . ر او شد  وقتي همراه برادرش از منطقه برگشت، مادرش متوجه زخم س         

از زيـر درختـي رد      : سيد تقي براي اين كه مادرش را نگران نكند، گفت         . را پرسيد 
 . چوبي روي سرم افتاد و سرم را زخمي كرد. مي شدم

وقتي سيد تقي از مسجد و انجمن برمي گشت، به مادرش سـفارش مـي               
 شهيد وقتي كه مادر. كرد كه وقتي براي نمازِ شب بيدار مي شوي، مرا هم بيدار كن    

. بلكه كنارش مي نشست   . براي خواندن نماز شب بيدار مي شد، او را صدا نمي زد           
صلوات مي فرستاد تـا سـيد تقـي بيـدار           . آرام آرام دست روي صورتش مي كشيد      

هـر زمـان    . صبح نيز به مدرسه مي رفت     . آن ها با هم نماز شب مي خواندند       . شود
در انجمن سفارش مي    . و انجمن مي رفت   كه بيكار مي شد، با دوستانش به مسجد         

 .كرد كه هر كاري داريد، به من بسپاريد تا انجام دهم
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 شهيد از زبان همرزمش
ما با هم همسايه بـوديم و از   . من چند بار با ان شهيد عزيز به منطقه رفتم         

اولين باري كه به اتفاق هم به جبهـه رفتـيم، سـيد    . كودكي با هم بزرگ شده بوديم     
. نمي دانستيم كه ما را به كدام منطقـه مـي برنـد            . دوم بود كه اعزام مي شد     تقي بار   

 . شديم) ع(»اميرالمؤمنين«خالصه وارد تيپ 
در آن جا يكي از برادران واحد اطالعات آمد و تعدادي از بچه ها را بنـا                 

هـر كـدام از     . سيد تقي و مرا نيز انتخاب كـرد       . به شناختي كه داشت، انتخاب كرد     
ايـن تمايـل بـه      . خيلي مشتاق بودند كه در واحد اطالعات خدمت كنند        رزمندگان  

 . دليل حساسيت كار اين واحد بود
» محمود مزارعي «در آن جا كه وارد شديم، معاون واحد اطالعات، برادر           

سؤال هاي خاصي از هركدام از ما كرد، تا بداند چه كسـي را مجـدداً از بـين ايـن                     
ل سنّ و سال كم و جثّه ي كوچك سيد تقـي، معـاون              به دلي . افراد انتخابي برگزيند  

 . واحد او را انتخاب نكرد
بسـيار  . آن لحظه، من به چهره ي معصوم و مظلوم سيد تقي نگـاه كـردم              

به گوشـه اي از     . ناراحت بود، اما ناراحتي خود را ابراز نكرد، و دستور را پذيرفت           
اره چند اسم، از جملـه      معاون اطالعات دوب  . مقرّ رفت و با خداي خود خلوت كرد       

اين ها مي توانند بمانند، تا مسـئول واحـد بيايـد و             : نام سيد تقي را خواند و گفت      
زيـرا حضـور ايـن عزيـزان     . بنابراين سيد تقي به آن جا برگشت   . نظر آخر را بدهد   

سيد تقي بسيار خوشحال شد كه دعايش مستجاب شده، و مي توانـد در              . الزم بود 
 .واحد اطالعات بماند

شهيد بزرگوار با آن كه درس طلبگي مـي خوانـد، و در مسـايل دينـي و                  
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. شرعي تبحر داشت، حاضر نمي شد كه به عنوان امـام جماعـت در منطقـه باشـد                 
ما به سيد تقي گفتـيم كـه چـرا امـام            . طلبه اي ديگر در منطقه امام جماعت ما بود        

.  آمـده اسـت    اين طلبه از من زودتر بـه ايـن جـا          : جماعت ما نمي شوي؟ او گفت     
 . ضمناً به كسي هم نگوييد من طلبه هستم

معموالً بچه هاي كـم سـنّ و سـال، در منطقـه مسـئوليت هـاي سـنگين                   
ولي سيد تقي بر خالف همـه       . نداشتند؛ مثالً به تك تيرانداز بودن هم راضي بودند        

بنـابراين بـه عنـوان كمـك        . ي هم سنّ و سال هايش، بسيار فعال و پر انرژي بـود            
 . جي زن دسته ي ما انتخاب شد.پي.آر

شب آخر وقتي بچه ها را هر چنـد نفـر، سـوار بـر قـايقي مـي كردنـد،                     
من هم خيلي دوسـت داشـتم بـا او در يـك             . خواست كه با من در يك قايق باشد       

زيرا مادرش در بدرقه ي ما، پس از سپردن فرزندش به خـدا، سـفارش               . قايق باشم 
سعي مي كردم از سيد تقي جـدا  . ه با هم باشيد  او را به من زياد كرده بود كه هميش        

نشوم، ولي آن جا بنا به وضعيت و تكليف، اگر سيد را سـوار قـايق خودمـان مـي                    
جي زن و يك كمكي ديگـر نيـز اضـافه بـر آن سـوار مـي                  .پي.كرديم، بايد يك آر   

 . كرديم، و ظرفيت قايق چنين اجازه اي را نمي داد
مندگان سوار بر قايق ها، بـه سـمت         با رز . بود»  4كربالي  «شب عمليات   

سيد محمدتقي در مسير حركت به سمت دشمن بـه فـيض            . دشمن حركت كرديم  
 .شهادت نائل شد

 
 )برادر جانبار محمدابراهيم فوالدي(شهيد از زبان همرزمش 

. شهيد سيد محمدتقي بحراني در زمان آغاز جنگ سنّ خيلي كمي داشت           

 74/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در زمان جنگ بارها و بارهـا از او مـي           . ددر زمان شهادت هم در سنّ نوجواني بو       
در جبهـه وضـعيت     . خيلي دلم مي خواهد كه به جبهـه بـروم         : شنيدم كه مي گفت   

چگونه است؟ رزمندگان چه مي كنند؟ و مرتب از اوضاع و احوال جبهـه پـرس و                 
 .اين نشانه ي عالقه ي وي به جبهه هاي پيكار بود. جو مي كرد

 
 وصيت نامه ي شهيد

 هداء و الصديقينبسم رب الشّ

الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اهللا باموالهم و انفسـهم اعظـم               «
 ».درجة عنداهللا و اولئك هم الفائزون

آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند در راه خدا بـا مـال                
 .ها و جان هايشان، نزد خداوند اجري عظيم دارند، آري آنان رستگارند

 ريمقرآن ك

 20 سوره ي توبه ـ آيه ي 

 .باالترين خوبي ها نزد خداوند شهادت در راه خداست 

 )ص( پيامبر اكرم

 1349اين جانب سيد محمدتقي بحراني، فرزند سيد هادي، متولـد سـال             
، با ايمان به خداي واحد رهسپار جهـاد         29844ش، داراي شماره ي شناسنامه ي       .ه

 كـنم، بـا هـر سـختي و مشـكلي خـواهم              مي شوم؛ و چون با ياد خدا حركت مي        
 .ساخت

 ساله هسـتم، مـي دانـم كـه آمريكـا و اسـرائيل چـه                 13من كه نوجواني    
من مي دانم كه اين صدام جنايت كار، بـه   . بالهايي بر سر ملت مظلوم لبنان آوردند      
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دستور چه كسي به خاك ميهن اسالمي ما تجاوز كرد، و من هم بـراي ريشـه كـن                   
 .  ها پا به صحنه ي نبرد حق عليه باطل گذاردمنمودن تمام اين ظلم

من مي روم و با رفتنم درس استقامت و ايستادگي را به ملت عزيـز مـي                 
من مانند شمعي كه نور كمي دارد، مي سوزم و با سوختن خود منطقـه اي را                 . دهم

روشن مي نمايم، تا ديگران در اثر اين روشنايي كم، آگاهي به دست آورند، و آنان                
همـان طـور كـه شـهيد     . خود را براي سوختن و روشـنايي دادن آمـاده سـازند          نيز  

به اين نكته اشاره كرد كه ما بايد خودمان را براي فدا شدن در راه جامعه                » رجايي«
 .آماده كنيم

 . اميدوارم كه در سوگ من گريه نكنيد! پدر، مادر، برادر و خواهرانم
دم كـه مـي بايسـت هرچـه         پدر و مادرم، من امانتي از خدا نزد شـما بـو           

و اين شما بوديد كه مي توانستيد با تربيـت          . زودتر به صاحبش برگردانده مي شدم     
و . صحيح اسالمي در امانت داري خود خيانت نكنيد و به من درس آزادگي بدهيد             

اما خود مي دانيد كه اين كـار        . شما نيز مي توانستيد مرا به مال دنيا دلخوش نماييد         
است و شما نيز راه اول را انتخاب نمـوده و مـن نيـز ايـن درس                  خيانت در امانت    

استقامت و آزادگي را خوب فراگرفتم، و به سوي مرگي شتافتم كه سعادت آخرت              
 .در آن است

به .  پدر و مادر عزيزم، شما زحمات بسياري در راه بزرگ شدنم كشيديد           
دي و اين منم كه    خصوص تو مادر عزيز دلبندم، كه شب ها را به بيداري مي گذران            

مادرجان، اميدوارم كه مـرا حـالل نمـايي و از اذيـت     . بايد جبران اين زحمات كنم    
 .ان شاء اهللا. هايي كه در اين دنيا كردم، مرا بخشيده باشي

برادر عزيزم، اين شماييد كه بايد سالح از دست افتاده ي مرا برگيريـد و               
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 .پيام خون شهيدان را به گوش جهانيان برسانيد

اهران عزيزم، شما هم مي توانيد با حفظ حجابتـان از خـون شـهيدان               خو
 .پاسداري نماييد

پيامي هم براي ملت مسلمان و شهيدپرور دارم كه پشـت امـام را خـالي                
خدايا، خدايا، تا انقالب مهدي، خمينـي را نگـه          : نكنيد، و در آخر دعاي هميشگي     

 .به اميد پيروزي حق بر باطل .دار
 سرباز كوچك اسالم

 سيد محمدتقي بحراني

 
 :تقديم به طلبه ي شهيد، سيد محمدتقي بحراني

 
 رفت آن عاشق و جان را به ره جانان داد

 سر و جان در ره صدق و هدف قرآن داد

 با فداكاري خود در صف پيكار عدو

 درس مردي و شجاعت به همه ياران داد

 گَه مؤذّن بد و گَه در صف مرصوص قتال

 هم سر و هم سامان دادتا به معشوق رسد، 

 جاي او سنگر مسجد بد و هم عضو بسيج

 درس ايمان به همه عاشق با وجدان داد

 حب دنيا ز سر خويش به در كرد و چو شير
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 دادِ مردي و شجاعت به بر عدوان داد

 گفت در وقت وداعش به جوانان بسيج

 خرّم آن كس كه به اين روح خدا پيمان داد

 ي آخر صدام زود باشد كه خورد سيل

 غافل از خشم خدا، مركب خون جوالن داد  
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   زندگينامه

ش در خــانواده اي . ه1337در مهرمــاه ســال » حســين حميــديان«شــهيد 
از توابع شهرستان دشتستان ديده بـه جهـان         » چاه خاني «متدين و فقير در روستاي      

 .  سالگي از محبت هاي پدري محروم شد5او در . گشود

تحصيالت ابتدايي را در زادگاهش به پايان رسانيد، و بعد از           شهيد دوران   
تحصيالت خود را ادامه داد، ولي به علت فقر مادي از ادامه            » برازجان«آن در شهر    

لذا درس  . او مجبور بود مخارج زندگي را خودش تأمين نمايد        . ي تحصيل بازماند  
 . و مدرسه را رها ساخت و به كارگري پرداخت

، نشانه هاي تعهد و مسئوليت مذهبي در رفتارش نمايـان           از همان كودكي  
در دوران نوجواني فراگيري تعاليم اسالمي را يكي از وظايف مهم خويش مي             . بود

در آن زمان از برنامه هاي راديو و تلويزيون استفاده نمي كرد، و آن را غير                . دانست
سفارش مي كرد تـا     عالوه بر اين دوستان و خويشاوندان را نيز         . شرعي مي دانست  

 . از تماشاي آن برنامه ها خودداري ورزند

هنگامي كه در بوشهر مشغول كارگري بود، در ماه مبـارك رمضـان روزه              
وقتي از او خواسته مـي شـد        . مي گرفت آن هم با آن گرماي طاقت فرساي جنوب         

 كه در ماه رمضان كار خويش را تعطيل نمايد تا بتواند به راحتي روزه بگيـرد، مـي                 
 . گفت كه كار هم مثل روزه واجب است

صبح يك روز، هنگامي كه شهيد حسين مي خواست به محل كـار خـود               
 . برود، مأموران او را دستگير و به اجبار به خدمت سربازي اعزام كردند

در زمان خدمت سربازي، با اعمال و رفتـاري كـه بـر خـالف عقيـده ي                  
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خاطر هميشه كارهاي سخت را بـه  مذهبي اش بود مخالفت مي ورزيد؛ و به همين  
بعد از اتمام دوران آموزشي به صورت تنبيهي، او را به اهـواز             . او محول مي كردند   

 . منتقل كردند

ش بود و مبارزات ملت مسـلمان ايـران         . ه 1357آن زمان مصادف با سال      
به ) ره(و انقالب شكوهمند اسالمي به رهبري امام خميني       . به اوج خود رسيده بود    

 . زي نهايي خود نزديك مي شدپيرو
هنگامي كه برادر شهيد براي مالقات وي در اهواز، به نـزد او رفتـه بـود،           

سالم مادرم را برسان و به او       . اظهار داشته بود كه پادگان ما خيلي شلوغ شده است         
تمام اسلحه ها را از سـربازان گرفتـه انـد امـا اگـر               . بگو كه دلش به فكر من نباشد      

 . ست من بيفتد، سينه ي طاغوتيان را نشانه خواهم رفتاسلحه اي به د

درباره ي فرار سربازان از پادگان ها صـادر         ) ره(وقتي فتواي حضرت امام   
شد، شهيد حميديان با گرفتن مرخصي چند ساعته فرار كرد، و بعد از آن به صـف                 

 . مبارزات مردمي پيوست

يم شـاه دربـاره     با آن همه سخت گيري هايي كه در آن زمان، مأموران رژ           
ي سربازان اعمال مي كردند، با لباس سربازي عمالً در راهپيمايي ها شـركت مـي                

 . جست

مبني بر ايـن كـه      ) ره(پس از پيروزي انقالب اسالمي و پيام حضرت امام        
سربازان به پادگان هاي خود برگردند، او نيـز دوبـاره بـه محـل خـدمت خـويش                   

 . ن يافتبرگشت تا اين كه دوران سربازي اش پايا

شهيد به محض تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسـالمي، بـه ايـن بـازوي               
 . توانمند اسالم پيوست و در خدمت اين اُرگان اصيل انقالبي درآمد
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امـا بـه دليـل نشـان        . وي ابتدا در قسمت امور اداري سپاه نامه رسان بود         
پاه اسـتان  دادن پاكي، صداقت، امانت داري و شايستگي، مسئوليت دبيرخانـه ي سـ      

او در كار خود بسيار دقيق و ماهر بـود، بـه طـوري كـه                . بوشهر به وي واگذار شد    
 . شماره ي اغلب نامه ها تا مدت ها بعد از ثبت يا بايگاني در ذهنش باقي مي ماند

هنگامي كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسـالمي شـروع شـد، شـهيد               
اما به  . او اجازه دهند تا به جبهه برود      حميديان دائماً از مسئوالن مي خواست كه به         

هر بار كـه مـانع      . علت نيازي كه به وي بود، با اين تقاضاي او موافقت نمي كردند            
او نمي توانست خود را قانع سـازد كـه          . رفتن او مي شدند، خيلي ناراحت مي شد       

 . از اين رو هميشه پافشاري مي كرد كه اعزام شود. در پشت جبهه خدمت نمايد

به گونه اي كه با رفتن      . جام اصرار و پافشاري هاي او مؤثر واقع شد        سران
 . وي به جبهه موافقت به عمل آمد

شهيد حميديان مجموعاً چهار بار به جبهه اعزام شد، و در سـه عمليـات               
 . شركت نمود

در رسته  ) ثامن االئمه (» شكستن حصر آبادان  «مرحله ي اول، در عمليات      
 . تي تك تيرانداز حضور داش

شركت داشت كه رسـته اش خدمـه   » رمضان«مرحله ي دوم، در عمليات     
در اين مرحله شهيد حميديان به شدت مجروح شد و          . ي مخابرات توپ خانه بود    

 . به علت سوختگي شديد، مدت ها در بيمارستان بستري بود

ش بـه جبهـه اعـزام شـد كـه           . ه 1362مرحله ي سوم، در بهمن ماه سال        
 . بهه بود، ولي عملياتي صورت نگرفتمدت چهار ماه در ج

مرحله ي چهارم، در حالي كه با رفتنش موافقت نمي شـد، سـرانجام در               



 83/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش با اصرار فراوان موفق شد، براي يك مأموريت نـه ماهـه اعـزام               . ه 1365مهرماه  
 . شود

دوستان او در جبهه نقل مي كردند كه شهيد حميديان مي گفت كـه ايـن                
مت كنم كه مرا نشناسند؛ تا خدمتم مورد قبـول خداونـد            بار، من بايد در جايي خد     

 . قرار گيرد

مسئولين يگان وقتي به وي پيشنهاد كرده بودند كه آن جا نيز در دبيرخانه              
بماند و خدمت كند، اظهار داشته بود كه گردان هاي رزمي احتياج به نيرو دارنـد و      

 نمي خـواهم بـه همـان        من در پشت جبهه نيز در دبيرخانه بوده ام و اين جا ديگر            
 . كار بپردازم

. شهيد حميديان به جمع گردان غواصي كه يك گردان ويژه بود، پيوسـت  
ـ اين گـردان از رزمنـدگاني كـه دليـر،           . ـ همان گرداني كه خود پيشنهاد كرده بود       
 .شجاع و پيشرو بودند، تشكيل شده بود

سـخت  شهيد و ديگر همرزمانش در اين گردان بـا گذرانـدن دوره هـاي            
»  4كربالي  «غواصي و ديگر تاكتيك هاي خاص، خود را براي شركت در عمليات             

 . آماده مي كردند

دستورهايي كه از باال مي رسيد، بيانگر آن بـود       . شب عمليات نزديك بود   
بچـه هـاي گـردان      . كه يك يا دو شب ديگر به زمان عمليـات بـاقي مانـده اسـت               

در همـين  . هاي خود را انجام مي دادند  غواصي با تمام ساز و برگ، آخرين تمرين         
به درجـه ي    »  حسين«ش،  . ه 1365 آذرماه سال    24تمرينات، شب هنگام در تاريخ      

رفيع شهادت كه همانا آرزوي ديرينه اش بود، نايل آمد و فـرداي آن شـب، پيكـر                  
يافتند، در حالي كه بر لبانش لبخنـدي شـيرين          » بعثت«پاك آن عزيز را در كنار پل        
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 .  بودنقش بسته
 

 )خواهر شهال غله كار(شهيد از زبان همسرش 
در لبـاس مقـدس پاسـداري بـود، و در زمـان             » حسين حميـديان  «شهيد  

 .شهادت در سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوشهر خدمت مي كرد

شهيد جزء اولين نفراتي بود كه از بدو تأسـيس سـپاه پاسـداران انقـالب                
 .اسالمي، به عضويت آن درآمد

ميزان تحصيالتش  . ه عنوان مسئول دبيرخانه در سپاه فعاليت مي كرد         او ب 
 . سيكل بود، و اين، به آن خاطر بود كه ادامه ي تحصيل براي او ميسر نبود

 از طرف سپاه به جبهه اعـزام شـد، و بعـد از سـه مـاه                  65شهيد در سال    
الي كـرب « آذر همان سال، يعني يك هفته قبل از عمليـات            24حضور در جبهه، در     

 .شهيد شد»  4

 بار به جبهـه     2 سالي كه با هم زندگي كرديم، شهيد حميديان          4در مدت   
حتي در عمليـات    . البته قبل از اين كه ازدواج كنيم نيز به جبهه رفته بود           . اعزام شد 

»  لـويزان «به شدت زخمي شده بود كه يكـي دو مـاه نيـز در بيمارسـتان          »  رمضان«
در آن هنگـام،    .  به دليـل سـوختگي زيـاد بـود         تهران بستري بود و جراحت هايش     

شهيد در بخش مخابرات توپ خانه خدمت مي كرد كـه دچـار سـوختگي شـديد                 
 .شده بود، ولي از جزئيات حادثه اطالع دقيقي ندارم

قبل از اين كه با او ازدواج كنم، مدت سه ماه تابستان به همراه مـادرم در                 
بهه ها و رزمندگان كارهايي انجام مـي  مادرم آن زمان براي كمك به ج    . روستا بودم 

شهيد حميديان هـم آن هـا را        . مثالً آب ليمو مي گرفت و به جبهه مي فرستاد         . داد
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 .جمع آوري و به جبهه ارسال مي كرد

شهيد به مسائل مذهبي و معنوي بسيار پايبند بود و مقيـد بـود كـه نمـاز                  
 در حـال اقامـه ي نمـاز         شب بخواند و اكثر اوقات كه شب ها بيدار مي شدم او را            

 .شب مي ديدم

حـاج فـتح اهللا     «در زمان جنگ، فرمانده سپاه پاسداران استان بوشهر آقاي          
او بنا به نياز سپاه اصرار داشـت        . بود كه در همسايگي ما سكونت داشت      » محمدي

كه شهيد به جبهه نرود، و حتي مدتي او را در قسـمتي از جهـاد سـازندگي مـأمور        
اما شهيد بر خواسته ي خـود تأكيـد         .  رفتن به جبهه منصرف شود     كردند تا شايد از   
 .من حتماً بايد در جبهه حضور يابم: داشت و مي گفت

 زماني كه به مناطق جنگي اعزام شد، بنا بر درخواست خودش و به دليل              
سـپس بـراي تمـرين و       . سختي كار، وارد گردان غواصي شد و مدتي آموزش ديد         

مستقر شدند، و در آن جا آمـوزش هـاي          » اروندرود«ي  تكميل دوره در نزديكي ها    
 . گذراندند» 4كربالي «تكميلي را براي شركت در عمليات 

، شـهيد و همرزمـانش بـراي     »4كربالي  «چند روز قبل از شروع عمليات       
تمرين رزم شبانه در اروندرود مشغول فعاليت مـي شـوند؛ و چـون ارونـد، رودي                 

د مي شود، به گونه اي كه تعدادي از نفـرات را            طغياني است، فشار آب بسيار شدي     
كه با هم در حال عبور از اروند بودند، از يكديگر جدا مي كند، و شـهيد در حـين                    

 . تمرين غرق مي شود

دوستانش تعريف مي كردند كه شهيد همان شب، حال عجيبي داشـت و             
 . بي تابي هاي خود را قبل از شروع تمرين نشان مي داد

همه ي همسـايه هـاي مـا كـه          . ز شهادت او مي گذشت     روز ا  15حدود  
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 . پاسدار بودند، از اين واقعه خبر داشتند غير از خودم

روزي كه شهيد حميديان را با آمبوالنس از خوزستان به بوشهر منتقل مي             
كردند، آمبوالنس بين راه تصادف مي كند و آن را به جاي ديگري مي برند؛ تا ايـن         

 . ه پاسدار بود به ما خبر دادندكه توسط يكي از اقوام ك

امـامزاده  «در كنار   » چاه خاني «پيكر پاك شهيد پس از تشييع، در روستاي         
 .به خاك سپرده شد» آقا شاه حسين

ثمره ي زندگي مشترك ما، سه فرزند است؛ فرزند اول دختري اسـت بـه       
ه بعد از   فرزند سوم كه سه ما    . »محمد«؛ و فرزند دوم پسري است به نام         »اسماء«نام  

شهيد سفارش كرده بود كـه      . »احمد«شهادت پدرش متولد شد، پسري است به نام         
 .  بگذاريد» احمد«اسم او را. بچه ام كه متولد شد، پسر است

به دنيا بيايد، در عالم خـواب       » احمد  «قبل از اين كه فرزند سوم ما يعني         
ته انـد و گهـواره را       مادرم و مادر شهيد حميديان را ديدم كه كنار گهواره اي نشسـ            

من در خـواب تعجـب      . اما خيلي ناراحت بودند و گريه مي كردند       . تكان مي دهند  
بعدها متوجه شدم كه نگران فرزنـدم       . كردم كه چرا اين ها اين قدر ناراحت هستند        

هستند كه بعد از شهادت پدرش به دنيا مي آيد و سه ماه بعـد فرزنـدمان                 »  احمد«
امـا شـهيد    . نوزاد، دختر يـا پسـر بـودن او مشـخص نبـود            قبل از تولد    . متولد شد 

زيرا در وصيت نامه اي كـه در منـزل          . حميديان از جنسيت فرزندش اطالع داشت     
 . بگذاريد»  احمد«گذاشته بود گفته بود كه اسم پسرم را 

كوچك بـود، شـهيد حميـديان    » اسماء«هنگامي كه اولين بچه ي ما يعني      
خدا نخواسـت   : هنگامي كه برگشت گفت   . اعزام شد براي مدت چهار ماه به جبهه       

آن روز  . يك روز عصر در سنگر نشسته بودم      : چرا؟ گفت : گفتم. كه من شهيد شوم   
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نزديكي هاي غروب پرنده ي سبز و قشنگي رو به . هوا مه آلود و گرد و خاكي بود      
پرنده پريد و رفت روي سـنگر بعـدي         . همين كه نزديكش رفتم   . روي من نشست  

ناگهان به سنگري  . ن ناخودآگاه به سوي سنگر بعدي به دنبال پرنده رفتم         م. نشست
قسـمت نبـود كـه      . كه من قبالً در آن بودم، خمپاره اي اصابت كرد و از بين رفـت              

 . شهيد شوم

من هم مي گفتم كه خدا را شكر مي كنم كه زنده مانده اي تـا بيشـتر بـه               
داري كه شهيد شوي؟ اگر زنـده       تو چرا اصرار    : به او مي گفتم   . اسالم خدمت كني  

 . بماني و به اسالم و مردم خدمت كني كه بهتر است

هنگامي كه جسد شهيد را آوردند و خواستند كه براي آخرين وداع او را              
ببينم، موقعي كه باالي سر جسد قرار گرفتم از خدا آرزو كردم كه يـك بـار ديگـر                   

از روستا به خانه برگشتم، بـه       بعد از مراسم شب هفت كه       . شهيد حميديان را ببينم   
. خاطر اين كه در آن زمان آخرين فرزندم را باردار بـودم، حـال مسـاعدي نداشـتم             

در حالتي بودم كـه نـه خـواب         . رفتم و در يكي از اتاق ها مشغول استراحت شدم         
مثالً صـداي مـادرم را      . به طوري كه صداهاي اطرافم را مي شنيدم       . بودم و نه بيدار   
 . اري داشت با بچه ها صحبت مي كرد، تشخيص مي دادمكه در اتاق كن

همين كـه دسـتم را روي       . يك مرتبه احساس كردم كه صداي در مي آيد        
زمين گذاشتم كه از جايم بلند شوم، ناگهان ديدم يكي دسـت روي سـرم كشـيد و                  

خـوب كـه نگـاهش      . دقيق كه نگاه كردم ديدم شهيد حسين اسـت        . بخواب: گفت
بعد هم پيشاني مـن     . شخص ديگري هم با او بود     . لبخندي زد كردم، نگاهم كرد و     

 . را بوسيد و رفت

چند بار كـه    . شخصي كه با او بود الغر و قد بلند بود و ريش هم داشت             
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چشـم  «شبيه شـهيد    . شهيد را در خواب ديدم، هميشه همين شخص همراهش بود         
رزوي مـرا   اين آرزويي بود كه باالي جسدش كرده بودم و خـدا هـم آ             . بود» آلوس

 . برآورده كرد

هرگاه كه مشكل و ناراحتي برايمان پيش مي آمد، محال بود كه شهيد             
. بيمـار بـود   » محمـد «مدتي فرزندم   . به خواب من نيايد و با من همدردي نكند        

» محمـد «يادم مي آيد شهيد حميديان به خوابم آمد و به من گفت كه مواظـب                
. را نزد پزشك نبـرده بـوديم  » محمد «تا آن زمان ما هنوز پيگيري نكرده و . باش

شهدا تا اين اندازه آگاه هستند و به كـار      . ولي شهيد مي گفت كه مواظب باشيد      
خدا گواه است كه يك بار خواب ديـدم         . ما نظارت دارند و همه چيز مي دانند       

يكي با شربت   . كه در كنار شهيد حميديان نشسته ام و اطرافش حورالعين است          
معموالً زن ها حس حسادت دارنـد،       . از او پذيرايي مي كردند    و ديگري با ميوه     

اما من در آن لحظه بسيار خوشحال بودم كه حسين مقـامش خـوب و راحـت                 
است و حورالعين از او پذيرايي مي كند و دقيقـاً مثـل ايـن بـود كـه در عـالم                      

ايـن، نشـان مـي      . بيداري من در كنارش نشسته ام و دارم با او صحبت مي كنم            
 .  شهدا پاك و خوب بودند و به اين صورت از آن ها پذيرايي مي شوددهد كه

در چهار سال زندگي مشتركي كه با هم داشتيم، براي مـن معلـم اخـالق                
بهتر است بگويم وي بود كه به من زندگي كردن را آموخت و مـرا بـا اسـالم                   . بود

 .واقعي آشنا ساخت

لبالغه و ديگـر كتـب      در اوقات فراغت به خواندن قرآن، مطالعه ي نهج ا         
 . مذهبي مي پرداخت

من از گفتار، اخالق و اعتقاداتش مي دانستم كه او شهادت را براي خـود               
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 .سعادت مي داند

 .هميشه از خدا مي خواست كه مرگ او را شهادت قرار دهد

چون به منـزل ديـر مـي        . ساعت ها بعد از وقت اداري منتظر او مي بودم         
كـار بـراي خـدا و جمهـوري         : ر جواب مي گفـت    وقتي اعتراض مي كردم، د    . آمد

 . اسالمي هرچه بيشتر باشد، اجرش بيشتر است

را ) ره(و نايب بر حقّـش امـام خمينـي        ) عج(امام زمان . او عاشق خدا بود   
دوست مي داشت و افتخار مي كرد كه در نظامي زندگي مي كند كه رهبرش امـام                 

 . است) ره(خميني

. چيزها را از قبل پيش بيني مـي كـرد         آن قدر صادق و پاك بود كه خيلي         
بار آخر كه به مرخصي آمده بود، وقتي كه مي خواسـت بـه جبهـه برگـردد، گويـا                    
خودش مي دانست كه خداوند او را اليق دانسته و سعادت ديدار سـرور شـهيدان                

 .را نصيب او خواهد گردانيد) ع(حسين

 :به ياد دارم كه هميشه اين شعر را بر لب داشت

 شق جز نكو را نكشنددر مسلخ ع

 روبه صفتان زشت خو را نكشند 

 گر عاشق صادقي ز مردن مگريز

 .مردار بود هر آن كه او را نكشند

  انجام واجبات و ترك محرّمات

نمازهـاي يوميـه ي     . شهيد حميديان اهميت زيادي براي نماز قائـل بـود         
ز جمعـه   هميشه سعي مـي كـرد در نمـا        . خود را حتي المقدور به موقع مي خواند       

 . اكثر نمازهاي واجب خويش را به جماعت به جا مي آورد. شركت نمايد
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در مواقعي كه از بوشهر به روستاي محل تولدش مي رفت، براي شركت             
در نماز جمعه به برازجان مي رفت كه فاصله ي آن تا زادگاهش چنـدين كيلـومتر                 

 . بود

 شـركت كنـيم،   او مي گفت كه ما تا زنده هستيم بايد در نمازهاي جمعـه       
ما نبايد  . زيرا دشمنان ما كه دشمنان اسالم هستند، از اين اجتماعات وحشت دارند           

فقط در جبهه به دل دشمن وحشت افكنيم و بگوييم كـافي اسـت؛ بلكـه بـا تمـام                    
 .كارهايمان بايد آن ها را به وحشت بيندازيم

يف شهيد حميديان بر اين باور بود كه زنان با حفظ حجاب و انجام وظـا              
و مسئوليت هاي خود، دختران با عفت و پاك دامنـي، دانـش آمـوزان بـا خوانـدن             
درسشان، كارگران با كارشان و كشاورزان با كشتشان و همـه بـا انجـام مسـئوليت                 
هاي خود در هر كجا كه باشند، همچون رزمندگاني هستند كه مسـتقيماً در جبهـه                

 .هاي حق عليه باطل پيكار مي كنند

اگر كسي نمازش با حضور قلب باشد، لذت حاصـل از آن،            او معتقد بود    
آرامش بخش وجودش مي شود، و هميشه در انجـام ديگـر فـرايض نيـز توانمنـد                  

او توانايي هركسي را در تسلط بر مسـئوليت خـويش مـي دانسـت و                . خواهد بود 
 .لذات زندگي را مانعي آتشين در جهت رسيدن به معبود خويش مي پنداشت

ز تمام اعمالي كه مي دانست با موازين شرعي هماهنگي          شهيد حميديان ا  
حق را مي گفت، هرچنـد كـه بـرايش گـران تمـام             . ندارد، به شدت پرهيز مي كرد     

 . شود

هيچ گاه نشد كه سخني مربوط به كسي باشد و آن را پيش ديگري بازگو               
 . از غيبت دوري مي جست و آن را عملي بسيار زشت مي دانست. كند



 91/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه كالم خير جـاري بـود و هميشـه خيـر ديگـران را مـي                 بر زبانش هميش  
هميشه كـم   . در تمام عمر كوتاهش، كسي از دست و زبانش آزاري نديد          . خواست

 .صحبت بود و صحبت زياد را زيان مي دانست

. مي گفت كه سخن گفتن مانند شليك سالح است، و اثرش مانند گلولـه             
 انسان سخني بگويـد كـه اثـر    همان طور كه بازگشت گلوله امكان پذير نيست، اگر   

بنابراين بايد خيلي حسـاب شـده       . سوئي بگذارد، از بين بردن آثارش مشكل است       
 .سخن گفت

. كالم كسي را قطـع نمـي كـرد        . شهيد حميديان شخصي آرام و متين بود      
او آن قـدر رازدار بـود كـه         . اگر صحبتش را قطع مي كردنـد، ناراحـت نمـي شـد            

 در دل خود نگه مي داشت و پـيش ديگـري بـازگو              رازهاي ديگران را چون امانتي    
 . نمي كرد

او به مسئوليت خويش اهميت مي داد تا وظايف خود را به نحو احسـن               
در تمام مدتي كه مسئوليت دبيرخانه ي سپاه پاسداران انقالب اسـالمي            . انجام دهد 

 بوشهر را به عهده داشت، براي يك بار هم نشد كه از محتواي نامه هـا، موضـوعي      
را بيان كند كه منافع عمومي يا نظام جمهوري اسالمي به خطر افتد و يا دشمن بـه                  

او محرم راز سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي، و هميشـه در              . اطالعاتي دست يابد  
 .خدمت اين ارگان انقالبي بود، و شور و هيجان خاصي در خدمت به اسالم داشت

 
 شهيد از زبان يكي از دوستانش

 آخرين ديدار

وقتـي  . رفته بودم » فاو«آن روز براي بردن مقداري از وسايل مخابراتي به          
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بيرون آمد و با من احوالپرسـي       » فاو«رسيدم، شهيد حميديان از يكي از خرابه هاي         
مـن شـهيد    . گردان آن ها بيش از يك هفته بود كه آن جا مسـتقر شـده بـود                . نمود

 ام و چون باران شديد راه را او گفت كه مرخصي بوده . حسين را مدتي نديده بودم    
پتويي از ماشين بيـرون     . خراب كرده بود، من با تأخير خود را به اين جا رسانده ام            

چهره اش نـوراني    . هر دو روي آن نماز ظهر و عصر را خوانديم         . آوردم و گستردم  
در ال به الي صحبت هايش گفـت        . شده بود، و بيش از پيش آرام به نظر مي رسيد          

 .  تمرين داريمكه امشب نيز

تـا  . من مي بايست دوباره برمـي گشـتم       .  بود 24/9/65آن روز، سه شنبه     
ديگـر وقـت آن رسـيده بـود كـه بـا وي              . ساعت پنج بعد از ظهر كنار شهيد بودم       

خيلـي  . از او جدا شدم   . او به من گفت كه سالم بچه ها را برسان         . خداحافظي كنم 
 .  مي كردمدر راه به حاالت شهيد فكر. تغيير كرده بود

فرداي آن روز ساعتي بعد از غروب آفتاب، يكي از بچـه هـا گفـت كـه                  
البته بـاور نكـردم،     . شهيد شده است  » اروندكنار«حسين ديشب در حين تمرين، در       

امـا نمـي    . من مي دانستم كه حسـين شـهيد خواهـد شـد           . اما اين، حقيقت داشت   
ارها پيش من گفته بود كـه       ب. دانستم كه آن روز، آخرين ديدار من و او خواهد بود          

 .برايم دعا كن تا شهيد شوم

اكنون سـال هـا از شـهادتش مـي          . سرانجام حسين به آرزوي خود رسيد     
 . گذرد، و من هنوز هم نتوانسته ام باور كنم كه حسين در بين ما نيست

او با تمام وجودش، با همه ي برخوردها و حركات و حاالتش، به گونـه               
مگـر  . واقعاً هم او زنـده اسـت      . كه گويا هنوز زنده است    اي در ذهنم مجسم است      

 :اين گفته را فراموش كرده ايم كه مي گويند
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               شهيدان زنده اند اهللا اكبر

                به خون آغشته اند اهللا اكبر    

 .روحش شاد و راهش پررهرو باد
 

 شهيد از زبان يكي ديگر از همرزمانش
 دلتنگ فرزندان

برادر پاسداري آن   . شب ها براي آموزش سه نفره مي رفتيم       » حد« نهر   در
يك بار دست دور كمرم كـرد و      . جا با ما بود كه مدتي از خانواده اش خبر نداشت          

نه، چون عمليات نزديك است به كسـي        : مي خواهي به بوشهر بروي؟ گفتم     : گفت
مديم تا از برادران، از     ببرند، آ » جرّاحي«وقتي خواستند ما را به      . مرخصي نمي دهند  

مـي خـواهي بـه    : وي دوباره آمد و گفـت . جمله آن برادر پاسدار خداحافظي كنيم     
مـن  : ولي باور نكـرد و گفـت      . مي برند » جرّاحي«نه، ما را به     : بوشهر بروي؟ گفتم  

خيلي دلـم برايشـان   . چيز زيادي نمي خواهم فقط دو بچه دارم برو آن ها را ببوس      
 . باشد، اگر رفتم حتماً اين كار را مي كنم: گفتم. هم دادنشاني . تنگ شده است

بچه ها در جـاي قبلـي،       . بوديم» جرّاحي«عصر حركت كرديم و شب در       
آن بنده ي خدا در حال آمـوزش بـه شـهادت            . شب به آموزش غواصي رفته بودند     

او را  » بعثـت «صبح با چند قايق به دنبال او مي گردند، و در دهانه ي پل               . مي رسد 
زنگ زدند و گفتند چنين     » جرّاحي«پس از پيدا كردن آن عزيز پاسدار، به         . ي يابند م

 . حادثه اي اتفاق افتاده است
چنـد سـاعت بسـيار      . برگشـتم » حـد «با شنيدن اين خبر اندوه بار به نهـر        

با خود مي گفتم آن عزيز از رفتن خود به ملكوت اعلـي             . اندوهگين آن جا نشستم   
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 .                             لتنگ ديدار فرزندانش بودخبر داشت كه اين طور د

 .          والسالم
 

 وصيت نامه ي شهيد حسين حميديان 
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

قالَ انَّ الموت الّذي تفرون منه فانه مالقيكم ثم تردون الي عالم الغيب و الشهادة «
 ».فينبئكم بما كنتم تعملون

بـت مرگـي كـه از آن مـي گريزيـد، شـما را البتـه                 اي رسول ما، بگو عاق    
پس از مرگ، به سوي خدايي كه دانـاي پيـدا و نهـان اسـت،                . مالقات خواهد كرد  

 . بازمي گرديد و شما را به آن چه از نيك و بد كرديد، آگاه مي سازد

جنـگ جنـگ تـا      «من از ملت و امت خوب حزب اهللا مـي خـواهم كـه               
ده و اين شعار را در عمـل و گفتـار سـرلوحه ي          را تا سرحد نهايي سر دا     » پيروزي

جامعه ي الهي خودشان قرار دهند؛ و به امر رهبر انقالب، حضـرت امـام خمينـي،                 
يـا ايهـا الـذين آمنـوا اطيعـوا اهللا و           «توجه كامل داشته باشند كه به مصداق آيـه ي           

نـد  و كساني كه مطرح مـي كن      . عمل كرده باشند  » اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم     
كه بايد صلح كنيم، آنان را از جامعه ي اسالمي و الهي خودتـان پـرت كنيـد و بـه                     

 ما بايد صلح كنيم؟. زباله دان تاريخ بيندازيد

 من و شما از آن ها سؤال مي كنيم كه در چه محكمه اي؟ 

اگر در سازمان هايي كه به اصطالح مدافع حقوق از دست رفته ي انسان              
له ي مردم افغانستان و فلسطين اشغالي را حـل نماينـد تـا              ها هستند، اول بايد مسئ    
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 . بعد نوبت به جنگ تحميلي ايران برسد

ما آن سازماني را قبول داريم كه حقوق از دست رفته ي مردم افغانسـتان               
را كه كشور ابرپوشالي شوروي آن را اشـغال كـرده، و مـردم فلسـطين كـه فرزنـد                    

و بيت المقـدس عزيـز را بـه تصـرف خـود             ناخلف امريكا، اسرائيل آن را اشغال،       
درآورده، محكوم نمايـد و بـا قـدرت هرچـه تمـام تـر، شـوروي تجـاوزگر را از                     
افغانستان بيرون، و اسرائيل غاصب، اين فرزند ناخلف امريكاي جنايتكار را نـابود،             

بعـد از آن مسـئله ي جنـگ ايـران و            . و مردم فلسطين را به سرزمينشان بازگرداند      
در غير اين صورت ما با صدام عفلقي خواهيم جنگيـد و او را              . نمايدعراق را حل    

سـپس بـا سـازماندهي    . نابود، و اسالم را در كشور عراق حكم فرما خـواهيم كـرد     
كامل تري با اسرائيل غاصب خواهيم جنگيد و آن را نابود خواهيم كرد و عـدل را                 

 . در سرتاسر خاورميانه برقرار خواهيم نمود

جنايتكار، مردم ما با خون فرزندانشان وضو ساخته انـد و           و اي امريكاي    
با سالح ايمان و عقيده ي كامل به خداوند بزرگ، بر تو خواهنـد شـوريد و تـو را                 

 . نابود خواهند كرد

مادرم، مي دانم كه خبر شهادت يا مرگ فرزندت برايت سخت است، اما             
 . خداوند شما را در معرض امتحان قرار داده است

انم، تقواي الهي را پيشه ي خود سازيد، و به خداوند بزرگ توكّل             و برادر 
: كنيد، و در راه خدا و اسالم گام برداريد كه خداوند بـزرگ در قـرآن مـي فرمايـد                   

قل عبادالذين آمنوا واتقوا ربكم للذين احسنوا في هذا الـدنياء وارض اهللا و اتيعـه                «
 » .انما يوفّي الصابرون اجرهم بغير حساب

ل ما، بگو به امت، بندگاني كه به خدا ايمان آورده اند خـداترس              اي رسو 
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و پرهيزگار باشيد كه هر كس متقي و نيكوكار است در دنيـا نصـيب او نيكـويي و                   
خوشي است و در زمين خدا بسيار پهناور است كه خدا صابران را به حد كامـل و                  

 .بدون حساب پاداش خواهد داد

چون اين ها   . را فراموش نكنيد  » محمد« و   »اسما«و اي برادرانم، فرزندانم     
 .سرمايه ي من در اين دنيا هستند و هيچ چيز باالتر از فرزندانم نداشته ام

همه تأييد شدند و رفتند؛ مـا       . خداوندا، اين دنيا براي من تنگ شده است       
 . پروردگارا، شهادت در راهت نصيب ما بگردان. تنها مانديم

  حسين حميديان 
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 ي از زندگي نامه ي شهيد رقيه حياتيخالصه ا

ش . ه 1356در خانواده اي مؤمن و مـذهبي در سـال           » رقيه حياتي «شهيد  
او دوران كـودكي خـود را در خـانواده اي كـه بـه تربيـت              . ديده به جهـان گشـود     

فرزندانشان به خوبي عنايت داشتند، سپري مي كرد و از محبت هاي والدين خـود               
 . برخوردار مي شد

 دوره ي ابتدايي به تحصـيل اشـتغال داشـت و دانـش آمـوز بـا                  شهيد در 
لـيكن مشـيت الهـي بـر آن بـود كـه در همـان اوان                 . استعدادي محسوب مي شـد    

سـرانجام در   . زندگاني، روحش بـه سـوي كـوي حضـرت دوسـت پـرواز نمايـد               
 به دنبال حمله ي وحشيانه ي هـوايي دشـمن بعثـي بـه منـاطق                 64فروردين سال   

 . ر، به درجه ي رفيع شهادت نائل گرديدمسكوني شهر بوشه

 . يادش گرامي باد
 

 ) برادر اسماعيل حياتي(شهيد از زبان پدرش 
 در سـن    2/1/64ش متولد شد و در تاريخ       . ه 1356فرزند شهيدم در سال     

وي در آن زمـان در كـالس دوم ابتـدايي مشـغول بـه               .  سالگي به شهادت رسيد    8
 .تحصيل بود

مبـارك و ميمـون داشـت و بـا تولـدش رزق و              شهيد از بدو تولد قدمي      
بـا تولـد رقيـه،      . من در آن سال هـا بيكـار بـودم         . روزي به خانه ما به ارمغان آورد      

در نيروگاه انرژي اتمـي بوشـهر مشـغول بـه كـار            ) درست يك روز بعد   (بالفاصله  
بـه طـوري كـه توانسـتم     . شدم، و بعد از آن حقوق خوبي نيز دريافـت مـي كـردم      
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 .  را جبران كنمبدهكاري هايم

 ريـال  20مثالً اگر صـبح  . يكي از خصوصيات بازر اخالقي او قناعت بود    
به او مي دادم، نيمي از آن را همان روز خرج مي كرد و نصف ديگر را براي فـردا                    

 . نگه مي داشت
در بيشـتر مواقـع بـه       .  سـاله بـود    15حرف ها و حركاتش مثـل دختـري         

ولي بـه دليـل قامـت       .  به تو كمك كنم    مادرش مي گفت تا من در شستن ظرف ها        
لذا چهارپايه زير پايش قرار مـي داد و ظـرف           . كوتاهش به ظرف شويي نمي رسيد     

خيلي نسبت به پدر و مادر و همسايه هـا مهربـان بـود، يـا بهتـر                  . ها را مي شست   
 . البته بچه هاي من همه خوب هستند، اما او از همه بهتر بود. بگويم نمونه بود

ماز مي ايستادم، چادر مي پوشيد و در كنار مـن مـي ايسـتاد و                تا من به ن   
 . به همين صورت نماز را فراگرفت. شروع به نماز خواندن مي كرد

دلم مي خواهد به خانه ي عمـويم بـروم و او بـرايم كتـاب و                 : مي گفت 
 . به اين گونه مسائل عالقه داشت. قرآن بخواند و من گوش بدهم

هيچ كـدام   . بود و بسيار خوب طناب مي زد      در ورزش هم بچه ي فعالي       
آن قدر طناب مي زد كه مـا خودمـان او           . از بچه هايم به خوبي او طناب نمي زدند        

را منع مي كرديم و مي گفتيم كه خسته شده اي، يا اين كه برو درس ها و تكاليف                   
مدرسه ات را انجام بده؛ و چون بچه ي حرف شنوي بـود، مـي رفـت و مشـغول                    

 .سه اش مي شدكارهاي مدر

در . به درس و مدرسه بسيار عالقه مند، و نمـراتش هميشـه خـوب بـود               
براي ايـن كـه    . كالس هميشه رتبه اول يا رتبه دوم بود و نمراتش معموالً عالي بود            

خط زيبايي داشته باشد، و تكاليفش را به زيبايي هرچه تمام تر انجام دهـد، سـعي                 
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بلكه با حوصـله تكـاليفش    . ز خسته نمي شد   مي كرد آهسته بنويسد و از اين كار ني        
 .واقعاً در خانواده ي ما مثال زدني بود. را انجام مي داد

بعد از صـرف    . در منزل نشسته بوديم   .  بود 2/1/64ظهر روز جمعه مورخ     
ناهار، بچه ها رفتند كه تكاليف مدرسه كه براي ايام عيد آن ها مشخص شده بـود،                 

از پايان كار بچه ها، براي بازديد عيد به منزل پـدر            تصميم داشتيم بعد    . انجام دهند 
هنگامي . در همان لحظه صداي مهيبي آمد و ديگر چيزي نفهميدم         . بزرگشان برويم 

كـه آن   » هـادي «پسرم  . كه به خود آمدم، متوجه خود و همسرم كه خوني بود شدم           
» رقيه«و  » سكينه«،  »راضيه«،  »ابراهيم«زمان يك ساله بود، در كنار من نشسته بود و           

 . در اتاق ديگري مشغول نوشتن تكاليف عيد بودند

 12:30 تا 12هنگامي كه منزل مورد اصابت بمب قرار گرفت، ساعت بين         
 بعـد از  4سـاعت   . منتقل كردند ) س(»فاطمه ي زهرا  «ما را به بيمارستان     . دقيقه بود 

اي خانواده را   چند نفر بوده ايد؟ ما هم تعداد اعض       : ظهر كه آمارگيري كردند، گفتند    
در آن زمان بود كه مشخص شد كه يكي از اعضاي خانواده يعنـي              . به آن ها گفتيم   

مجدداً با لودر شروع بـه جسـت و جـو و خـاكبرداري              . رقيه، هنوز زير آوار است    
البته در آن موقع هنوز زنده بـود، امـا          . تا اين كه بچه را زير آوار پيدا كردند        . كردند

 . رساندند، به شهادت رسيدتا او را به بيمارستان

در مراسم تشييع جنازه ي فرزند شهيدم، مردم به اندازه اي شركت كردند             
در بوشهر قبالً شهداي ديگري هم تشييع كرده بودند، اما من           . كه واقعاً بي نظير بود    

مردم خيلي محبـت كردنـد و       . تا آن موقع اين چنين تشييع جنازه اي را نديده بودم          
ولي من به دليل وضعيتي كه در آن زمـان داشـتم، نتوانسـتم از               . شتندما را تنها نگذا   

فاطمـه ي   «پيكـر رقيـه را از بيمارسـتان         . مردم و محبت هاي آن ها تشـكر نمـايم         
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اميـدوارم كـه    . ما كه از او راضي بوديم     . تشييع كردند » بهشت صادق «تا  ) س(»زهرا
 .خداوند هم از او راضي باشد

ران، يكي از اقوام به منزل ما آمـد و بـه مـن              دو روز قبل از حادثه ي بمبا      
اما من به خاطر عالقـه      . تا اين بچه ها را با خودم به منزل پدر بزرگشان ببرم           : گفت

يكـي دو روز ديگـر      : اي كه به بچه ها و خصوصاً رقيه داشـتم، نپـذيرفتم و گفـتم              
 زودتـر   بعضي ها آن زمان مي گفتند كه اگـر        . بمانند، بعداً خودم آن ها را مي آورم       

ولي به نظـر    . رفته بوديد و آن روز در خانه نمي مانديد، اين حادثه اتفاق نمي افتاد             
هـيچ  . من تقدير الهي بود كه بايد ما در خانه مي مانديم و اين مسئله پيش مي آمـد   

آن . جمعه اي نبود كه ما در خانه بمانيم و معموالً جمعه ها به منزل اقوام مي رفتيم                
، به رحمـت    »محمدعلي و محمدحسن مواجي   «پدر شهيدان   » يمواج«جمعه، آقاي   

ايزدي پيوسته بود و ما براي تشييع و تـدفين وي رفتـه بـوديم و بـه همـين دليـل                      
همه ي عوامل دست به دست هم داد تا اين حادثـه  . مسافرت را به تعويق انداختيم   

 .پيش آيد

 تـن   شبي شهيد را در عالم خواب ديدم، قدي بلنـد و لبـاس تميـزي بـه                
از وضعيت آن جا سؤال كردم اما بالفاصـله از          . مثل اين كه جاي خوبي بود     . داشت

 .خواب بيدار شدم
 

 شهيد از زبان مادر 
دختر شهيدم رقيه، تازه صحبت كردن را ياد گرفته بود كه انقالب شـروع              

هنگامي كه شـعار مـي      . وقتي كه به راهپيمايي مي رفتيم، او در آغوش من بود          . شد
... . مرگ... مرگ... مرگ: او هم با همان زبان كودكانه مي گفت   . رگ بر شاه  م: داديم
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موقع شـعار   . هم ياد گرفت  »  مرگ بر شاه  «بعد از مدتي تكرار اين كلمات، باألخره        
دادن كه ما دستمان را باال مي برديم، او هم دستش را به همان شكل بـاال و پـايين                    

 .مي كرد

و مانند بزرگساالن بـود كـه همسـايه هـا را بـه      آن قدر حركات و رفتارش عاقالنه       
. به منزل ما آمد   » حاج ابراهيم قيصي زاده   «روزي همسر شهيد    . حيرت وامي داشت  

هنگامي كه رفتار رقيه را ديد از من سؤال كرد كه ايـن، بچـه ي كيسـت؟ جـواب                     
چند بار در كمال ناباوري همان سؤال را تكرار كرد و مـوقعي             . بچه ي خودم  : دادم
زيرا برايش قابل قبول نبـود كـه        . قسم خوردم، باور كرد كه بچه ي خودم است        كه  

او با گذاشتن چهارپايه زير پاهـايش، در        .  ساله، آن گونه در منزل كار كند       8بچه ي   
تميز كردن يخچال و شستن ظروف به من كمك مي كرد و حتـي در تميـز كـردن                   

 . ديده بودهمه ي حركات او پسن. اجاق گاز به من ياري مي رساند

هرگاه كه از مدرسه برمي گشت، كفـش هـايش          . دو سال به مدرسه رفت    
همچنـين جـوراب هـايش را مـي         . را بيرون مي آورد و در جاكفشي قرار مـي داد          

البته شايد اگر دستش توان بيشتر داشت، شستن لباس هايش را نيز خود به              . شست
 .خالصه بچه ي بسيار منظمي بود. عهده مي گرفت

پدرش نماز مي خواند، كنار او مي ايسـتاد و  حركـات پـدر را                هر وقت   
مدتي به همين شكل ادامه داد؛ و چون پدرش نماز را با صداي بلند   . تكرار مي كرد  

بيا تا نماز يادت    : و وقتي كه به او گفتيم     . مي خواند، اين بچه هم نماز را ياد گرفت        
مـن  : بعد به پدرش گفـت    . نيازي نيست، چون من نماز را بلد هستم       : گفت. بدهيم

حتي مي گفت كه    . هر جاي آن اشكال داشت، بگو     . نماز مي خوانم و تو گوش كن      
اما چون بچه بود، من به خود اجازه نمي دادم كه او را             . دلم مي خواهد روزه بگيرم    
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 .براي روزه گرفتن بيدار كنم

هنگامي كه از مدرسه مي آمد، تمام وسايل خود را ـ كيف، لباس و كفش  
هـيچ گـاه كارهـايش را    . همه چيزش را ـ در جاي مخصوص خود قرار مـي داد  و 

 .فراموش نخواهم كرد

وقتي كه سه چهار ساله بـود، يـك روز مـن و پـدرش جلـوي درِ خانـه                      
پدرش آهسته به مـن     . بابا، من دلم النگو مي خواهد     : به پدرش گفت  . نشسته بوديم 

بابا، مـن تفـاوت بـين       : با گاليه گفت  او  . برو دو تا النگوي بدل برايش بگير      : گفت
پدرش هنـوز بـا يـادآوري ايـن موضـوع، اظهـار          . طال و بدل را تشخيص مي دهم      

خـدا او را بيشـتر از مـا دوسـت        . به او مي گويم، ناراحت نبـاش      . ناراحتي مي كند  
 . خدا ما را بدين وسيله مي خواست امتحان كند. زيرا بي گناه بود. داشت

راديو طبق معمول   .  اتفاق افتاد، حوالي ظهر بود     2/1/64اريخ  روز شهادتش كه در ت    
ما كه به اين آژيرها و حمـالت عـادت كـرده بـوديم، از خانـه                 . هميشه آژير كشيد  

قرار بود بعـداً بـه منـزل       . بچه ها مشغول انجام تكاليف مدرسه بودند      . بيرون نرفتيم 
. پدرش نشسته بـود   ، يك ساله بود و در آغوش        »هادي«پسرم  . پدر بزرگشان بروند  

من چون زير آوار بودم، چيز ديگري    . هنوز آژير تمام نشده بود كه خانه خراب شد        
 .به يادم نمي آيد

به بوشهر آمده بـود و در منـزل         » سعد آباد «برادرم كه همان روز صبح از       
يكي از اقوام بود، بعداً براي ما توضيح داد كه وقتي براي ديدن ما مي آيد، مي بيند                  

او مي گفت كه هرچه مي گشتم، نمي دانستم شما كجـا            . ل ويران شده است   كه منز 
مردم مي گفتند كه كسـي در خانـه نبـوده اسـت و              ! هستيد؛ و آيا در خانه ايد يا نه       

اما برادرم مي گويـد كـه       . همه به منزل پدر بزرگشان رفته اند      »  حياتي«خانواده ي   
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 به آواربرداري كرده و ما را از زير         سرانجام با لودر شروع   . آن ها به جايي نرفته اند     
 . آوار بيرون آوردند و به بيمارستان منتقل كردند

بعد كه به هوش آمدم، بچه ها       . البته من به مدت هشت روز بيهوش بودم       
به اصرار خواستم كه بچـه هـايم        . به من گفتند كه آن ها بستري هستند       . را خواستم 

دم، آن ها را از جلوي در اتـاق عبـور           همان طور كه روي تخت بستري بو      . را ببينم 
سـه دختـر و دو      (در صورتي كه من پنج بچـه        . من سه نفر از آن ها را ديدم       . دادند
دو بچه ي ديگرم كجا هستند؟ جواب دادند كه آن هـا را بـراي              : گفتم. داشتم) پسر

گفتند كه بعد از ترخيص از بيمارستان، تـو را بـه            . معالجه به شيراز منتقل كرده اند     
 . يراز خواهيم برد تا بچه ها را ببينيش

با خود فكر كردم كه حتماً وضعيت آن ها خيلي بـد بـوده كـه آن هـا را                    
اما چون همه قسم خوردند،     . براي معالجه به شيراز برده اند و من ناراحت تر شدم          

 . من هم باور كردم

بعد از ترخيص از بيمارستان با اين كه بدنم كوفته بـود و هنـوز بهبـودي                 
كامل حاصل نكرده بودم، اما چون توان نشستن در ماشين را داشـتم، خواسـتم كـه          

البته در آن زمان بينـايي چشـمم را كـامالً از            . مرا براي ديدن بچه ها به شيراز ببرند       
دست داده بودم؛ دندانم تركش خورده بود و گوشم پنجاه درصد شـنوايي خـود را                

آن موقـع   .  هايم هم قطع شده بود     همچنين عصب يكي از دست    . از دست داده بود   
سؤال . متوجه شدم كه لب هاي اطرافيان مي لرزد و چشم هايشان پر از اشك است            

رقيه شهيد شده؛ امـا راضـيه ـ كـه آن     : كردم كه مگر چه اتفاقي افتاده است؟ گفتند
 .زمان چهار ساله بود ـ براي معالجه ي جمجمه اش در شيراز به سر مي برد

هديـه اي بـه مـا       . ين مسائل مصـلحت خداونـدي اسـت       من معتقدم كه ا    
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هرچـه  . تحويل داده شده بود و ما هم امانت را به صاحب اصلي اش بازگردانـديم              
ان شاء اهللا، خدا اين هديه را از ما قبول كند تا ما             . خدا صالح بداند، همان مي شود     

 . ند باشدالبته اگر مورد قبول خداو. هم در اين انقالب و جنگ سهمي داشته باشيم

رفتار شهيد رقيه متناسب با بچه اي ده تا دوازده سـاله  بـود و نَـه هفـت                    
 . هشت ساله

چـون مـن    . دلم مي خواهد نماز ياد بگيرم     : گاهي اوقات به من مي گفت     
. بايد از بچه ي كوچك مواظبت مي كردم، فرصت ياد دادن نمـاز را بـه او نداشـتم      

در هشت سالگي نماز را كامالً      . مي ايستاد بنابراين براي اين كار بيشتر پيش پدرش        
 .فرا گرفته بود

به خاطر عالقه اي كه به مدرسه داشـت، قبـل از ايـن كـه سـنّش بـراي                    
، »انسـيه تنگكيـان   «مدرسه مناسب باشد، چون دختر همسايه ي ما، يعنـي مرحـوم             

، شـهيد رقيـه را      »تنگكيان«مرحوم  . معلم بود، اصرار داشت كه با او به مدرسه برود         
 .با خود به مدرسه مي برد و برمي گرداند

: بـه مـن گفـت     .  سال پيش، رقيه را در عالم خواب ديـدم         5 تا   4تابستان  
. من خلعتي بـرايش دوختـه ام      . مي خواهد به مكّه برود    » اميني پور «معلم من خانم    

مـي  : گفـت . آن را در بقچه ي سفيدي بسته بـود        . كجاست؟ به من نشان داد    : گفتم
 . مم ببرمخواهم براي معل

را از سالي كه دخترم شهيد شده بود، ديگـر نديـده            » اميني پور «من خانم   
پـس از   . در آن اوايل، هر وقت همديگر را مي ديديم، خيلي گريه مي كرديم            . بودم

كه » خيره چشم «بعد از آن خواب، به سراغ خانم        . آن، ديگر ارتباطي با هم نداشتيم     
. ت، رفتم و موضوع خـوابم را تعريـف كـردم          را داش » اميني پور «نشاني منزل خانم    
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مـن  . به مكّه مشرّف شود   » اميني پور «قرار بوده كه خانم     : گفت» خيره چشم «خانم  
به وي گفتم كه اگر او رفته است، موقع بازگشت با هم بـه منـزلش بـرويم، و اگـر            

 اميني«بعداً معلوم شد كه خانم . هنوز نرفته است، قبل از عزيمت به ديدارش برويم   
 . در همان ايام به مكّه رفته است» پور

ناراحـت  . خوابم را برايش توضيح دادم    . بعد از بازگشت به ديدنش رفتيم     
به نام آن شهيد، اين سـوغاتي را بـه          : بعد سوغاتي به من داد و گفت      . و گريان شد  

 .اين دختر ديگرت كه نامش را رقيه گذاشته اي بده

مكالسـي اش از او خيلـي   در زمان حياتش هـم معلـم و هـم دوسـتان ه        
گاهي اوقات كه براي اطالع از وضـعيت درسـي او بـه مدرسـه مـي                 . راضي بودند 

رفتم، اولياي آموزشگاه، هم از لحاظ درسي و هـم اخالقـي از او خيلـي رضـايت                   
 .داشتند

با اين كه نزديك بـه نـوزده سـال از شـهادت او مـي گـذرد، امـا هنـوز                        
ند و بعضي دانشـگاه رفتـه انـد و بعضـي            همشاگردي هايش كه ديگر بزرگ شده ا      

من كـه آن   . ديگر هم ازدواج كرده اند، بر سر تربت او مي آيند و فاتحه مي خوانند              
به راستي انسان   . ها را نمي شناسم، خودشان مي گويند كه همكالسي رقيه بوده اند           

هايي كه خدا به آن ها عزّت مي دهـد و آن هـا را عزيـز مـي گردانـد، هـيچ گـاه                         
 .ش نخواهند شدفرامو

 
 ) خواهر سكينه ي حياتي(شهيد از زبان خواهرش 

با اين كه كم سنّ و سال       . در خصوص خواهرم هرچه بگويم، كم گفته ام       
هرگاه در  . بود، اما حركات پسنديده ي او، حكايت از فهم و شعور باالي او داشت             
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ي شـويم كـه     خانه از او ياد مي شود و خودمان را با او مقايسه مي كنيم، متوجه مـ                
 . هيچ كدام از ما مثل او نيستيم

بـا ايـن كـه از طـرف         . مدتي بود پايش پيچيده بود و درد زيادي داشـت         
خانواده از او خواسته مي شد كه تا بهبودي كامل، از رفتن بـه مدرسـه خـودداري                   

حتمـاً بايـد بـه      : كند، اما چون عالقه ي زيادي به كالس و درس داشت، مي گفت            
با . همين دليل به پايش تكه تخته اي بسته بودند كه بتواند راه برود            به  . مدرسه بروم 

 . همين وضعيت، خودش را به مدرسه مي رساند تا از درس عقب نماند

يكي از دوستان هم مدرسه اي او، كه سنّش از شهيد رقيه بيشـتر بـود، و                 
در كالس باالتري درس مي خواند، برايم تعريف مي كرد كـه يـك روز در مسـير                  

من از ماسه ها باال رفتم و از رقيه هـم خواسـتم           . درسه، تَلّ ماسه اي ريخته بودند     م
. امـا قبـول نكـرد     . چند بار از او تقاضا كردم     . او نپذيرفت . تا باال بيايد و بازي كنيم     

هنگامي كه از او پرسيدم كه چرا نمي آيد، جواب داد كه لبـاس هـايم كثيـف مـي                    
دوسـتش مـي    . ي مرا بشويد كه خسته مي شـود       شود و مادرم بايد دوباره لباس ها      

 .گفت كه او باعث شد تا من هم پايين بيايم

در منـزل   . شهيد رقيه كارهاي شخصي اش را بيشتر خودش انجام مي داد            
رفتار و حركاتش مؤدبانـه     . هميشه ساكت بود و شيطنت زيادي از او ديده نمي شد          

هـم  . نواده اي مذهبي بزرگ شده ايم  البته ما در خا   . خيلي به نماز عالقه داشت    . بود
واقعاً يادش هميشه در    . خانواده ي مادري و هم خانواده ي پدري ام مذهبي هستند          

 . هميشه سعي مي كنيم رفتار و اخالق او را داشته باشيم. خاطر ما زنده است
 
 »آرزوي پرواز«
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شعر زير به مناسبت شهادت رقيه ي خردسال در بمبـاران دشـمن بعثـي               

 : شده استسروده 

 اي خوشا همچون رقيه، در جوار دوست رفتن 

 همچو گل پرپر شدن، اندر كنار دوست رفتن

 جسم را پر خون ز ظلم دشمن دون داشتن 

 خانه ويران، ديده گريان، در كنار دوست رفتن 

 كاخ استكبار را با اشك خود ويران نمودن 

 چهره را چون الله كردن، در جوار دوست رفتن 

 ل حسين ساالر مظلومان گرفتن درس از طف

 همچو شمع بگداختن، اندر كنار دوست رفتن

 با زبان كودكي هر خفته را بيدار كردن 

 چون نهالي تازه پرپر، در جوار دوست رفتن 

 مرحبا همچون رقيه دشمنان رسوا نمودن 

 حبذا با عشق رهبر در كنار دوست رفتن



 109/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 110/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  زندگينامه

بوشـهر ديـده   » سنگي«ش در محلّه ي  . ه 1340در سال   » نادر سيار «شهيد  
بـن  «بعد از دوران طفوليت، تحصيالت ابتدايي خود را در دبستان           . به جهان گشود  

» مهران«سپري كرد و سپس وارد مدرسه ي راهنمايي         ) شهيد عاشوري فعلي  (» مانع
 .شد)  بهمن فعلي22(

ن شهيد سيار بـراي ادامـه ي تحصـيل در مقطـع متوسـطه، وارد دبيرسـتا                
او بـه   . شـد و رشـته ي علـوم تجربـي را برگزيـد            ) دكتر شريعتي فعلـي   (» پهلوي«

كارهاي فني، عالقه مند بود، و در رشته ي برق تخصـص داشـت؛ بـه طـوري كـه          
بوشـهر را انجـام   » حاج محمـدعلي «قسمت عمده اي از كارهاي برق كشي مسجد  

 . داد

دمت پس از اتمام دوران تحصيل و همزمـان بـا جنـگ تحميلـي بـه خـ                 
به جرأت مي توان گفـت كـه در تمـام دوران خـدمت سـربازي در      . سربازي رفت 

 . جبهه ها حضور داشت

بعد از اتمام خدمت سربازي نيز، چندين بار به عنوان بسـيجي بـه جبهـه                
 .اعزام شد

و چنـد   » فـتح المبـين   «در زمان خـدمت مقـدس سـربازي، در عمليـات            
شركت كرد كه   »  8والفجر«عمليات  بعد از آن نيز در      . عمليات ديگر حضور داشت   

به درجه ي رفيع شـهادت      »  ام القصر «و  » فاو«در همين عمليات، در منطقه ي بين        
 .نائل آمد

شهيد سيار از دوران طفوليت، به مسائل مذهبي عالقـه داشـت، و بعـدها               
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در نمازهـاي   . نيز در مسجد، گروه مقاومت و انجمن اسالمي محل فعاليت مي كرد           
 . و راهپيمايي ها حضوري چشم گير داشتجماعت، جمعه

تشكيل شـد، او فرمانـدهي ايـن        » فوالدي«وقتي كه گروه مقاومت شهيد      
 . گروه را به عهده داشت، و تا زمان شهادت نيز عهده دار اين مسئوليت بود

دربــاره ي شــهادت آن بزرگــوار گفتنــي اســت كــه در جريــان عمليــات 
زمي، بعد از غروب آفتاب تا خـط دشـمن          ، وي با تعدادي از نيروهاي ر      »8والفجر«

 .پيش مي رفتند و موقع روشن شدن هوا، به مقرّ نيروهاي خود بازمي گشتند

ش ـ هنگام بازگشـت، دشـمن    .ه1364 اسفند ماه 24در يكي از روزها ـ    
متوجه حضور آنان شده، و با گلوله هاي توپ و خمپاره و سالح هاي سـنگين بـه                  

 اين حادثه چندين تركش به شهيد سـيار اصـابت مـي             در. آن ها حمله ور مي شود     
 . كند و به فيض شهادت مي رسد

 
 شهيد از زبان يكي از بستگانش

را بـه مـا بدهنـد، در        » نـادر «يك شب قبل از اين كه خبر شهادت شهيد          
درست بـه يـاد نـدارم    . مراسم دعا برگزار بود» سيد احمد هاشمي«منزل پدر شهيد    

ما در حين مراسم دعا به نظرم رسيد كه گويي كسـي بـه              چه كسي دعا مي خواند؛ ا     
 .من مي گويد كه نادر شهيد شده است

فرداي آن روز كه به ما خبر دادند كه نادر شهيد شده است، مثل ايـن كـه       
 .ما از قبل آمادگي كامل داشتيم
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 شهيد از زبان همسر برادرش 
 

ورد و  خوش اخالق، خوش برخـ    . شهيد نادر خيلي حالت عجيبي داشت     
 .در كمك به ديگران هيچ گاه دريغ نمي ورزيد. مهربان بود

يادم مي آيد در زمان جنگ، در فصـل زمسـتان بـاراني شـديد باريـده و                  
بي آبي باعث شده بـود      . سيالب لوله هاي آب را برده، باعث قطع آب گرديده بود          
هيد، در خانـه ي پـدر شـ   . تا مردم به چاه ها و آب انبارهاي خـانگي روي بياورنـد    

شهيد روي درِ حياط برگي نصب كرده و بـر روي آن نوشـته              . چاهي وجود داشت  
 .           آب چاه در اين خانه موجود است: بود

 
 )برادر اسماعيل بريداني(شهيد از زبان دوستش 

اگر خداوند به انسان ها اين توانايي و قدرت را مي داد كه بتواننـد زمـان      
 ياران و به طور كلي عزيزان خود را حدس بزننـد،          از دست دادن بهترين دوستان و     

مي توانستند تمام خاطرات تلخ و شيرين آن ها را به ذهن بسـپارند و يـا ايـن كـه                     
ولـي  . چه بسا در مورد هر فردي مي شد ده ها كتاب خاطره نوشت. يادداشت كنند 

ند افسوس كه انسان ها فاقد اين توانايي و درك هستند و هرچه كه خدا صالح بدا               
 . آن بهتر است

آن بنـده ي مخلـص خداونـد،        » نـادر سـيار   «در مورد خاطراتم از شـهيد       
گفتني است كه مدت زيادي از دوران تحصيل، دو سال دوره ي خدمت سربازي و               

 .حدود تقريباً يك سال اشتغال به كار با شهيد مانوس بوده ام

اي بـد   شهيد فردي كم حرف، ولي خنده رو بود و خيلي كم از عملكرده            
اصـطالحاً در   . افراد ناراحت مي شد و اگر هم ناخشنود بود، اصوالً بروز نمـي داد             
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از دوره ي تحصيل چون مدت زيادي از آن گذشته، خاطره ي خاصي            . خودش بود 
از وي در ذهنم نمانده است؛ ولي از دوره ي سربازي، خاطره هاي تلـخ و شـيرين                  

 . زياد است

از بچه هاي بوشهر، برازجان، گنـاوه و         به همراه تعدادي     19/3/1359روز
 11سـاعت . ديلم به صورت داوطلبانه براي خدمت سربازي، به تهران اعزام شـديم           

 صـبح، مـا را بـه پادگـان     8صبح حركت كرديم  و فرداي آن روز سـاعت حـدوداً     
 . تهران تحويل دادند» قصر«

 البته تعـدادي از   . عصر آن روز، به من و شهيد نادر خيلي سخت گذشت          
 . بچه ها بدون اجازه از پادگان خارج شدند و به شهرهاي خود بازگشتند

فرداي آن روز كه لباس مقدس سربازي به ما تحويل دادنـد و سـرمان را                
هيچ گاه او را اين همه خنـدان نديـده          . اصالح كرديم، شهيد نادر بسيار مي خنديد      

تي موقعي كـه كنـار      ح. همگي گشاد بودند  . لباس ها تناسبي با تنمان نداشت     . بودم
هيچ . هم نشستيم، براي يك لحظه همديگر را نشناختيم، و اين باعث خنده مي شد             

چنان مي خنديد   . وقت خنده هاي آن روز شهيد از ياد و خاطره ام بيرون نمي رود             
 .كه چشمانش پر از اشك مي شد و جايي را نمي ديد

كه ايـن بنـده     هيچ وقت مشاهده نكردم     . حدود چهار ماه در تهران بوديم     
ي خدا نمازش قضا شود، يا اين كه به علت نگهباني و ساير كارهـاي روزمـره اي                  

 . كه در دوره ي آموزشي، معموالً سربازان با آن مواجه هستند، نمازش ترك شود

هميشه نمازهاي ظهر و مغرب و عشا را در مسجد به همراه امام جماعت              
 . برگزار مي نمود

ب اسالمي كه گـروه هـاي ضـد انقـالب در            در بحبوحه ي پيروزي انقال    
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كـه  ) تهـران (خيابان ها به بحث هاي سياسي مي پرداختند، به همراه شهيد به شهر              
مي رفتم، به بحث با منافقين مي پرداخت و از عملكرد انقالب و مخصوصاً شـهيد                

 . دفاع مي نمود»  بهشتي«

عـات  وي اطال . نمـايم » حسن خوشـبخت  «جا دارد كه يادي هم از شهيد        
 . ياد اين شهيد عزيز نيز به خير. خيلي خوبي داشت و در بحث ها خيلي فعال بود

بعد از اين كه عراق به ايران تجاوز نمود، در روزهاي آغازي جنگ، ما را               
صبح به شهر ازنا    . يك شب در راه بوديم    . با قطار به طرف انديمشك حركت دادند      

غـروب هـم بـه      .  ازنا قـرار گـرفتيم     و اليگودرز رسيده و مورد استقبال خوب مردم       
 . انديمشك رسيديم

چون كه حدوداً دو روز تمام، آن هم در آن موقعيت جنگي، در قطار بـه                 
سر برده بوديم، بعضي از سربازها خسته شده بودند، و اظهار خستگي و بـي تـابي                 

اما شهيد نادر اصالً ابراز خستگي نمي كرد و اگر هم خسته بـود، بـروز                . مي كردند 
 . مي دادن

هميشه نمازش را به موقع مي خواند، و اين باعـث مـي شـد كـه مـورد                   
 . احترام سربازان ديگر باشد

در همـان   . بعد از دو سه روز به طرف رودخانه ي كرخـه اعـزام شـديم              
در آن حملـه  . صـورت گرفـت  »  حمزه «21روزها، اولين حمله ي تيپ يك لشكر      

در آن . سـتان خـود را از دسـت داديـم    بچه ها خيلي اذيت شدند و ما بعضي از دو     
حمله چون در مهرماه صورت گرفت و هوا هم تقريباً گرم بود، وقتي بـه صـورت                 
خسته و خاكي بچه ها از جمله شهيد نادر سيار كه حالت خـاص و معصـومانه اي           

از طرفي چـون دفـاع از نظـام اسـالمي و            . داشت، نگاه مي كردم، دلم مي سوخت      
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غرور به انسان دست مي داد كه اين كشـور، چـه جـوان              خاك ميهن بود، احساس     
 .هاي پاك و باعزّتي دارد

» كرخـه « آبان ماه بود كه اطالع دادند عراقي ها قصد حمله به پل              8شب  
 . من به همراه شهيد نادر بودم. را دارند؛ آماده باشيد

. ساعت حدود چهار صبح بود كه توپخانه ي عراقي ها شروع به كار كرد             
تقريبـاً  . همگـي آمـاده بـوديم     . شهيد در حال استراحت بود كه بلنـد شـد         آن موقع   

داشت آفتاب طلوع مي كرد كه بالگردهاي خودمان آمدند و عراقي ها را زير رگبار               
بچه ها هم شروع به حمله كـرده        . اعالم شد كه بايد عراقي ها را دور بزنيد        . گرفتند

 خوشحال بوديم و همديگر را      همگي. و عراقي ها را به عقب نشيني وادار ساختند        
در همان ساعت اعـالم كردنـد      . شهيد سر از پا نمي شناخت     . در آغوش مي گرفتيم   

سـاعت چهـار بعـد از ظهـر         . اعزام شـود  » كرخه«كه بايد گروهان شما به جلو پل        
 . به محل مورد نظر اعزام شديم و ما را آن جا مستقر كردند9/7/1359

بعد از جا به جايي قبضـه ي خمپـاره و           .  بود 81شهيد مسئول خمپاره ي       
چنان بـا اشـتياق مشـغول بـه تيرانـدازي بـا             . مستقر شدن، شهيد شروع به كار كرد      
حوالي غروب بود كه بـراي آوردن گلولـه ي          . خمپاره بود كه حد و اندازه نداشت      

 . خمپاره، مقداري عقب رفتيم

جـروح  موقع برگشتن، يكي از سربازها بر اثر تركش گلولـه بـه سـرش م              
. شده، از باالي تپه به پايين پرت شد كه حقيقتاً من جرأت نكردم باالي سرش بروم        

دل و  . ولي شهيد نادر سريعاً خودش را به وي رسانيد و اقدامات اوليه را انجام داد              
چون بر اثر تركش، پوسـت سـر آن سـرباز مثـل ورق              . جرأت خيلي خوبي داشت   

جدا شده بـود، انسـان بـا مشـاهده ي آن،     كتاب كه برگردانده شده باشد، از سرش      
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بعضي ها طاقت ديدن چنين صحنه هـايي را نداشـتند،           . حالت خاصي پيدا مي كرد    
ولي شهيد چون مي خواست به مجروح كمك نمايد، احسـاس درونـي و روحـي                

 .خود را كنار گذاشت و به كمك وي شتافت

ي طي در سنگر جمع  . موضع گرفته بوديم  » كرخه«مدت زيادي حوالي پل     
وقـت غـذا آوردن و شسـتن ظـروف غـذا،            . اين مدت، كسي از وي ناراحت نشد      

عـالوه بـر نوبـت خـودش، در         . احتياج نبود كه به او بگويند امروز نوبت شماست        
 . مواقع ديگر نيز كه نوبت ديگران بود، به جاي آن ها كار مي كرد

هـيچ  در سنگر نگهباني اگر بعد از او، نگهبان بعدي سر پست نمي رفت،              
همـه  . قرار شد كه در سنگر، نمـاز جماعـت برگـزار شـود            . گونه اعتراضي نداشت  

ولـي او   . پيشنهاد كردند كه شهيد نادر به عنوان امام جماعت، ايـن مهـم را بپـذيرد               
 .قبول نكرد و اين موضوع، خلوص وي را مي رساند

. يكي از سربازان يك جفت دستكش مشت زنـي بـا خـودش آورده بـود            
دستكش ها را در دست خودش كرد و ديگري را به يكي از بچه هـا              شهيد يكي از    

كه تركي صحبت مي كرد و تقريباً بـه زبـان فارسـي كمتـر               » قربان«به نام   » ابهر«ي  
ناگهـان  . بلـه : گفـت » قربـان «آشنا بود، داد و گفت كه بوكس كار كرده اي يـا نـه؟             

وي پر از خون شد     بدون اعالم قبلي، با مشت به صورت شهيد زد كه بيني            » قربان«
و چون تقريباً نزديك پرتگاه بود مي خواسـت بـه پرتگـاه بيفتـد كـه بـه زحمـت                     

البته شهيد اصالً ناراحت نشد؛ در      . خودش را كنترل كرد، چون تقريباً گيج شده بود        
صورتي كه بعضي از بچه ها با كوچكترين شوخي بي مورد، از خود بي خود شـده      

يد به هيچ وجه ناراحت نشد، و حتي بعد از چنـد            ولي شه . و از كوره در مي رفتند     
 . لحظه خيلي هم خنديد
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جاده ي خرمشهر ـ اهواز توسـط نيروهـاي    . بود» بيت المقدس«عمليات 
. فرداي آن روز، عراقي ها پاتك خيلي سختي انجـام دادنـد           . اسالم تسخير شده بود   

ر حـوالي   بعـد از ظهـر توپخانـه ي دشـمن د           18 صبح تا تقريباً     6از ساعت حدود    
كسي سراغ نداشت كه توپخانه هاي عراق       . به شدت كار مي كرد    » حسينيه«ايستگاه  

سـربازان عراقـي   . قبل از اين، بر سر سربازان اسالم اين همه گلولـه ريختـه باشـند       
به دليل آتش زياد، كسي جـرأت نمـي         . حدود دويست سيصد متر جلو آمده بودند      

 . كرد كه سر از خاكريز باالتر ببرد

د نادر با تمام توان به تنهايي، و بدون اين كه كسي به وي كمك كند،      شهي
وقتي به قيافه ي خاك آلود وي نگـاه    .  مي نمود  81اقدام به تيراندازي با خمپاره ي       

مي كردي و چهره ي معصومش را مي ديدي، به خدايي خـدا كـه آدم دلـش مـي                    
انفجـار تـوپ و     آن قدر گرد و خـاك بـر اثـر           . فقط چشم هايش پيدا بود    . سوخت

خمپاره بر سر و روي وي نشسته بود كه پلك ها و ابروي او زير خاك پيـدا نبـود،       
 .ولي باز هم حاضر نبود استراحت نمايد

ي »دپـو «.  بـود  61حدوداً روزهاي شانزدهم يا هفدهم ارديبهشت ماه سال       
 بعـد از ظهـر آتـش طـرفين     6 يـا  5سـاعت   . مرزي خودمان را تسخير كرده بـوديم      

بـا  . فاصله ي ما با دشمن هم در حدود چهارصد يا پانصد متر بـود    . زياد شد تقريباً  
. سالح هاي سبك و سنگين تيراندازي مي شد كه ناگهان شهيد نـادر آخـي گفـت                

ديدم كه تيـري در بـازويش فـرو رفتـه           . بازويش را گرفت  . كنار هم ايستاده بوديم   
از مـن خواسـت كـه       ولـي وي    ! نادر تير خـورده   : شروع كردم فرياد زدن كه    . است

و آرام آرام ته تير را با دسـتش گرفـت و آن             . سر و صدا نكن   : گفت. چيزي نگويم 
خوشبختانه چون تقريبـاً فاصـله زيـاد        . خون بر بازويش فوران كرد    . را بيرون آورد  
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اقـدام بـه   . بود و تير هم مقداري سرد شده بود، در استخوان دستش فرو نرفته بـود    
 .  موقعيت اظهار درد و آزردگي نمي كرددر آن. بستن بازويش كرديم

شهيد نه تنها براي مداوا به عقب نرفت، بلكـه نگذاشـت كـه كسـي هـم                  
آن زمـان حـدود بيسـت روز ـ چنـد      . اطالع پيدا كند؛ و اين از اخـالص وي بـود  

اگـر  . روزي كمتر يا بيشتر ـ به پايان خدمت مقدس سربازي وي بـاقي مانـده بـود    
خدا نبود، و دنبال بهانه اي مي گشت كه بـه نـوعي از          شهيد بنده ي خالص و پاك       

 .  ولي اين كار را نكرد. خط مقدم به عقب برگردد، اين بهترين بهانه بود

مـا كـه نمـي تـوانيم        . شهيد نادر عنوان مي نمود كه مرگ همه جا هست         
مگر اين هايي كه در منزل خود مي ميرند و يـا در             . جلوي مرگ خودمان را بگيريم    

بر اثر سانحه ي راننـدگي كشـته مـي شـوند، مـي تواننـد از مـرگ خـود                     جاده ها   
من اطمينان دارم كه خانواده ي وي از ايـن    . جلوگيري كنند كه من اين كار را بكنم       

 . موضوع خبر نداشتند كه شهيد قبالً نيز مجروح شده بود

 ) برادر جانباز محمد ابراهيم فوالدي(شهيد از زبان دوستش 

در زمان شروع جنگ در جبهـه هـاي حـق عليـه باطـل               شهيد نادر سيار    
شركت داشت، و پس از بازگشـت از جبهـه، عضـو فعـال گـروه مقاومـت شـهيد                    

 . بود»  نصر«و انجمن اسالمي » فوالدي«

به سبب توانمندي هايش،    . از خصوصيات بارز شهيد، كالم منطقي او بود       
 . او را به عنوان فرمانده گروه مقاومت  برگزيدند

 ز زبان مادرششهيد ا

، بسيار منقلب بـود و آرام و        »صادق پورسقايي «شهيد نادر بعد از شهادت      
در حـالي كـه اشـك مـي         . آن شب داشت وسايلش را آماده مي كـرد        . قرار نداشت 
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. در همـين حـال بـرق قطـع شـد          . ريخت، شروع به نوشتن وصيت نامه اش كـرد        
 . فانوسي را پيدا كرد و وصيت نامه را به پايان رسانيد

من و مدير مدرسـه و      . روز اعزام او من و خواهرش هر دو مدرسه بوديم         
خواهرش به مصلّاي نماز جمعه رفتيم و براي بدرقه ي رزمندگان، به جمـع مـردم                

ما با او پيش مي رفتـيم و        . من پشت سر شهيد نادر، ساكش را گرفته بودم        . پيوستيم
 .بسيار ناراحت بوديم و گريه مي كرديم

 همسر برادرششهيد از زبان 
) برادر شـهيد  (» ناصر«در خانه ي خودمان با مادر شهيد نشسته بوديم كه           

چند نفر از همرزمان نادر از جبهه آمده بودند و مي گفتنـد كـه               : آمد و به من گفت    
پاي نادر تركش خورده و زخمي شده است كه ناگهان مادرش موضوع را فهميد و               

 كرد و گفت بچه ها مي گويند كـه نـادر            مادر را آرام  » ناصر«. با دست به سرش زد    
 .بعد از آن آرام آرام موضوع را به مادر شهيد گفتند. در يزد بستري است

 
 

 وصيت نامه ي شهيد
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 امن يجيب المضطر اذا دعاء و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء االرض اهللا «
 ».مع اهللا قليالً ما تذكرون

  62 ي سوره ي نمل ـ آيه

آيا آن كيست كه دعاي بيچارگان مضطر را به اجابت مي رساند و رنـج و      
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غم آنان را بر طرف مي سازد و شما مسلمانان را جانشـينان اهـل زمـين قـرار مـي        
 دهد؟

 .اشهد انّ محمداً رسول اهللا. اشهد ان ال اله الّا اهللا. اهللا اكبر
 

چرا كه هنوز   . كنيدبسوزيد اي شمع ها، و محفل ايران و جهان را روشن            
خودمان را مسلمان مي دانيم، اما هنوز بويي از قـوانين اسـالمي             . در دوران جهالتيم  

 . نبرده ايم

بياييد تا با سوختن جسم ناچيزمـان، چـون شـمعي، اسـالم را روشـنايي                
بخشيم، تا كساني كه خود را مسلمان مي دانند ولي بي نورند، بي جرقه اند، اسالم                

تا شايد از ميان تاريكي     . ن چه و آن كه فكرش را مي كردند، ببينند         را روشن تر از آ    
 .و جهل به طرف نور كشيده شوند

بياييد بسوزيم و محفل جماران را كه با وجـود منبـع نـوري چـون امـام                    
را بـا   ) عـج (بكوشيم راه ظهور امام زمان    . روشن است، شايد اندكي روشن تر كنيم      

 . گوشت و استخوانمان فرش كنيمقطره قطره ي خونمان و تكه تكه ي 

هجوم آوريد تا با نيرو دادن به اين نوري كه در ايران روشـن گرديـده، و             
ابرجنايتكاراني چون آمريكا و شوروي و غيره قصد دارند كه با نفسِ در حال زوال               
شان، اين نور را كه نور اسالم است خاموش كنند، گسـترش دهـيم و آن را جهـان              

بايـد  .  بايد براي اين فداكاري از جان و خانواده و مـال گذشـت             البته. گستر نماييم 
 .قرباني شد و درخت با عظمت اسالم را با خون آبياري كرد

مدافع اسـالم و    . امت مسلمان پيرو امام، حقيقتاً پيرو امام باشيد نه به اسم          
 چرا كـه اگـر    . قرآن باشيد و از اين نعمات الهي بهره بگيريد و زنده اش نگاه داريد             
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امام را دعا كنيد و     . سستي كرديد، در روز قيامت شما را مورد سؤال قرار مي دهند           
با عمل به گفتارش به جهانيان نشان دهيد كه واقعاً پيرو او هستيد؛ و بـراي كسـب                  

 . منفعت، او را امام و رهبر نمي ناميد

جنگ را فراموش نكنيد و بدانيد كه ما برحقيم و عاقبت حق پيروز است،              
و اميدوارم ان شـاء     . ه قيمت كشته شدن ميليون ها فرد ايراني و مسلمان باشد          اگر ب 

اهللا، به زودي بر دشمن متجاوز پيروز گرديم و بعد از پيروزي و برقراري حكومت               
 : چراكه. جمهوري اسالمي در عراق، به سراغ كشور بعدي رويم

 .بهر آزادي قدس، از كربال بايد گذشت

 .بايد گذشتاز كنار مرقد آن سر جدا 

 خيز اي رزمنده شير

 .خانه از دشمن بگير

چون از وحدت حـروف اسـت   . وحدت را كه كالم امام است حفظ كنيد    
كه كلمه درست مي شود و از وحدت قطرات آب است كه سيل پديد مـي آيـد و                   

 .راه خود را براي رسيدن به هدف نهايي باز مي كند

 اقوام و آشنايان حالليت مي      در پايان از كليه ي اعضاي خانواده، دوستان،       
ايـن  . طلبم؛ و اميدوارم كه آنان نيز به سعادت واقعي كه همانا شهادت است برسند             

را هم اضافه كنم كه مطالب ذكر شده را در صحت و سالمت و آزادي كامل، بيـان                  
 .داشته ام

 
 ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

 موجيم كه آسودگي ما عدم ماست
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 .اي يك لحظه عمر امامهمه ي عمرمان فد

 
 والسالم 

18/8/62  

 نادر سيار

 
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 .با ياري خدا مطالب زير را بر روي كاغذ مي نويسم

ولي دوست دارم كه اين مطالـب را        . اصل وصيت نامه ام را قبالً نوشته ام       
 . به آن اضافه نمايم

يـت كنـد، شـناخت      يكي از چيزهايي را كه هر فردي بايد در زندگي رعا          
من آمدن به جبهه را به عنوان وظيفه ي خود شـناختم            . وظيفه و انجام آن مي باشد     

 . و بدان عمل كردم، در سالمتي كامل و آزادي حقيقي

وصيتم به برادراني كه اين مطالب را مي خوانند ايـن اسـت كـه پـس از                   
لي در كـار    نه فقط در مرحله ي حرف بماند و عم        . شناخت وظيفه، بدان عمل كنند    

 . نباشد

در اين برهه از زمان كـه تمـامي ابرجنايتكـاران قصـد نـابودي اسـالم را                  
دارند، وظيفه ي ما امت اسالمي اين است كه با ياري خداوند متعال، حركت كنـيم                
و پوزه ي يك يك آنان را بر خاك بماليم، و چنان گوشمالي بـه آنـان بـدهيم كـه                     

 . را نكنندديگر حتي فكر تجاوز به حريم ديگران

اي برادراني كه در پشت جبهه ايد، ـ بيشتر منظورم به برادران هم محلـي   
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چون بيشتر از آنان شناخت دارم و اين مطلب بيشتر به محل خودمـان              . ام مي باشد  
 . آن را پر كنيد. ـ امام گفته است كه مسجد سنگر است. ربط دارد

انه ي خدا را به خـاطر  خ. اي برادر اگر پيرو امامي، بايد مسجد را پر كني       
 . كينه جويي با ديگران، حق نداري كه خالي بگذاري

را حق نداري به خاطر كينـه از ديگـران تعطيـل            ) ع(عزاداري امام حسين  
 . كني

را انحصاري كنـي و بگـويي بايـد         ) ع(»حسين«حق نداري عزاداري امام     
 هـم بايـد     فقط ما كه از سال هاي گذشته در اين مسجد عزاداري كرده ايـم، حـاال               

 . برنامه ي عزاداري را بچرخانيم
حق نداري به برادر مؤمنت بگويي كه اين اسرائيلي ها، ما فلسطيني ها را              

 ! از مسجد بيرون كرده اند
 . حق نداري در بين مردم، انجمن اسالمي محل و گروه مقاومت را بكوبي

، و شما كه مي گوييد كه امام گفته كـه بايـد عـزاداري سـنتي برپـا باشـد               
تعدادي جوان تازه از راه رسيده نمي گذارند كه ما عزاداري سنتي را برپـا كنـيم و                   
دمام بزنيم، آيا مگر همين جوانان تازه از راه رسيده، سال گذشته در جلسه اي كـه                 
خودتان هم حضور داشتيد، قبول نكردند كه دمام بزنيد؟ با وجود اين كـه رفـتن از           

اداري جز خودخواهي چيز ديگـري نيسـت،     محلي به محل مشخص ديگر براي عز      
چرا شما بر روي آن محل بخصوص، پافشاري داشتيد و با وجـود ايـن كـه همـان        
جوانان تازه از راه رسيده، رفتن به آن محل را هم قبول كردند، باز بهانه آورديـد و                  

 را قطع كرديد؟) ع(»حسين«عزاداري امام 

و خداونـد   ) ع(»حسـين «م  ماه محرّم امسـال كـه الحمـدهللا بـا يـاري امـا               
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و همـان وعـده ي      . عزاداري بـه روش سـنّتي در مسـجد انجـام شـد            ) ع(»حسين«
خداوند را كه گفته است، دين اسالم را هميشه زنده نگه مـي دارد، در ايـن مـورد                   

در مسجد  ) ع(»حسين«عيناً مشاهده كرديم كه نگذاشت امسال مراسم عزاداري امام          
 . الحمدهللا. محل تعطيل باشد

رادران عزيز و گرامي و ارجمند، كينه جو نباشيد كه فرداي قيامـت بايـد               ب
 . وحدت داشته باشيد. جوابگو باشيد

موضوع ناخوشايند ديگري كـه در نحـوه ي عـزاداري مـا بوشـهري هـا                 
متأسفانه رايج است، اين است كه هر مسجدي يك نوحه خوان مخصوص به خود              

همه مي خواهنـد حتمـاً در محـل خودشـان           و  . دارد، و حتماً بايد او نوحه بخواند      
عزيزان مسجد، اگر يك قانون اسـالمي       . آخر اين كجاي اسالم است    . عزاداري كنند 

 .پيدا كرديد كه چنين حرفي را زده، بدان عمل كنيد وال غير

مطلب ديگري كه در محل ما رواج دارد، متأسفانه رفت و آمد با دشمنان              
لف وجود خداست؛ يعني خـدا را انكـار     كسي كه كمونيست است، مخا    . خدا است 

حال ما كه مسلمان هستيم و در فـروع دينمـان مسـئله ي تبـرّي را قبـول                   . مي كند 
داريم، پس چرا به آن عمل نمي كنيم؟ چرا از دشمنان خدا دوري نمي جوييم؟ در                

چه رسد به كسي    . شرع اسالم است كه به كسي كه به مسجد نمي آيد دختر ندهيد            
. چرا اين كار را مـي كنيـد؟ اگـر مسـلمانيد ايـن كـار را نكنيـد                  . كه منكر خداست  

نخواهيد كه بعد از چندين سال كه از انقالب و جنگ مي گذرد با آوردن دشـمنان                 
همـين  . او ديگر قابل ارشاد نيست    . خدا در برنامه ي عزاداري تان او را ارشاد كنيد         

تعطيل شود كـه    ) ع(»سينح«آمدن و يا نيامدن او باعث اين نشود كه عزاداري امام            
بنا به شرع اسالم دشمنان خـدا را دشـمن          . اين خواست او و همقطارانش مي باشد      
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نگوييد بچه ي محل است؛ نگوييـد همسـايه        . بشماريد، و از آنان كناره جويي كنيد      
 .خدا با شماست. است؛ او را طرد كنيد

مـام  اميدوارم كه همگي سال آينده با خلوص كامل در مراسم عـزاداري ا             
 . ان شاء اهللا. در مسجد محل شركت كنيد) ع(»حسين«

امـا بـرادران، دلـم      . شايد بگوييد اين مطالب ربطي به وصيت نامه نـدارد         
براي مسجد مي سوزد، كه محل داراي آن چنان جمعيتـي اسـت، امـا مسـجد ايـن           

 . چنين خالي
مسلمان بايد هر كارش براي رضـاي خـدا باشـد، آب خـوردنش، بـازي                

وابيدنش، صحبت كردنش، مسجد رفتنش، راه رفتـنش، و خالصـه هـر             كردنش، خ 
 .به اميد آن روزي كه همه ي ما مسلمان واقعي باشيم. كاري كه انجام مي دهد

شما پدر و مادر گرامي ام، حق بزرگي بر گردن من داريد، چرا كه همان طـور كـه                   
اما اميدوارم  . من كه از عهده ي جبران آن برنيامدم       . خدا خواست مرا پرورش داديد    

اين را هميشه به خاطر داشته باشـيد كـه اگـر            . كه خداوند متعال حق شما را بدهد      
پـس بـه چيـزي كـه مـي          . سعادت فرزندتان را مـي خواسـتيد، او سـعادتمند شـد           

خداونـد شـما را     . صبر داشته باشيد  . خواستيد، رسيده است و جاي ناراحتي نيست      
 .ان شاء اهللا. در بهشت جاويدان قرار دهد

 به اميد پيروزي اسالم بر كفر 

 خداحافظ همگي شما عزيزان

   64اسفندماه سال 
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 نمونه هايي از نوشته هاي شهيد نادر سيار
هركس وظيفه اي دارد و اگر همه اين وظيفـه را مـي شـناختند و بـه آن                   

اما چه كنـيم    . عمل مي كردند، جنگي نبود، ناحقي نبود، چپاول، تجاوز و غيره نبود           
يلي افراد وظيفه ي خود را نمي شناسند و خيلي  افراد هم وظيفه ي خـود را                  كه خ 

 . مي دانند، اما قدرت و اراده ي انجام وظيفه را ندارند

در اين برهه از زمان كه با مدد خداوند متعال وظيفه دانان تالش مي كنند               
لب تا پيكر شيطان منطقه را به زانـو در آورده و قـدرت نفـس كشـيدن را از او سـ                   

كنند، مي روند تا كاري كنند كه شياطين به خود آيند و درك كنند كـه بلـه، اسـالم         
مي روند تا براي چندمين بار ثابت كنند كه ديـن           . هنوز هم باالترين قدرت هاست    

 . ما هم بايد به ياري شان بشتابيم. افيون توده ها نيست

داماد داديم، اگر در اين راه و هدف مقدس خون داديم، جوان داديم، تازه        
چرا كـه   . نوجوان داديم، اسير داديم، معلول و مجروح و مفقود داديم، باكي نداريم           

 .انّا هللا و انا اليه راجعون: معتقديم كه

چون شمع مي سوزيم و باعث روشـنايي جامعـه اي مـي شـويم كـه در                  
 . مي سوزيم تا راه را به جاهالن نشان بدهيم. تاريكي و جهل فرو رفته

اما بشـر از ايـن جهـت اشـرف          .  دل كندن از دنيا سخت است      !امت خدا 
 . مخلوقات است كه به او اراده و قدرت انتخاب داده شده است

نگـو خانـه ام را بـه كـه          . اگر مي خواهي بروي، فكر مال و منـال نبـاش          
يقينـاً خـودش    . بسپارم و فرزندم را به كه؟ مگر ما عقيده نداريم كه خدا با ماسـت              

 . اردهمه را نگه مي د

 گر نگه دار من آن است كه من مي دانم
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 .شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد

تـا  . خودش نگه دارشان است   . وصيتت را بنويس و همه را به خدا بسپار        
كي بايد به اين عفريت زمانه، مجال زنده ماندن را داد؟ تا كـي بايـد شـاهد نالـه و                     

قسـمتي از ايـران را در چنگـال         ضجه ي مادران بود؟ تا كي بايد در اين جا ماند و             
 . ددمنشان به حال خود گذاشت

اگر سعادت داشـتيد بـه ديـدار        . همت كنيد و يكباره بر او بتازيد      ! برادران
خدا مي رويد، و يا پيروز مي شويد و مي مانيد؛ و ديگر به شيطاني اجازه ي دست                  

يد كـه وظيفـه   اگر در شهر مانديد، بدان . درازي به دين و سرزمين خدا را نمي دهيم        
 . دعا به جان امام و رزمندگان: اي ديگر بر دوش شماست

 : از ته قلب و با خلوص نيت دعا كنيد كه. از اين سخن، ساده نگذريد

 .نگه دار) عج(خدايا، امام امت را تا انقالب مهدي

اگر در شهر مانديد    . از خدا بخواهيد كه پيروزي را نصيب رزمندگان كند        
ت، بي حجابي، بدحجابي، كم كاري در ادارات، گران فروشي          حداقل از تهمت، غيب   

و احتكار و هر چيزي را كه خدا حرام داشته، پرهيـز كنيـد و ديگـران را نيـز منـع                      
 .نماييد

شما از جان نگذريد، فقـط از حـرام خـدا       . جهادگران از جانشان گذشتند   
 .بگذريد

يله تقاضـاي   بـدين وسـ   . در اين دنيا كه بودم، عده اي را از خود رنجاندم          
 . از اين حرف نيز ساده نگذريد. عفو و بخشش دارم

خواهر يا برادري كه اين وصيت را مي شنوي يـا آن را مـي خـواني، در                  
 .همين جا مرا حالل كن و از اشتباهاتم درگذر
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برادراني كه توانايي داريد و مي توانيد در گروه مقاومت محل خود عضو             
ان شاء اهللا كه پذيرفتـه مـي        . ضاي عضويت كنيد  فعالي باشيد، از گروه مقاومت تقا     

 .  شويد

گروه مقاومت محل تـان را بنگريـد؛ تـاكنون چنـد            ! برادران هم محلي ام   
بياييـد و در محـيط و       . اگر صالح مي دانيد جاي شهداي آن را پر كنيد         . شهيد داده 

تند شايد آن وقت دانستيد كه شهدا كه رف       . فضاي گروه مقاومت، به ما نيز فكر كنيد       
. روي سخنم با كساني است كه خود را از اين بساط كنار كشيده اند         . چه مي گويند  

. بدانيد كه هدف از زندگي، كار براي خوردن و خوردن بـراي كـار كـردن نيسـت                 
. خوردن و خوابيدن و كار كردن الزم است، اما نبايد مانع معنويات و عبادات شـود            

 . نماز، جهاد، خمس و غيرهنبايد مانع اجراي اصول و فروع دين شود؛ 

بعضي هايمان هم كه اصالً به فكر تبرّي نيستيم؛ و چون فالني كـه منكـر                
. خداست فاميل يا هم محلي خود مي دانيم، شرم مي كنيم كه او را از خـود بـرانيم                  

نيست؟ به خود آييـد و      ) ص(مگر تبرّي دوري جستن از دشمن خدا و رسول خدا         
نگوييد او تازه به دوران     . نگوييد فالني بچه است   . اهداف را بنگريد نه اشخاص را     

 .اگر به حق بود، پشتيبانش باشيد. هدفش را بنگريد. رسيده است

البته كساني هستند كه خود بيش از اين مطالـب ذكـر شـده مـي داننـد و               
روي سخنم با آناني اسـت كـه يـا نمـي            . روي سخنم با آنان نيست    . عمل مي كنند  

 . بدان عمل نمي كننددانند يا اگر مي دانند

سخني هم با خانواده هايي دارم كه به فرزندشان مي گويند كه تو كـه بـه        
 .اندازه ي كافي به جبهه رفته اي، ديگر نرو

اي پدر يا مادر گرامي كه اين حرف را به فرزندتان مي زنيد، بدانيـد كـه                 
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 بايـد   هركس در خود توانايي جهاد بـا كفـار را مـي بينـد،             . جهاد سهميه اي نيست   
كسي را كه شوق جبهه در سر دارد، نمي توان با اين حـرف هـا نگـه                  . حركت كند 

خـواب  . زيرا او مانند عاشقي است كه تا معشوق را نبينـد آرام نمـي گيـرد               . داشت
لـذا بـه آن     . حتي معني زندگي را هـم ممكـن اسـت درك نكنـد            . غذا ندارد . ندارد

. را نگيريـد  ) ع(»حسـين «مـام   خانواده هاي محترم عرض مي كنم كه جلـو يـاران ا           
شـما كـه نمـي توانيـد برويـد،      . بگذاريد كه بروند و وظيفه شـان را انجـام بدهنـد         

 . بروند و اسالم را از شرّ كفر نجات دهند. بگذاريد ديگران بروند

در پايان از كليه ي كساني كه باعث ناراحتي آن هـا شـده ام، يـا خالفـي            
را از كسي ضايع كرده ام، اميد بخشـش را در           نسبت به آنان انجام داده ام، يا حقي         

 .اين دنيا و در همين لحظه كه اين جمله را مي شنوند و يا مي خوانند دارم

 .به اميد پيروزي لشكريان اسالم بر كافران

 تومـان را بابـت خمـس بـه دفتـر            3500ضمناً مقداري پول نقد دارم كه       
ه پدرم صالح مي دانـد خـرج        نماينده ي امام تحويل بدهيد، و بقيه را هر طوري ك          

 .كند
 

 نمونه هايي از خاطرات شهيد  
 »هوالعزيز«
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بـراي  ) دزفـول (در غرب كرخه    » بستون«امروز جهت حمله در تپه هاي       
چـون مـا دسـته ي پشـتيباني     . اشغال يك تپه ي سوق الجيشي به ايـن جـا آمـديم      

بـا خـط اول كـه     متـر   700 الـي    600هستيم، در خـط اول نيسـتيم، و اآلن حـدود            
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 . درگيري در آن جاست، فاصله داريم

حـاجي، حـاجي،    «:داد زد » فريـدون «، ناگهـان    11 الـي  10ساعت حـدود    
 » .حاجي مرد، حاجي مرد، مهدي، مهدي

چون يك بانـد زخـم همـراه     . فهميدم كه كسي از دسته ي ما صدمه ديده        
خـونريزي او   داشتم، بـه طـرفش دويـدم تـا شـايد بتـوانم زخـم او را ببنـدم و از                      

باالي . جلوگيري كنم، تا شايد هرچه زودتر آمبوالنس برسد و او را به بهداري ببرد             
تركش خمپـاره بـه سـرش       » مهدي صادق پور  «. بود» مهدي«خدايا،  . سرش رسيدم 

نمـي دانـم در   . خورده بود و مغزش را پاشيده و خون از بيني اش بيـرون زده بـود    
مهـدي  «ي به هر صورت، ديگر كار تمـام بـود و            ول. لحظه ي اول تمام كرد يا بعداً      

 . شهيد شد» صادق پور
. به علت نبودن برانكارد، او را در يك زيلو گذاشتيم و آورديم پايين تپـه              

يـك پتـو رويـش كشـيديم و او را همـان جـا               . دكتر رسيد و گفت كه تمام كـرده       
صـادق را،  حدود يك ساعت بعد او را بردند؛ بردند تا اين جوان پـاك و              . گذاشتيم

اين جواني كه هزاران اميد و آرزو داشت، اين جواني كه مادر داشت، پدر داشت و            
خواهر و برادر و دوست و فاميل داشت، همه را تـرك كنـد و بـه ديـار معبـودش                     

 . او رفت و يك خانواده را داغدار كرد. بشتابد
يم گريه كرد . همه گريه كرديم  . با شهادت او تمام بچه ها را غم فراگرفت        

به خاطر اين كه اين چنين ناگهاني و به سرعت، يـك دوسـت و يـك عزيـز را از                     
از اين دنياي پوچ و پر از غم و درد   . راحت شد : يكي از بچه ها گفت    . دست داديم 
درسـت اسـت كـه او راحـت شـد، ولـي             : يكي ديگر در جواب گفت    . راحت شد 

 .فكرش را بكن، رفتن او يك خانواده را داغدار كرد
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. روب سوار ماشين شديم كه برويم و در خط اول مستقر شـويم            حوالي غ 
ماشين داشت از يك شيب باال مي رفت كه نكشيد و ناگهـان ترمـز آن نيـز خـالي                    

داشت از جاده خارج مي  . كرد، و با سرعت زياد عقب عقب از سرازيري پايين آمد          
اژگون شـود   نزديك بود كه ماشين در شيار بيفتد و و        . كنار جاده يك شيار بود    . شد

ولـي خوشـبختانه    . مـرگ را جلـوي چشـمانمان ديـديم        . و همگي ما از بين برويم     
خالصـه بـا هـر بـدبختي بـود          . ماشين برگشت و در آخر سـرازيري متوقـف شـد          

 . خودمان را به خط اول رسانديم، و در آن جا خيلي زود مستقر شديم

 كـرده و    در باالي تپه اي كه بچه ها، امروز در زير آتش دشمن پيشـروي             
آن را تصرف كرده بودند، شروع به كنـدن سـنگر كـرديم، و خودمـان را آمـاده ي                    

در اين حمله تعداد زيادي از آن ها را كشـتيم  . مقابله با ضد حمله ي دشمن كرديم   
 .  نفر را دستگير كرديم39و تعداد 
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 صبح امروز ضد حمله ي صداميان شروع شد و تا غروب ادامه             5ساعت  
 تن  19 در اين برنامه باز هم سربازان اسالم تعداد زيادي از آنان را كشتند و                .داشت

 . از آن ها را اسير كردند

اين اسيرهاي از خدا بي خبر، با خيال راحت در ميان بچه هـا شـروع بـه        
حتي وسايل شان را بيرون آورده و به بچه ها مـي دادنـد؛ از               . كشيدن سيگار كردند  

البته در همـين ميـان يكـي از         . ت، فانوسقه، ساعت و غيره    پول، سيگار، اوركُ  : قبيل
ولي . البته معلوم نبود براي چه كاري     . اسيران قصد داشت كه كتش را بيرون بياورد       

 . با رگبار او را از پاي درآورد» جليل«يكي از بچه ها به نام 
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به گفته ي يكي از بچه ها، برنامه ي اين اسيرها اين طوري بود كه تمـام                 
ت خود را به طرف ما تيراندازي كرده و حاال كه مهماتشـان تمـام شـده بـود،              مهما

 .چون مي ترسيدند كه اگر برگردند اعدام شوند، خودشان را تسليم مي كردند

با عقب نشيني نيروهاي پياده ي عراقي، بـا تمـام سـالح هـاي سـنگين،                 
ـ                   وان گفـت   شروع به كوبيدن مواضع ما كردند، و آن قدر ما را كوبيدنـد كـه مـي ت

 متري  2حتي يك گلوله نيز در حدود       . وجب به وجب زمين از تركش پوشيده بود       
 متري سـنگر    3به زمين خورد و يك گلوله هم در         » بيژن محرابي «سنگر خمپاره ي    
 . خمپاره ي خودم

حدود سه روز كم آبي و      . به هر حال با هر بدبختي بود تپه را نگه داشتيم          
 . اين كه حمالت آن ها كاهش يافتتا . تا حدودي گرسنگي كشيديم

بايد بگويم كه مواضع ما را آن قدر مي كوبيدند كه كسي جرأت نمي كرد        
مقدار آب هم آن قدر كم بود كه بچـه          . كه به رفع نيازهاي شخصي خود اقدام كند       

ها ظرف غذاي خود را با خاك خالي ساييده، و بعد خاك آن را با مقداري آب كم                  
 . مي شستند

كه حدود ده روز از اين برنامه مي گذرد، در اثر تيراندازي سـالح              تا حاال   
 . هاي آن ها، خواب از ما گرفته شده، و خيلي كم خوابيده ايم

 نفر مانده و بقيه يا زخمي       90 نفري ما هم، حدود      150از گروهان حدود    
 . شده اند و يا شهيد

 كـه شـما     وقتي كه فرمانده گردان ما براي بازديد به اين جـا آمـد، گفـت              
، با دو گـردان دشـمن كـه هـر كـدام             ) نفر 200و يا كالً با     (توانستيد با دو گروهان     

  نفر است، مقابله كنيد و تعداد زيادي از آنان را هـم كشـته و                 900 الي   800حدود  
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و تپه را هم نگه داشـته و نگذاريـد كـه آن را دوبـاره                . تعدادي را هم دستگير كنيد    
 . اشغال كنند

، همان كسي كه در روز اول مأموريت،        »حسن طهماسبي  «در اين عمليات  
در قطار با هم در يك كوپه بوديم، نيز زخمي شد و به علت ناجور بودن زخمـش                  

و به اين ترتيب از شش نفري كه در يك كوپه بوديم، تنها مـن             . به تهران منتقل شد   
 . در جبهه ايم» بريداني«و

ازي، آن سـرباز خـوب و   آن سرباز شـير   » بشيري«در ضمن در اين حمله      
ولي به علت خـراب شـدن آمبـوالنس در راه، و رفـتن              . صادق و ساده زخمي شد    
 . خون زياد از او، شهيد شد

بيچاره آن قدر خوب بود كه وقتي نامه مي نوشت، از اول تا آخر نامـه را                
به سالم و احوالپرسي با فاميل و همسايگان صرف مي كرد، و نامزدي هـم داشـت                 

ولي متأسفانه نتوانست زنده بماند و با نامزدش عروسـي          . به فكرش بود  كه هميشه   
 ».خدا بيامرزدش«. كند و تشكيل خانواده دهد
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 مانند هميشه باز هم دشمن شروع به تيراندازي بـه           4امروز صبح ساعت    
 . دقيقه است، دو زخمي داده ايم7:30متأسفانه تا حاال كه ساعت . طرف ما كرد

حدود نيم ساعت پـيش چهـار تـا از بچـه هـا              . دازظهر است  بع 5ساعت  
ولـي هنـوز    . رفتند توي شيار جلويي تا شايد اسلحه اي و يـا غنـايم گيـر بياورنـد                

 تا گلوله ي تانك به طرف آنان پرتاب شـد و            3دوتايشان از تپه رد نشده بودند كه        
 هـوا روشـن     چون هم . البته اين كار خيلي احمقانه بود     . يكي از آنان را زخمي كرد     
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بود و هم غنيمت چنين ارزشي نداشت كه آن ها جانشان را به خطر بيندازند و بـه                  
. به هر حال به خير گذشت و فقط يكي از آن ها زخم سطحي برداشت         . جلو بروند 

اآلن هم كه ديده بان خمپاره ي ما مي خواهد برود بر روي تپـه، احتمـاالً تـا چنـد                     
 .ي كنددقيقه ي ديگر از ما تقاضاي تير م

. چند دقيقه پيش تيراندازي ما تمام شد و آمديم در سنگر براي استراحت            
ناگهان يك گلولـه    . به طور اتفاقي به ماشين نگاه كردم      . در جاده صداي ماشين آمد    

 . ي تانك آن قدر نزديك ماشين به زمين خورد كه ماشين در گرد و خاك گم شد

 همان جا رها كرد و پـا بـه          به اين ترتيب راننده ي آن، از ترس ماشين را         
خالصـه ماشـين    . البته بعداً گفته شد كه راننده يك دستش قطع شده         . فرار گذاشت 

 گلولـه،   15همان جا ماند و چون در ديد تانك عراقي ها بود، توانستند بـا حـدود                 
و ما فهميديم كه آن ها روي جاده ي تداركاتي هـم ديـد      . ماشين را به آتش بكشند    

 .و به اين ترتيب جاده ي تداركاتي ما تا حدودي بسته شد. دارندو هم تير مستقيم 
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در اين جا همه خواهان صلح مي باشند و اميدوارند هرچه زودتـر صـلح                 
بشود و از اين جنگ و خون ريزي و كشته شدن يـك دوسـت در پـيش چشـمت                    

بـه  هم كه   » هيأت صلح «طرح  . و آب و خاكمان را نيز پس بگيريم       . جلوگيري شود 
داراي مشكل است، و امكان اين هسـت كـه بـاز هـم     » شوراي عالي دفاع«گفته ي   

ولي اميدوارم كه اين ابهامات بـه نفـع مـا رفـع شـود و هرچـه                  . صلح برقرار نشود  
 . زودتر صلح برقرار شود

در ضمن گويا در ماشيني كه ديروز غروب در جاده زدند، يك نفر بـوده               
ولي باز هم اميدوارم كه     . ايد و در نتيجه سوخته    كه زخمي شده و نتوانسته بيرون بي      
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 . اين حرف درست نباشد و كسي در ماشين نبوده باشد

 بعد از ظهر حدود نيم سـاعت پـيش، دو هواپيمـاي دشـمن از                1ساعت  
در ضمن در اثـر     . روي سر ما رد شدند كه البته من نتوانستم هواپيماي اول را ببينم            

ه به طرف آنان تيراندازي شود، هر دو از روي سر           آماده نبودن بچه ها، بدون اين ك      
اميدوارم سالح هاي ضد هوايي ما كه در پشت جبهـه           . ما از ارتفاع پايين رد شدند     

به هر حال بايد ديد اخبار آينـده ي راديـو چـه مـي               . اند، كار آنان را ساخته باشند     
 نـه آبـي     امروز هم كه در اثر بسته شدن جاده ي تداركاتي مـا، تـا بـه حـال                 . گويد

 . رسيده و نه غذايي

خوشبختانه با تالش مسئول غذاي دسته مان، نهار از پشت تپه ي پشـت              
با وجود اين كه چندان غذاي خوبي نبود، بـه          . آش و نان ارتشي بود    . سرمان رسيد 

علت گرسنگي زياد، تا ته آن را خورديم و ظرفش را هم ليسيديم و باز هم گرسنه                 
قدار كمي آب كه داشتيم و آب ليمو و قند، شربت درسـت             البته با م  . بوديم و تشنه  

 . كرديم
 دقيقه هـم مقـداري مواضـع دشـمن را بـا خمپـاره               15:30حدود ساعت   

. بـاز هـم تشـنه بـودم       . بعد از خواب بلند شدم    . كوبيديم و بعد هم كمي خوابيديم     
رفتم در يخدان مقدار كمي آب گل آلود كه از ذوب شدن يخ درسـت شـده بـود،                   

بعد هم رفتم پيش بچه ها و آب        . رده و خوردم و مقداري رفع تشنگي كردم       گير آو 
حسابي اعصاب همه خرد شده بود و كسي نمي دانسـت           . ليمو و قند خالي خوردم    

 . كه چه بايد بكند
همه تشنه اند و منتظر اين كه شايد شب بشود و تانكر آب با اسـتفاده از                 

فـرا رسـيدن شـب و آمـدن تـانكر آب و             به اميد   . تاريكي بيايد و ما را سيراب كند      
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 . رسيدن شام
پلـو مـرغ بـا      (خـدايا شـكرت     . بله، شب شد و هم شام رسيد و هم آب         

 ).كمپوت

 
24/2/60  

ديشب بولدوزر به اين جا آمد و جلوي جاده ي تداركاتي ما را با خـاك،               
يك ديواره درست كرد، به طوري كه ماشين بدون اين كه ديـده شـود از جـاده رد                   

البته دشمن از گرد و غبار ماشين مي فهمد كه وسيله اي در حال رفـت و                 . مي شد 
به اين ترتيـب جـاده ي       . ولي مانند گذشته روي جاده تير مستقيم ندارد       . آمد است 

 . تداركاتي ما باز شد

 ماه خدمت را به گروهـان مـا         2 سرباز جديد    70در ضمن ديشب حدود     
سنه و بدون سنگر بودند كه به ياري بچه       اين سربازان بيچاره همه تشنه و گر      . دادند

ها، همگي آنان را در سنگرهايمان جا داديم و با مقدار كمي آب كه داشتيم از آنان                 
 .پذيرايي كرديم

 
25/1/60  

امروز قرار شد كه براي بار دوم گروهـان مـا را بـه پشـت جبهـه جهـت                 
ولي . وسايل بود كه شروع كرديم به جمع كردن         9حدود ساعت   . سازماندهي ببرند 

.  به ما گفتند كه چادرهايتان را جمع نكنيد و سـنگرها را بـه هـم نزنيـد                  11ساعت  
 . چون قرار است كه شب از اين جا برويم

دسته هاي پياده ي ما قبل از ظهر از اين جا رفتند و فقط دسته ي ما ايـن                   
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اي  بود كه دسته     5حدود ساعت   . آب هم نداشتيم  . ظهر هم نهار نخورديم   . جا ماند 
و بعد از آن، ماشين ها يكي يكي براي بـردن           . كه قرار بود جاي ما را پر كند رسيد        

جلوي يك كاميون را گرفتيم و وسـايل دسـته مـان را در آن               . وسايل بچه ها آمدند   
 . ريختيم و تا آن جايي كه جا بود بچه ها در آن نشستند و ماشين حركت كرد

 هر ماشيني كه مي آمد به طـرف  .از دسته فقط چهار نفر باقي مانده بوديم     
آن مي دويديم كه سوار شويم، ولي به علت كامل بودن ظرفيـت ماشـين و يـا بـه                    

تشنه و گرسـنه منتظـر   . عاقبت شب شد. علت داشتن بار بيش از حد، جاي ما نبود   
ديگر مأيوس شده بوديم و مي گفتيم كه امشب اين جا ماندني            . آمدن ماشين بوديم  

 . هستيم
ن به كله ام زد كه با يكي از بچه ها به شيار جلـويي رفتـه و   در همين حي  

ولي ترس مانع از اين كـار       . اگر اسلحه اي آن جا افتاده بود، براي خودمان برداريم         
البته بعداً يك درجه دار از گروهان ارتش آمد و گفت كه همين اآلن رفته جلو                . شد

ولـي  . تن از كلـه ام پريـد      ولي چيزي پيدا نكرده كه با اين حرف ديگر فكر جلو رف           
عجب آدم با دل و جرأتي بود كه توانست در تاريكي و بدون اسلحه و فقط بـا در                   

 . دست داشتن يك راديو به شيار جلويي برود
داشتيم كم كم مأيوس مي شديم كه ناگهان صداي يك ماشين توجه ما را              

 و مختصـر    از تپه سـرازير شـديم     . بله، عاقبت يك ماشين رسيد    . به خود جلب كرد   
عاقبت بـا بـاال و پـايين        . وسايلمان را برداشته و سوار شديم و ماشين حركت كرد         

 . شدن هاي زياد، ماشين به جاده ي آسفالت رسيد و توانستيم نفس راحتي بكشيم
وسايلمان را ريختيم پايين و آبي خورديم و تكه نان          . به گروهان رسيديم  

ولي پشه ها نگذاشـتند     . ه و خوابيديم  خشكي و بعد از خواندن نماز، پشه بندي زد        

 138/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولـي كـاش    . البته ما به اصطالح جهت استراحت به اين جـا آمـديم           . كه ما بخوابيم  
مشاهده كرديم كه پشـه بنـد پـر اسـت از            . صبح از خواب بيدار شديم    . نمي آمديم 

را مكيده بودند كه تمام بدنشـان سـياه شـده           » صادقي«آن قدر خون من و      . پشه ها 
راه فرار نداشتند، يكي يكي آنان را گرفته و كشتيم و عقده ي دلمان را  و چون   . بود

 .سرشان خالي كرديم

 
26/2/60  

مـن و   . شروع كرديم به زدن چـادر، و تـا ظهـر چـادر را بـر پـا كـرديم                   
باد و خاك چادرهايمان را هـر بـار خـراب           . ماند» صادقي«. به شهر رفتيم  » مهرابي«

 . بند راحت تر از شب قبل خوابيديمشب را بدون چادر با پشه. مي كرد

 
27/2/60 

ديروز رفتيم شـهر و     . راحت شديم . امروز چادر را بهتر و محكم تر زديم       
 .از دزفول به خانه زنگ زديم و خبر سالمتي مان را به خانه داديم

 
30/2/60 

به مرخصي رفته و چون بعـد       » مهرابي«امروز در شهر بوديم كه فهميديم       
را در  » ماغـاني «عصر هم سرگروهبان    . ، حسابي خوشحال شدم   از او نوبت من بود    

او گفت كه اگر خواستي به مرخصي برو، و پس فردا برگه ي مرخصي              . شهر ديدم 
 .ات را كه آمد، بچه ها مي گيرند
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31/2/60  

 بيـدار شـدم و نمـاز را خوانـدم و لباسـم را         5امروز ساعت يك ربع بـه       
 . پوشيدم و مي روم به مرخصي

را از يك فرد شنيدم كـه       » اهللا اكبر «در اهواز خبر تسخير تپه ي        8ساعت  
 هليكوپتر جهت عمليات رفتند كه در آسمان تعـدادي          100امروز حدود   : مي گفت 

 . از آن ها پيدا بودند

هستم و دلم مـي خواهـد كـه         » اميديه«در راه   .  دقيقه است  10:15ساعت  
خانواده و شهر و ديار و محل     هرچه زودتر ماشين به مقصد برسد و باز هم خانه و            

 . و ساكنانش را ببينم

 
15/3/60  

 دقيقه بايـد بـه طـرف ماهشـهر          7:30ساعت  . امروز مرخصي ام تمام شد    
البته بين سـري    . اين سومين سري مرخصي بود كه به بوشهر مي آمدم         . حركت كنم 

دوم و سوم يك بار هم به طور تشويقي از طـرف فرمانـده گروهـان بـه مرخصـي                    
 بار به خانه آمـده ام كـه يـك بـار             5 اآلن كالً از اين يك سال خدمتم، جمعاً          .آمدم

و بـراي  ) در دوره ي آموزشـي   . ( روز هم غيبت كـردم     2 روزه گرفتم و     2مرخصي  
و در زمـان    . به بوشهر آمديم  » حسن خوشبخت «) شهيد(دو روز از تهران به همراه       

 روز آن غيبـت بـوده       10ود  مأموريتم هم جمعاً چهل روز در بوشهر بوده ام كه حد          
 . حاال هم مرخصي ام تمام شده و بايد دوباره به جبهه برگردم. است

اين بار خيلي راحت تر از دفعات قبل، از خانواده خداحافظي كـردم و از              
در گـاراژ   . به گاراژ رفتيم  » حيدر«و پدرم و    » محمود«زير قرآن رد شدم و به اتفاق        
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شـب را   .  به دزفول رسـيدم    7ساعت  . ر شدم هم از همگي خداحافظي كردم و سوا      
در مسافرخانه اي در انديمشك خوابيدم و صبح هم حدود ساعت ده بـه گروهـان                

 .رفتم

 
29/3/60   

 بعـد از ظهـر      1اين چند روزي را كه از مرخصي آمده ام، هميشه ساعت            
ولي امروز قصد كرده ام كـه       . كه مي شد به كانال مي رفتم يا به رودخانه ي دزفول           

 . ر گروهان بمانمد
 . اآلن هم كه ساعت يك ربع به يك است، تازه نهار رسيده

ديروز هم به مناسبت نيمه ي شعبان، گروهان يك برنامه ي جشن ترتيب             
داده بود كه تعدادي مهمان داشت، از جمله فرمانده گردان، فرمانده تيـپ، فرمانـده               

 . بود» آيت اهللا رباني« روحاني كه يكي از آن ها 3لشكر و 

در آخر برنامه ي جشن هم، توسط تعدادي از بچه هـا نمايشـنامه اي بـه                 
. با موفقيت كامل اجرا شد كه مورد توجه همگـي قـرار گرفـت             » سقوط صدام «نام  

 .بعد از اجراي جشن هم در گروهان نماز جماعت برگزار شد

 
20/4/60 

 برگـه هـا را گـرفتيم و حركـت           12امروز مرخصي ما آمد و ظهر ساعت        
 .    شب را در گناوه مانديم. رديمك

 
21/4/60  
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 .باز هم به خانه برگشتيم. صبح به بوشهر رسيديم  

 
3/5/60  

 در رأي گيري دومـين دوره ي انتخابـات رياسـت            7ديروز صبح ساعت    
 دقيقـه نيـز بـه مقصـد     7:30جمهوري و انتخابات مجلس شركت كـرده و سـاعت    

 . دزفول حركت كردم
همسـفر  » حسن خوشبخت «) شهيد(ستان همدوره ام    در راه با يكي از دو     

شـب را در    . بودم و در اثر گفت و گـوي زيـاد خوشـبختانه كمتـر خسـته شـديم                 
انديمشك خوابيـديم و صـبح امـروز بـه طـرف گروهـان              » اسالمي«مسافرخانه ي   
يكي ديگر از همدوره هايم را كه       » ماندني دانشگر «راستي در شهر،    . حركت كرديم 

خالصـه از   . وز حركت كرده و شـب در اهـواز مانـده بـود، ديـدم              با ما در همان ر    
 . زيارت اين دو دوست گرامي خيلي خوشحال شدم

به اميد روزي كه اين جنگ لعنتي تمام شود و همگي ما با هم به بوشـهر                 
 . برگرديم

 
13/5/60  

 .امروز من ديده بان خمپاره شدم

 
16/5/60 

يي كـه فاصـله اش بـا دشـمن          جـا ( رفته   3امروز قصد داشتم به دسته ي         
. و ديده بـاني كـنم     )  متر است و هر روز ميان دو طرف درگيري است،          200حدود  
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 ايسـتاده بـودم كـه ناگهـان         3 و 2فرمانده دسته ي    » اخباري«قبل از آن پيش ستوان      
گلوله اي به نوك تپه خورد و من خودم را به داخل سنگر كشـيدم و چنـد لحظـه                    

بيرون آمدم و مشاهده كردم كه نيم تنه ي بـاالي يكـي از           بعد با شنيدن داد و فرياد       
چون تركش به دست و صورتش خورده بود، خـون بـه            . سربازان پر از خون است    

يك باند زخم كـه همـراه داشـتم، درآورده و صـورتش را              . همه جايش پاشيده بود   
 . بستم

م اصالً فكر نمـي كـرد     . فرمانده گروهان نيز از سنگر ديده باني پايين آمد        
ولي وقتي از كنارم رد شـد، بـه او          . با اين حال كه راه مي رود تركش خورده باشد         

 تركش به كمرش خـورده، ولـي او خـود را            8 الي   7كه نگاه كردم، ديدم كه حدود       
 . قرص و محكم گرفته بود و خودش راه مي رفت

مـن هـم از آن      . هر دو را سوار ماشين كرده و به پشت جبهه اعزام كردند           
 .ني صرف نظر كرده و به سنگر استراحتم برگشتمديده با

 
18/5/60 

امروز به شهر رفتم و حمامي كردم و تلفن به خانه زدم و از وضـع خانـه        
 .با اطالع شدم و دوباره غروب به جبهه برگشتم

18/5/60 

» علـي «خواب ديدم كه تمام افراد خانواده ي دايـي          . ديشب خوابي ديدم  
يك جا كه فكر مي كنم يك بانك بود، جمـع شـده             خانه را رها كرده و همگي در        

به طور كامل يادم نيسـت ولـي        . كه حال نمي دانم تعبير اين خواب چيست       . بودند
 .  اميدوارم كه تعبير بدي نداشته باشد
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4/6/60 

 بود كه غذا آوردند و من به قصد گرفتن غـذا از سـنگر               12امروز ساعت   
از آن . سـيار، مالقـاتي داري  : به من گفـت  »نعمت محمودي«بيرون آمدم كه سرباز

جايي كه شايد شانس اين بار يار بود، در آن موقع يك ماشين با منشي گروهان بـه                 
 . ستاد گردان مي رفت

، »نـامي «بعد از خوردن نهار به توصيه ي فرمانـده گروهـان سـتوان دوم                
ده باش بود   توسط آمبوالنس همراه با منشي به پيش فرمانده گردان رفته و چون آما            

و كسي اجازه ي رفتن به شهر نداشت، با كمـك منشـي فرمانـده گـردان، كاغـذي                 
نوشته و با معرفي كردن من به فرمانده تيپ به عنوان راننده، بـه اصـطالح مـرا بـه                    

 . داشت» سليمان جاه«ولي برگه احتياج به امضاي سرهنگ . مرخصي فرستاد

البتـه در اول    .  رسـيدم   ساعت پياده روي كردم تا بـه پـل كرخـه           1حدود  
ولـي  .  دقيقه تا محل تقسيم غذا آمدم كه با ماشـين غـذا بـه شـهر بـروم                  10حدود  

كه مجبور شدم با دو تا از بچه ها به طرف شهر حركـت           . ماشين غذا به شهر نرفت    
و از آن جايي كه دل خوشي از آن سرهنگ نداشتم، جهـت گـرفتن امضـا بـه            . كنم

تن ماشين و رسيدن به دژباني، باز شـانس بـا مـا قهـر               اما بعد از گرف   . پيشش نرفتم 
 . كرد

سـوار  . دژبان گفت كه بايد امضا باشد و بيا سوار اين ماشين شو و برگرد             
تا اين كه به جـاده كـه   . شدم و كمي رفتم و دوباره پياده شدم و دژباني را دور زدم       

 آن جـا بـا      آمدم و بعـد از    » سبزه آب «با يك ماشين تا     . رسيدم ديگر شب شده بود    
 . ماشين بسيج تا شهر آمدم
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چـاي خـوردم و خـودم را بـه          . خالصه با هزار بدبختي به شـهر رسـيدم        
ناگهـان در   . رساندم و مالقاتي ام را يافتم و به در اتاقش رفتم          » بهار«مسافرخانه ي   

حيـدر  «بهترين دوسـتم  . اول كسي را كه اصالً فكرش هم نمي كردم، ديدم         . باز شد 
 . »ناصر« برادرم و بعد» دهباشي

بـا هـم    . با روبوسي پيش هم نشستيم و صحبت كـرديم و سـخن گفتـيم             
صـبح  . شـب خوابيـديم   . ، حسـابي خنديـد    »حيدر«به خصوص   . حسابي خنديديم 

 دقيقه در مخـابرات معطـل شـديم تـا نوبتمـان             2:30 تا   9بيرون رفتيم و از ساعت      
داشـت  .  »ناهيـد «بعـد   اول پدرم گوشي را برداشـت،       . رسيد و به خانه تلفن زديم     

من هم داشتم به گريه مي افتادم كه خودم را كنترل كردم و بعـد بـا                 . گريه مي كرد  
بـا ايـن كـار      . صحبت كرد و خداحافظي كـرديم     » ناصر«پدرم صحبت كردم و بعد      

 است و   9حاال هم حدود ساعت     . توانستم خانواده را از فكر و نگراني به در بياورم         
هم قصـد   » حيدر«خوابيده و   » ناصر«. انديمشك هستيم » اسالمي«در مسافرخانه ي    

عصـر هـم لبـاس هـايم را     . خوابيدن دارد و من هم مشغول نوشتن خاطراتم هستم   
 . همين جا شستم و با آب لوله خودم را آب كشيدم

 
24/7/60 

» دوكوهـه « ما را جهـت اسـتراحت بـه پادگـان     23/7 دقيقه از تاريخ  10:45ساعت  
 بـار بـه     3 الي   2هر لحظه بايد آماده باشيم و روزي        .  استراحتي اما چه . آورده بودند 

 صـبح برپـا باشـد و بعـد از           5از امروز هم كه قرار اسـت سـاعت          . خط مي شويم  
 . بعدازظهر نيز كالس5 تا 3 كالس، و از 11ورزش و صبحانه تا 

اي شهيد، اي آن كه بر كرانه هـاي ازلـي و ابـدي وجـود برنشسـته اي،                   «
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 ». قبرستان نشينان اين عادات سخيف را از اين منجالب بيرون كشدستي برآر و ما

 :اين شعر به شهيد سرفراز جبهه ي حق، نادر سيار تقديم شده است

 السالم اي حامل پيغام عشق 

 السالم اي ساقي صد جام عشق

 آمدي خوش از ديار عاشقان 

 بازگو احوال جانبازان عشق 

 از چه اين سان آمدي از كوي يار 

 رق خون چون قاسم داماد عشق غ

 شوق جانان تا تو را بيخود نمود 

 برگرفتي شهد ناب از كام عشق 

 درس آزادي گرفتي از حسين 

 تا شدي در خيل حق سردار عشق 

 سنگر مسجد بدي مأواي تو

 تا نمايي راز دل با نام عشق

 نادرم گشتي شهيد اندر شباب 

 آري آري اين بود انجام عشق
  

 به مناسبت شهادت پر افتخار برادر عزيز نادر سيار سروده     اين شعر نيز  
 : شده است

 اي نادر عزيز 
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 اي يار مهربان 

 فرمانده گروه مقاومت         

 سردار سرفراز، 

 اي بازگشته غرق به خون از ديار عشق، 

 برگو سخن ز سرزمين حسينيان؛ 

 از سنگر سرادق حق 

 . وز ناله ي سحرگه و شور خمينيان

 نده عزيز فرما

 برگو دمي حكايت باروت و خاك و خون 

 هم از صفير تير و غرش رگبار توپ و تانك،

 از نعره هاي پر طنين دالوران؛ 

 . وز قطره قطره خون دليران نوجوان

 سردار مهربان 

 از جبهه هاي نور 

 از خشم و از صالبت رزمندگان 

 از ناخداي كشتي درياي پر خروش 

 برخيز اي عزيز 

 ه سان برگو چ

 ز تركش خمپاره پاره گشت        

 آن نازنين بدن؛ 

 .كارام خفته اي و شدي ناگهان خموش
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 سوگند اي عزيز 

 بر قطره قطره خون درخشان پيكرت

 كاندر ره خدا

 به زمين نقش بسته است، 

 .ما نيز در طريقت تو گام مي نهيم

 هر سنگري كه بود جاي خاليت 

 .پر كنيمبا نادرانِ مانده به جا جمله 
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 زندگينامه 

 الذين امنوا و جاهدوا في سبيل اهللا باموالهم و انفسهم درجة «
 ».عنداهللا و اولئك هم الفائزون

ش در شهر بوشـهر و در خـانواده         . ه 1336در سال   » محمدخليل فوالدي «شهيد  
 . پدرش به شغل ملواني اشتغال داشت. اي زحمتكش متولد شد

) بنمـانع (» شـهيد عاشـوري  «ايي خود را در دبستان     شهيد دوران تحصيالت ابتد   
با اخذ مـدرك  ) دكتر شريعتي كنوني(»پهلوي«سپري كرد و دوران متوسطه را در دبيرستان     

او در دوران تحصيل، عالقـه ي وافـري بـه كسـب علـم و دانـش                  . ديپلم به پايان رسانيد   
 . داشت، و با نمرات عالي دوران تحصيلي را به پايان رسانيد

س از اخذ مدرك ديپلم، به طور متفرقه مشغول به كارهاي متفاوت شد و              وي پ 
در زمان تحصيل نيز در تابستان هاي گرم و سوزان بوشهر مشغول بـه كـار مـي شـد، تـا                      

 . بتواند هزينه ي زندگي و تحصيل خود را فراهم كند

داشت و  ) ع(شهيد در اين ايام عالقه ي زيادي به قرآن و سيره ي ائمه ي اطهار              
او هميشـه بـر رعايـت تقـوا و         . زندگي رهبران ديني را الگوي رفتار خويش قرار داده بود         

 . عدالت تأكيد داشت

در زمان مبارزات قبل از انقالب، همگام با امت حزب اهللا به پيكار عليـه رژيـم                 
ستم شاهي برخاست، و به توزيع اعالميه ها و حمله به مراكز فسـاد اقـدام مـي كـرد، بـه                      

دين بار در محاصره ي نيروهاي گارد طاغوت گرفتار آمد، ولي با هوشياري،          طوري كه چن  
 .خود را از اين محاصره ها رها مي ساخت

شهيد فوالدي يك سال پس از پيروزي انقالب اسالمي، به استخدام آمـوزش و              
 . بندرگاه مشغول به تدريس شد» بايندر«پرورش درآمد و در دبستان 

اري دوستان خـود در محـل، اقـدام بـه تشـكيل             ش با همك  . ه 1358او در سال    
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انجمن اسالمي نمود، و يك سال بعد با شروع جنگ تحميلـي، اقـدام بـه تشـكيل گـروه                    
 .مقاومت كرد كه شب ها به منظور حفاظت از جان و مال مردم به پاسداري مي پرداخت

شهيد فوالدي به عنوان يك معلم نمونـه، عالقـه ي زيـادي بـه دانـش آمـوزان                   
وي . البته اين عالقه مندي از جانب دانش آموزان نيز نسبت به وي وجـود داشـت        . داشت

به سبب توانمندي و لياقت، شايسته ي قرار گرفتن در سِمت هاي باالتري بـود، ولـي بـه                   
 .آموزش كودكان و نوجوانان بيشتر عالقه داشت

 پس از گذشـت دو مـاه از       . ش تشكيل خانواده داد   . ه 1360شهيد در خرداد ماه     
، به  )ره(ازدواج، با توجه به وضعيت حساس جنگ تحميلي و سخنان حضرت امام خميني            
 . يادگيري فنون نظامي اهتمام ورزيد و سپس به جبهه ي حق عليه باطل اعزام گرديد

» شكست حصـر آبـادان    «پانزده روز پس از اعزام آن بزرگوار به جبهه، عمليات           
د كه در حين حمله توسط سربازان سفّاك رژيم         جي زن بو  .پي.رسته ي او، آر   . آغاز گرديد 

بعثي عراق، به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد و با شهادت خـويش بـه ايـن خواسـته ي                    
 .لبيك گفت» .حصر آبادان بايد شكسته شود«كه ) ره(حضرت امام

 .روحش شاد و راهش پر رهرو باد

 
 نمونه اي از نوشته هاي شهيد فوالدي

 بسمه تعالي
 آموزش و پرورش استان بوشهراداره ي كل 

 
 محترماً

» باينـدر «به عرض مي رساند اين جانب محمدخليل فوالدي، دفتـردار دبسـتان               
بندرگاه، عازم جبهه هاي حق عليه باطل مـي باشـم و از شـما تقاضـاي مجـوزي جهـت                     

 .شركت در اين وظيفه ي انساني مي نمايم
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 با تقديم احترام 

 محمدخليل فوالدي
 

 رّحمن الرّحيمبسم اهللا ال
سالم به مادرم كه مرا تربيت كرد و از كودكي با تحمل رنج بسيار مرا پـرورش                 

مـن نمـي تـوانم      . مادر عزيزم، خيال نكن كه من زحمت هاي تو را فراموش مي كنم            . داد
تو خودت مرا   . از كدام يك از سختي هاي تو بنويسم       . بگويم كه تو براي من چه كرده اي       

 مرا بزرگ كرده اي و خودت هم مرا در راه خدا هديه كرده اي و چون تو. خواهي بخشيد
 . بايد پيش مردم افتخار كني

 خداحافظ مادر عزيزم، 

 فدايي امام خميني 

 محمدخليل فوالدي
 

 ) برادر ناصر سيار(شهيد از زبان همرزمش 
 

 بسمه تعالي
شــهيد فــوالدي عالقــه ي زيــادي بــه جبهــه و جنــگ داشــت، و خالصــانه از   

امـام  «در يكي از روزهاي تابسـتان كـه در پادگـان       . اوردهاي انقالب حفاظت مي كرد    دست
ناگهـان  . شيراز آموزش مي ديديم، به خاطر دارم كه آسـفالت بسـيار داغ بـود              ) ع(»حسين

يكي از فرماندهان با تيراندازي و زدن نارنجك هاي مشقي وارد آسايشگاه شد و همـه را                 
هيد فوالدي از جمله نفراتي بود كه پاهايش بسيار آسـيب     ش. بيرون از خوابگاه به خط كرد     

 . ديد
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وي با ديدن آموزش هـاي سـنگين، خـود را مهيـا مـي سـاخت تـا در منـاطق                      
بـه لقـاءاهللا    » شكسـت حصـر آبـادان     «او در عمليـات     . عملياتي، آمادگي كامل داشته باشد    

 .پيوست

 
 )برادر جانباز محمدابراهيم فوالدي(شهيد از زبان برادرش 

هيد فوالدي در سال هاي قبل از پيروزي انقالب، همراه با تعدادي از جوانـان              ش
 . محل، شب ها روي ديوار شعارهايي عليه رژيم مي نوشت

يك مغازه دار صبح زود كه مغازه ي خود را باز مي كرد، به مأموران دولتي خبر 
مـأموران مـي   . مي داد كه شب ها روي ديوار مغازه اش شعار عليه رژيم نوشته مـي شـود   
 . آمدند و با رنگ فشاري موجود در همان مغازه، شعارها را پاك مي كردند

يك روز رنگ فشاري مغازه توسط شهيد برداشته شد، و بـا همـان رنـگ روي                 
فرداي آن روز، وقتي كه مأموران آمدند و ديدند كه با همان رنـگ              . ديوار شعار نوشته شد   

شهيد بـه وسـيله ي      . صاحب مغازه شك كردند   صاحب مغازه، شعار نوشته شده است، به        
 .رنگ صاحب مغازه، وي را به دام انداخت

مراسم ازدواج او خيلي ساده و معمولي برگزار شد، به طوري كه حتي بسـتگان               
 . و همسايه ها نيز متوجه نشدند كه آن شب در خانه ي ما مراسم ازدواج برگزار است

ه پـس از ازدواج كـه شـب هـا در            دو ما . شهيد عالقه ي زيادي به جبهه داشت      
او در حالي به    . پايگاه مقاومت در محل نگهباني مي داد، به جبهه رفت و به شهادت رسيد             

 .جبهه رفت، كه برادرش هم در جبهه حضور داشت

 شهيد از زبان پدرش

او انجمنـي   . قبل از انقالب، شعارهايي عليه رژيم پهلوي روي ديوار مي نوشت          
او و . شـب هـا مـي رفـت و صـبح مـي آمـد       .  ها را جمع مي كرد    تشكيل داده بود و بچه    

نيروهـاي  . دوستانش از تاريكي شب استفاده مي كردند و روي ديوارها شعار مي نوشـتند             
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آن ها  . نظامي رژيم شاه از اين موضوع باخبر شده بودند، بنابراين در تعقيب بچه ها بودند              
 . كردندگاهي اوقات بچه ها را مي گرفتند و ضرب و شتم مي 

پس از پيروزي انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي، بـه مـا گفـت كـه مـي                   
به او پيشنهاد كرديم كه قبل از رفتن به جبهـه، ازدواج كنـد و بعـد                 . خواهم به جبهه بروم   

باألخره پيشـنهاد مـا را   . او گفت كه نه، تا اين جنگ هست، نمي خواهم ازدواج كنم      . برود
 . م بسيار ساده برگزار شودبه شرط آن كه مراس. پذيرفت

در آن زمان معلـم     . نزديك به دو ماه از ازدواجش مي گذشت كه به جبهه رفت           
وقتـي  . جـي زن بـود    .پـي .در جبهه، در منطقـه ي آبـادان، آر        . بندرگاه بود » بايندر«دبستان  

پيكـر او را  . زخمي شده بود، او را به اصفهان برده بودند كه در همان جا شهيد شـده بـود           
سپس او را به بوشـهر منتقـل كـرده، در           . ا به برازجان برده بودند و ما اطالعي نداشتيم        ابتد

 .  كنار ديگر شهيدان به خاك سپرديم

 
 )برادر اسماعيل فوالدي(شهيد از زبان برادرش 

 
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 ».و التحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون«

خوب . رادر شهيدم هميشه در راهپيمايي ها عليه رژيم طاغوت شركت مي كردب
يادم مي آيد كه وسايلي از قبيل برُس رنگ زني و قوطي داشت و شـب هـا مـي رفـت و                       

 . روي ديوارها شعار مي نوشت
بعد از پيروزي انقالب، بيشتر شب ها در انجمن اسالمي و مسجد بـه سـر مـي            

 .تا شب و شب تا صبح، او را نمي ديديمبارها مي شد كه صبح . برد

 . اميدوارم ما پاسدارانِ شايسته اي براي حفظ دستاوردهاي خون شهيدان باشيم
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 نمونه هايي از نوشته هاي شهيد 

 
 به نام خدا

بارخدايا، در حالي اين كلمات را روي كاغذ مي آورم كه غم، قلبم را فرا               
اين دنياي پست موجود اسـت، و نـه   غمگين نه از ترس چيزي كه در    . گرفته است 

از دوري پدر و مادر عزيز و همسر خوبم، و نه از ترس كشته شدنم؛ بلكه خـدايا،                  
خودت مي داني ناراحتي من كه خيلي هم زياد است، بـه سـبب مسـئوليت هـايي                  

 . است كه به عهده ي من گذاشته اي
و از خـود    . ده ام خدايا، من تا به حال هيچ گونه خدمتي را در راه تو انجام نـدا              

خجالت مي كشم، وقتي از خود سؤال مي كنم كه من چه فايـده اي داشـته ام بـراي ايـن                      
 .)شرمسار مي شوم(اسالم و براي رسيدن به خداي خود 

 . پيش تو رو سياه هستم. خدايا، من قلبم ناپاك است

 . پروردگارا، مرا با مخلص بودن در راهت، پيروزي عطا بفرما

حتم از اين كه چرا با اين همه لطف خداوندي نتوانسـتم، فـردي              خدايا، من نارا  
مي ترسم كشته بشوم و بر اثر ناداني و ناپاكي ام، باز هم دچار              . مفيد و پاك و صادق باشم     

عذاب الهي باشم و بار سنگيني كه در اين دنيا بر دوش داشته ام، جزايش را در آن دنيـاي               
 .جاويدان پس بدهم

رحمت بيكرانت مرا نبخشي، و لطف تـو شـامل حـالم نشـود،      خدايا، اگر تو با       
پس من به چه كسي روي آورم؟ چه كسي را بجويم كه بتواند مرا پاك سـازد، و كارهـاي             

 من را ـ كه نمي دانم چه كار مفيدي انجام داده ام، ـ با لطف خود قبول فرمايد؟

مستحق بودم كـه در  اگر . بارخدايا، فقط به تو اميد بسته ام؛ چون كسي را ندارم      
پس همين را كه از آنِ      . چون از خود هيچ چيز را ندارم      . راه تو كشته شوم، مرا قبول بفرما      
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 .توست با رحمت بي پايانت قبول بفرما

و آن هم با لطف تو اميـدوارم  . پروردگارا، من فقط از روز جزا مي ترسم و بس      
 .كه برطرف شود و مرا جزء بندگان صالح خودت قرار بده

 سخني چند با پدر و مادرم؛

من در زندگي هيچ خدمتي به تو نكردم و هميشه تو را اذيت كردم، و بـا                 ! پدرم  
 .اين كه هميشه برايم زجر كشيدي، ولي قدر تو را ندانستم

 .پدرم، تو مرا ببخش، كه اگر نبخشي، دچار عذاب الهي هستم  

واهي در راه خـدا     هرچـه مـي خـ     . پدر خوبم، حقوق ناچيزم در اختيار توسـت         
 .هميشه خدا را در نظر داشته باش. خرج كن

تو كه سال ها زجر كشيدي و مرا به ايـن جـا رسـاندي، مـن چـه                   ! مادر عزيزم   
 جوابي براي تو دارم؟ چه خدمتي به تو كرده ام؟

تـو  . مادرم خوبم، اگر تو مرا حالل نكني، مي دانم كه خداوند مرا نمـي بخشـد                 
ولي آن كس در آسايش است      . اه خدا مي روم و همه خواهند مرد       راحت باش كه من به ر     

فقـط بـرايم دعـا كـن و مـرا           . از كشته شدن من غمگين نبـاش      . كه خدا از او راضي باشد     
 .ببخش و حالل كن

پس تو را انتخـاب     . و تو همسر خوبم، مريم خوبم، من به پاكي تو ايمان داشتم             
ولي من نتوانستم آن طور كـه بايـد بـه           . يكردم و تو هم با صداقت خودت مرا قبول كرد         

تا موقعي كه من با تو بودم، هميشه با پـايين تـرين وضـع               . حال و وضع تو رسيدگي كنم     
من نتوانسـتم   . از اين كه تو را اول زندگاني و جواني رها كردم، مرا ببخش            . زندگي كردي 

پس . اي پست باشمتحمل كنم كه هر روز جواني پاك بر زمين بيفتد و من در فكر اين دني   
 .مرا ببخش

حجـاب تـو مشـتي      . به خواهرم ليال مي گويم كه بايد همانند زينب عمل كنـي             
در هر كاري به ياد خدا بـاش و از كشـته شـدن بـرادرت      . است بر دهان كافران و منافقان     
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 . اندوهناك نباش

و و تو اسماعيل عزيزم، درست را بخوان و راه خدا را برگزين كه مـا از اويـيم                   
 .باألخره به سوي او برمي گرديم

برادر عزيزم، تو  . و در آخر به برادر خوبم ابراهيم، كه مدتي است او را نديده ام               
تو بايد سرپرستي . ديگر همه چيز را درك مي كني و پوچي اين دنيا بر تو ثابت شده است

ـ       . خانواده ي مرا و برادر و خواهرم را به عهده بگيري           اش تـا مـورد     هميشه به يـاد خـدا ب
 .لطفش قرار بگيري

در خاتمه از خانواده ام مي خواهم كه امام خميني را تنها نگذاريد و روحانيـت                
با دشمنان انقالب اسالمي مقابله كنيد، تا اين انقالب به پـيش رود و بـه                . را پشتيباني كنيد  
ي از كمبــود هــا   .متصل شود و همه ي صالحان به حقّ خود برسند) عج(انقالب مهدي

 . اين دنيا نترسيد كه اين دنيا فايده اي ندارد

در آخر، سفارش مي كنم كه به اندازه ي هفت سال براي مـن نمـاز بخوانيـد و                 
روزه بگيريد كه نمازهايم داراي اشكال بوده، و حتماً به جا آوريد يا پول بدهيد تـا كسـي                   

 . به جا آورد

 .والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

 دت در راه خدا آماده ي شها

 محمدخليل فوالدي

 
  6/60/ 30 روز 6ساعت 

، و اگـر دختـر      »حسين«ضمناً اگر فرزندي نصيب من شد، اگر پسر است نام او            
و همسرم هم بعد از من حتماً بايد زنـدگي تـازه اي را از       . بگذاريد» زينب«است نام او را     

 .سر بگيرد تا روح من شاد شود
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 : و روز قبل از شهادت نوشته استاين مطلب را شهيد فوالدي د

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
31/6/60 

با همه ي تجهيزات مـا را بـا بـرادران           . ساعت يازده بود كه ما را به خط كردند        
خيلي با هـم    . سه نفر پاسدار با دو نفر ارتشي توي يك سنگر هستيم          . ارتشي ادغام كردند  

 . جور شده ايم
صبح بعد از نماز مقـداري      . خيلي سردم شد  .  نگهبان بودم  4 تا   2ديشب ساعت   

خوابيديم، و بعد از صبحانه به سنگرهاي خودمان رفتـيم و وسـايلي را كـه الزم داشـتيم،                   
 . آورديم

 . همين طور با هم صحبت مي كرديم. بعد از نهار ديگر كاري نداشتيم
و بعد از ظهر اسلحه ها را پاك كرديم، و شب هم بعد از نماز دور هم نشستيم                  

شـب هـم نگهبـاني      . را خواندم » يس«مقداري از سوره ي     . از پيروزي صحبت مي كرديم    
 . نداشتيم

ـ هندوانه داشتيم با نان ـ  . صبح بعد از نماز دور هم نشستيم و صبحانه خورديم
بعد از صبحانه براي انجام تاكتيك رفتيم و حدود يك ساعت عمليـات رزم شـبانه انجـام                  

. با مجاهدين عراقي احوالپرسـي كـرديم      . دن خط اول جبهه رفتيم    بعد از ظهر به دي    . داديم
 . خيلي خوشحال بودند

 . خوانديم و از خداي خود ياري خواستيم» كميل«بعد از شام، دعاي 
 مشهد آمد طرف بچه ها؛ و صـورت سـربازها و بچـه              136صبح فرمانده لشكر    

شب بعد از   . بت كرد لحظه اي بعد هم يك سرهنگ آمد و كمي صح         . هاي بسيج را بوسيد   
 . خوانديم» سمات«نماز مغرب و عشا، دعاي 

قبل از ظهر چند كيلومتري عقـب تـر         . صبح بعد از صبحانه فوتبال بازي كرديم      
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آمديم به سـنگرهاي خودمـان، و       . همه ي بچه ها دوش گرفتند     . يك دوش آب بود   . رفتيم
 . خوانديم» عاشورا«دعاي زيارت 

، براي ما »علي خان صالحي«د و فرمانده عمليات، بعد از ظهر ما را به خط كردن    
 . صحبت كرد و گفت كه امشب حتماً حمله است و مجهز باشيد

. زود شام خورديم و همه آماده شـديم . هنگام غروب، اذان گفتم و نمار خواندم  
 . سوار ماشين شديم و به خط مقدم آمديم

همين طور كـه    . پياده برويم قرار شد كه بقيه ي راه را        . در بين راه ماشين ايستاد    
خالصـه بـا    . از دو طرف به سوي مـا شـليك مـي شـد            . پيش مي رفتيم، راه را گم كرديم      

يكي از بچه هـاي     . زحمت آمديم و محل حمله را پيدا كرديم و داخل يك سنگر نشستيم            
 . سرباز تير به دستش خورد و زخمي شد

 به نام خدا
بعد .  فنون كاراته را به ما ياد دادند       .مراسم صبحگاه را در يك سالن انجام داديم       

 .  ميليمتري داشتيم81آموزش خمپاره انداز 
نزديك غروب يـك نفـر      .  ديديم 50 آموزش كاليبر  6 تا   2بعد از ظهر از ساعت      

. اسـت » محمـود مظفـري  «ديـديم   . با هم رفتيم  . آمده بود » ناصر سيار «مالقاتي براي ديدن    
هشت و نيم است، بـراي خـانواده ام نامـه مـي     و حاال كه ساعت . مقداري صحبت كرديم 

 . نويسم
ولي بچه ها اعتراض كردند و      .  نفر از ما را به جبهه ببرند       20امروز مي خواستند  

خيلي با هم گفت و گو كردند تا رفتن آن ها لغو شـد و فرمانـده                 . گفتند ما هم بايد برويم    
 .گفت كه هر كس قبالً به جبهه رفته، بايد اعزام شود

  الرّحمن الرّحيمبسم اهللا
پدرم، مي دانم كـه تـو چـه         . سالم به پدر عزيزم كه هميشه او را ناراحت كردم         

. ولي مرا بايد ببخشـي   . قدر در زندگي ناراحتي كشيده اي و من هم تو را ناراحت كرده ام             
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پـدرم،  . مادرم را دلـداري بـده     . من براي خدا مي جنگم و شما بايد از من ناراحت نباشيد           
هم گفته ام كه خرج خانواده ام كند و خـودت هـم از آن اسـتفاده                 » ابراهيم«به  حقوق مرا   

 . كن

 . خداحافظ شما

 فدايي امام خميني 

 محمدخليل فوالدي
 
 

 )برادر جانباز محمد ابراهيم فوالدي(شهيد از زبان برادرش
. شغل پدرم مغازه داري بود و بدين وسيله هزينه ي زندگي ما را تأمين مي كرد               

بندرگاه تـدريس مـي     » بايندر«ت برادرم در زمان شهادت، ديپلم بود و در دبستان           تحصيال
 . كرد

در مراسـم هـا شـركت فعاالنـه         . شهيد از روحيات معنوي بااليي برخوردار بود      
در نماز جماعت و جمعه حضور چشم گير داشت و مقيد به اين بود كه كارهـاي                 . داشت

 . مذهبي را به نحو شايسته انجام دهد

يد متأهل بود و با عالقه ي زيادي كه به انقالب اسالمي داشت، داوطلبانه به               شه
جبهه اعزام شد و در آن دو ماهي كه ازدواج كرده بود، به طور فعال در ارگانهاي انقالبـي                   

 . فعاليت مي كرد

قبل از پيروزي انقالب اسالمي در جهت پيشبرد اهداف ايـن واقعـه ي عظـيم،                
  .شديداً فعاليت مي كرد

شهيد اطالعيه هـا    . از يزد اطالعيه هايي مي فرستاد     » صدوقي«در آن زمان آقاي     
را مي خواند و روي آن ها كار مي كرد و چون در آن زمـان داشـتن دسـتگاههاي تكثيـر،                      
مانند فتوكپي و غيره جرم محسوب مي شد، خودش كاربن مي گذاشت و به ايـن وسـيله                  
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او مردم را باخبر مـي      . ه ها مي برد و پخش مي كرد       اطالعيه ها را تكثير مي كرد و به مغاز        
 .ساخت كه چه موقع مراسم چهلم شهداست و چه روزي قرار است راهپيمايي انجام شود

كه به عنوان روحاني جهـت ترتيـب دادن راهپيمـايي هـا بـه               » طاهري«با آقاي   
 . بوشهر آمده بود، به مناطق مختلف استان مي رفت

به شهادت رسـيد و همچنـين وقتـي كـه بـرادر           » ليصادق ميگ «زماني كه برادر    
در مسجد شهيد شد، در محل شهادت آن دو بزرگوار حضـور داشـت، و مـورد                 » زاهدي«

 . ضرب و شتم نيروهاي دولتي قرار گرفت

يك روز چند ماشين نظامي كه پر از نيروهـاي گـارد بودنـد، از طـرف ميـدان                    
ايسـتاده  » عطـايي «زديـك منـزل آقـاي       من و شهيد ن   . مي آمدند » سنگي«به طرف   ) ره(امام

او چند پاره آجر به طرف ماشين ها پرتاب كرد و آن ها شروع به تيراندازي كردند                 . بوديم
سپس به پشت بام باالخانـه رفتـيم        . برويم» عطايي«و ما مجبور شديم به داخل منزل آقاي         

يـان از طـرف     آن گـاه مـن و شـهيد و اطراف         . كه نيروها شروع به تيراندازي هوايي كردنـد       
 . و از كوچه پس كوچه ها به منزل هايمان رفتيم» مكتب فاطمه«

در تظاهرات با باتوم كتك خورده و زخمي شده بود كه نشان هاي اين زخم ها                
تا هنگام شهادت بر بدن داشت و جسدش نيز پس از شهادت از روي همين زخـم هـايي                

 .بود» حيدر دهباشي«د، آقاي از جمله همرزمان شهي. كه بر پهلويش بود، شناسايي شد

بـا مـردم دوسـت بـود و     . او از اخالقي نيكو و رفتاري پسنديده برخوردار بـود          
 . مردم او را دوست داشتند

ولي با پيروزي انقالب و مشغول شدن به كـار تـدريس و             . وي اهل ورزش بود   
 مي  همين كه نماز مغرب   . زياد شدن حجم فعاليت هايش، كم كم از ورزش فاصله گرفت          

 . شد، ورزش را تعطيل مي كرد و به نماز مي پرداخت
قبل از انقالب با بچه هاي محل، فعاليت هاي زيادي داشت و شب ها در محله                

 . هاي مختلف شهر، روي ديوارها شعار مي نوشت
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 شهيد از زبان مادرش 

مـي رفـت و نمـاز بـه      » حـاج محمـد علـي     «شهيد از هشت سالگي به مسـجد        
بـا همسـايه مـان      . ر صورتي كه هنوز به سنّ تكليـف نرسـيده بـود           جماعت مي خواند؛ د   

ـ به مسجد مي رفت و دعـا  »احمد دست پاك«ـ پدر شهيد  »حاج حسين دست پاك«آقاي
 .در سنّ دوازده سالگي قرآن را ختم كرد. مي خواند

او . شهيد اتاقي پر از كتاب هاي شهيدان مطهري، مفتّح، بهشتي، بـاهنر و ديگـران داشـت                
 .شب مي خواند و روزهاي دوشنبه و پنج شنبه هميشه روزه بودنماز 

در زمان انقالب هميشه با نيروهاي طاغوت درگير بود و بيشتر اوقات در مقابل                
 . آن ها مقاومت مي كرد

يك روز نيروهاي رژيم شاه او را تا درِ منزل دنبال كردنـد و شـهيد وارد منـزل                   
من از منزل بيـرون آمـدم و بـا مأمورهـا            . شد» حاج حسين دست پاك   «همسايه مان آقاي    

درگير شدم و او از داخل منزل همسايه، سنگي پرتاب كرد كه بـه پـاي يكـي از مـأموران                     
 .اصابت كرد

برادرت : به او گفتم  . مي خواهم به جبهه بروم    : وقتي كه جنگ شروع شد، گفت     
م جاي خودش، من    جواب داد كه برادر   . در جبهه است، صبر كن تا او بيايد، سپس تو برو          

اگر ازدواج كند، ممكن است : تا اين كه مادر بزرگش گفت . قانع نمي شد  . هم جاي خودم  
اين بود كه به او پيشـنهاد ازدواج        . دل بسته ي زندگي شود و از جبهه رفتن منصرف شود          

باشد، حاال كه شما مي     : در جواب به من گفت    . خيلي اصرار كرديم  . قبول نمي كرد  . داديم
خودتان برويد و دختر را با همان لباس ساده بدون هيچ تشريفاتي            .  حرفي نيست  خواهيد،
اگر فكر مي كنيد كه من دل بسته ي زنـدگي           . ولي بدانيد كه من به جبهه مي روم       . بياوريد

اگر بنا بر نرفتن نباشد، حق پدر و مادر كه بيشتر از حق همسـر               . مي شوم، اشتباه مي كنيد    
ولي من حتماً به جبهه مي روم؛ چه زن باشـد،           . ادرم نمي رفتم  من به خاطر پدر و م     . است

 .چه نباشد
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وقتي ازدواج كرد، شب ها براي نگهباني به بسيج محـل مـي رفـت و صـبح از                   
شب هـا و روزهـا      . محل گروه مقاومت براي حضور در كالس درس به بندرگاه مي رفت           

 . كمتر به خانه مي آمد
هوا گرم  . م در اتاق شهيد نصب كرده بوديم      آن را ه  . ما يك كولر بيشتر نداشتيم    

: نيمه هاي شب كه به منزل مي آمد، به ما مي گفـت            . شب ها در حياط مي خوابيديم     . بود
چرا شما با اين گرما بيرون خوابيده ايد و خودتان را اذيت مي كنيد؟ من كه براي خـواب                   

ـ     . هـم كـه تنهاسـت     ) همسر شـهيد  (مريم  . به خانه نمي آيم    اق نـزد مـريم     برويـد تـوي ات
 . استراحت كنيد

هرگـاه از   . مدتي كوتاه بعد از ازدواج با يكي از دوستان همسايه به جبهه رفـت             
امـروز  : مـي گفـت   . بوشهر نيرو به جبهه اعزام مي شد، مي آمد و اظهار ناراحتي مي كـرد              

 . دو سه ماهي از ازدواجش گذشته بود كه شهيد شد. اما من نتوانستم بروم. اعزام بود

كار مي كرد و روزي دو تومان مـزد مـي           » تسا«د ده ساله بود كه در شركت      شهي
 .پول هايش را براي مخارج مدرسه اش جمع مي كرد. گرفت

در ديدارهاي عمومي مسـئولين     . در دفاع از حقّ محرومان بسيار جديت داشت       
 .با مردم شركت مي كرد تا مبادا حقي از كسي ضايع شود

ات داشـتند، مرخصـي مـي گرفـت و بـه اداره ي              وقتي مسئوالن با مـردم مالقـ      
 . مربوطه مي رفت و گوشه اي مي ايستاد و مواظب بود كه حقّ ضعيفي پايمال نشود

يكي از دوستانش مي گفت كه شهيد يك روز در استانداري بوشهر، با يكـي از                
كارمندان بر سر همين موضوع درگير شده بود و از كسي كه حقّش ضايع شده بـود دفـاع                 

اين مطالب را دوسـتان او بعـد از    . البته اين مسائل را هيچ وقت مطرح نمي كرد        . ه بود كرد
 .  شهادتش به ما مي گفتند

در جريان فعاليت هاي انقالبي، يك روز كه حالش خيلي بد بود، هرچه سـؤال               
معلوم شـد پهلـويش     . با اصرار زياد او را به نزد پزشك برديم        . مي كرديم، جواب نمي داد    

 164/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمين خورده  : پهلويت چه شده است؟ گفت    : پرسيدم. ده و باند پيچي شده است     صدمه دي 
 . بعد ها معلوم شد كه از دست مأموران كتك خورده و زخمي شده است. ام

به مساجد گوناگون مي رفـت      . هميشه نمازهايش را به جماعت برگزار مي كرد       
ه باشد و با مشـكالت  چون دوست داشت با همه ارتباط داشت. و با همگان نماز مي خواند     

 . مردم بيشتر آشنا شود

شهيد سر به زير بود، به طوري كه وقتي از محل كار يا از كوچه و خيابـان مـي         
گذشت، هميشه روزنامه اي جلوي صورتش مي گرفت، به طوري كه فقط جلـوي پـايش                

مي ترسم سرم بلند كنم و چشمم به صورت نامحرمي بيفتـد و گنـاهي      : مي گفت . را ببيند 
 . رده باشمك

 چگونگي شهادت

شهيد مدت سي و پنج روز به شيراز رفـت و دوره ي آموزشـي را پشـت سـر                      
) ره(كه حضرت امام  » شكست حصر آبادان  «جي زن بود و در حمله ي        .پي.او آر . گذاشت

 . دستور آن را صادر فرموده بودند، مجروح شد و به بيمارستاني در اصفهان منتقل گرديد
» هادي فوالدي «و مرتباً اعالم مي كرد كه يك بسيجي به اسم           چند روز بعد رادي   

به بسيج مراجعه كرديم و پرسيديم آيا كسي بـه  . زخمي شده و در بيمارستان بستري است 
پنج يا شش روز بعـد اعـالم        . هم اعزام شده است؟ جواب دادند، بله      » هادي فوالدي «اسم  

پس از  . ه برازجان  منتقل كرده اند     شهيد شده است و شهيد را ب      » هادي فوالدي «كردند كه   
آن باز به بسيج مراجعه كرديم و از آن ها خواستيم تا نيرويي با ما براي رفتن به اصفهان يا     

 . زيرا مجروحان جنگي، در بيمارستان هاي اين دو شهر بستري بودند. مشهد همراه كنند
در . شـدند پدر شهيد همراه با پسر خواهرم و يك نفر از بسيج  عـازم اصـفهان                 

هـادي  «بين راه در برازجان سري هم به سردخانه ي بيمارستان اين شـهر زدنـد و جسـد                   
. اسـت » خليـل فـوالدي   «همان» هادي فوالدي «را مشاهده كردند و معلوم شد كه        » فوالدي

نشانه اي هم كه سبب شناسايي بيشتر شهيد شد، آثار زخم هايي بود كه از زمان مبارزه بـا              
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 .ت بر پهلوي شهيد مانده بودنيروهاي رژيم طاغو

 آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم
 .يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم

 
چنـد روز قبـل از شـهادت شـهيد          . شهيد گويي از حسي غيبي برخـوردار بـود        

سؤال كرديم  . اتفاق مهمي در مملكت خواهد افتاد     : و هفتاد و دو تن، به ما گفت       » بهشتي«
و بعـد آن اتفـاق بـه وقـوع          . چند روزي صبر كنيد، معلوم مي شود      : فتكه چه اتفاقي؟ گ   

باز هم اتفاقي كه خيلي مهم است،       : يا نمونه ي ديگر اين كه مدتي گذشت، گفت        . پيوست
مثل ايـن   . به شهادت رسيدند  » باهنر«و  » رجايي«پس از چند روز آقايان      . پيش خواهد آمد  

 . كه به او الهام مي شد
در .  برادرش به خورموج رفته بودند كه چند روزي بمانند         يك بار هم خواهر و    

آن ها رفتـه انـد      : من گفتم . همين اآلن بچه ها مي آيند     : منزل نشسته بوديم كه شهيد گفت     
 . ناگهان در زدند و بچه ها وارد شدند. كه چند روز بمانند

اصالً اهل غيبت نبود و اگر كسي غيبت مي كرد، اعتراض مـي كـرد و محـل را       
 . مي گفتترك

 . زماني كه به جبهه رفت، گويي به دلم الهام شده بود كه او شهيد مي شود

 
 وصيت نامه ي شهيد محمدخليل فوالدي

 
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 ».و التقولوا لمن يقتلوا في سبيل اهللا امواتاً بل احياء و لكن ال تشعرون«
 )قرآن كريم(

. ميان را خلق كرد تا بـه امتحـان بگـذارد          به نام خداوندي كه جان را آفريد و آد        
گروهي از اين خلق، از آزمايش خداوند بـا موفقيـت گذشـتند، و مـال و جـان و هسـتي                      
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و گروهي در زنـدگي نكبـت بـار دنيـوي فـرو      . خويش را در راه خالق خويش فدا كردند      
ت من تالش و كوشش نمودم تا از گروه نخسـ         . رفتند، و هستي دنيا آن ها را تسخير نمود        

 .و تنها معشوق خود را كه همه ي هستي از اوست راضي نمايم. باشم

پروردگارا، اين بنده ي ناچيزت كه تو خود آفريدي، اكنون به سوي تو باز مـي                
 . گردد

چون از خود هيچ ندارم، فقط      . خدايا، كوچك تر از آنم كه بتوانم چيزي بگويم        
 .چند كالمي كه با ياري تو روي كاغذ مي نويسم

جانب محمدخليل فوالدي، با ايمان به خداي واحد، قـدم در ايـن راه مـي                اين  
من نتوانستم اين همه خون     . گذارم، و چون با ياد خدا حركت مي كنم، هيچ نگراني ندارم           

من از جوانـاني   . هاي پاك ريخته شده را تحمل كنم، و خود بدون حركت بر جاي بنشينم             
هـا،  »مطهـري «هـا،   »مفـتح «مـن از    . ر نيسـتم  كه در صحنه ي كربال به شهادت رسيدند برت        

 . ها بهتر نيستم»باهنر«ها و » رجايي«ها، »بهشتي«
پدر و مادر، من زحمت هاي بسياري را كـه در راه بـزرگ شـدنم كشـيده ايـد                    
هرگز فراموش نخواهم كرد و مي دانم كه شـما هـم هديـه ي خداونـد را كـه در دسـت                       

 .مي دهيدشماست، بدون هيچ هراسي به خداي متعال پس 

از پدر و مادرم مي خواهم كه خدا را فراموش نكنند، و در مرگ مـن افسـوس                  
مگر عاقبت اين دنيا مرگ نيست؟ پس چرا به راهي نـرويم كـه خـداي خـود را                   . نخورند

 .خشنود سازيم

از . برادر و خواهرم، تحصيل را ادامه دهيـد فقـط بـراي رسـيدن بـه پروردگـار                 
 .دوري من نگران نباشيد

نم، شما بايد تا آخرين نفس از دين خود و رهبر خود، خميني عزيز، دفاع             برادرا
 . كنيد

از خواهرم مي خواهم كه حجاب خـود را حفـظ كنـد و مشـتش را بـر دهـان                     
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 .كافران و منافقان بكوبد

 . همسرم، تو نيز چون هزاران زينب بايد صبور باشي

 در راهـش قـدم      برادرم ابراهيم، تو كه خداي خـود را شـناخته اي و بـي بـاك               
اگر من قابل شهادت باشم بـه آن خـواهم          . گذاشته اي، مي دانم كه هيچ نگران من نيستي        

 .رسيد

بياييد همگي از روح خدا حمايت نماييم،       . و سخن آخرم با امت مسلمان است      
. ياران امـام را فرامـوش نكنـيم       . و از سخنان كوبنده اش و تسليم خدا بودنش، پند بگيريم          

ولي خداوند نورش را روشن تر خواهـد        . ام را كوبيد امام را خواهد كوبيد      هركس ياران ام  
اميدوارم امت ما، اسالم و قرآن و امام را فراموش نكنـد و    . كرد و دشمنان را نابود مي كند      

 . خون سيد الشهدا را جاري تر سازد

اما اين خون مـن كـه      . خدايا من در اين دنيا نتوانستم از عهده ي شكر تو برآيم           
 . از آنِ توست، در راه تو تقديم مي نمايم

 . از كساني كه به هرگونه از من ناراحتي ديده اند، مي خواهم كه مرا ببخشند

نگران مـن  . از خانواده ام مي خواهم كه دارايي مرا در راه خداوند صرف نمايند    
 .نباشيد كه اگر لياقت داشته باشم، به خداي خود خواهم رسيد

 .نايان را سالم مي رسانم و همگي مرا حالل نماييدهمه ي دوستان و آش

 .تمام لحظه هاي عمرم، فداي لحظه از عمر امام

  ياران همه سوي مرگ رفتند

 بشتاب كه تا ز ره نماني

  فدايي امام خميني

 محمدخليل فوالدي
16/6/60  
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 مختصري از زندگي نامه ي معلم اخالق، شهيد حسن قدرتيان

 
 »الصديقينبسم رب الشهدا و«

  در مسلخ عشق جز نكو را نكشند«

 روبه صفتان زشت خو را نكشند

 گر عاشق صادقي، ز مردن مگريز

 ».مردار بود هرآن كه او را نكشند

 
***** 

 بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران«

 ».كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

ن صـحنه ي    بار ديگر از تبار هابيليان، شجاع مرد ديگري به صـف شـكنا            
بـا دنيـايي از     . نور پيوست، و بر زشتخويان وادي ظلمت و گمراهـي هجـوم آورد            

لبيك گفت، و همانا بهترين ) ع(اخالص و پاكي عمالً به نداي سرورش امام حسين        
و زيباترين سرمايه ي خويش را كه حيات و زندگي است، در اين راه فـدا كـرد و                   

ي كاش در صحراي كربال با تو مي بـوديم و تـو را   ـ  كه ا » يا لَيتنا كُنّا معكُم   «شعار  
 . ياري مي كرديم ـ را جامه ي عمل پوشانيد

زيرا درس ايثار و فدا شـدن       . شعار وي همواره همراه با عمل و ايثار بود        
 .فراگرفته بود) ع(در راه دين و ايمان را از موالي خويش، علي بن ابيطالب

راه ايمان و تقوا، دالوري حماسـه       سخن از اُسوه ي اخالق و ايثار، شهيد           
 . آفرين در جبهه هاي نبرد، شهيد جاويداالثر، حسن قدرتيان است
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. فردي كه الحق حسن بود، در تقوا، اخالق، شجاعت و رفاقت حسن بود            
 ».حسن، حسن بود«در همه چيز حسن، و جان كالم اين كه 

ه ي  به همين بهانه بـر آن شـديم و بـر خـود فـرض دانسـتيم كـه گوشـ                       
مختصري از زندگي، سـجاياي اخالقـي و مبـارزاتي ايـن انسـان فاضـل را تقـديم              

باشد كه همگي رهپويان راه پاك و مقدسش باشيم؛ هرچند كـه او             . دوستانش كنيم 
 . از همه ي اين نوشتن ها باالتر بود

ش در  . ه 1337در تـاريخ هشـتم آبـان مـاه سـال            » حسن قدرتيان «شهيد  
م معني مذهبي، پا به عرصه ي وجود گذاشت و در دامـان      خانواده اي پاك و به تما     

پدر و مادري ايثارگر و باتقوا، با توجه بـه محروميـت هـاي زنـدگي، دوران رشـد                   
 . خويش را گذراند

وي در همـان اوان كـودكي بـا         . ش وارد دبستان شـد    . ه 1344در مهرماه   
 او گـردد و     مشكالت دست و پنجه نرم كرد، ولي هرگز فقر مالي نتوانست سد راه            

 . مانع او از پيمودن راه كمال شود

پـس از تحمـل رنـج و       . او از ايماني قوي و نبوغي سرشار برخوردار بود        
سپس در سال   . مشقّت فراوان، توانست دوران ابتدايي را با موفقيت به اتمام برساند          

فعلـي بوشـهر    » دكتـر شـريعتي   «ش پس از اتمام ايـن دوره، در دبيرسـتان           . ه 1351
 به تحصيل شد و پس از گذراندن دوره ي سـيكل اول، در هنرسـتان فنـي                  مشغول

در رشته ي اتومكانيك، تحصيالت خود را تداوم بخشيد و          » حاج جاسم بوشهري  «
 . ش موفق به اخذ مدرك ديپلم شد. ه1358در همين رشته در سال 

ش همزمان با شروع مرحله ي جديد انقالب شكوهمند         . ه 1356در سال   
راه و همگام با امت حزب اهللا، بويژه با همساالن و همكالسان خويش،             اسالمي، هم 
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 . وارد فعاليت هاي مذهبي و انقالبي گرديد

او در تمام تظاهرات و راهپيمايي هايي كـه عليـه طـاغوت سـتم شـاهي                 
برگزار مي شد، فعاالنه شركت داشت؛ تـا آن جـا كـه يكـي دوبـار، بـه وسـيله ي                      

 .ذيت قرار گرفتمأموران نظامي مورد آزار و ا

ش، داوطلبانه  . ه 1359با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در مهرماه            
به مدت دو ماه از طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوشهر، مـأمور خـدمت در                
واحد پدافند هوايي در جزيره ي خارگ شد و پس از اتمام مأموريـت بـه بوشـهر                  

 .بازگشت

مي در درونش موج مـي زد، بـه دنبـال    از آن جايي كه خُلق و خوي اسال     
لذا برآن شـد  . شغلي بود كه بتواند سجاياي اخالقي خود را به همنوعان انتقال دهد     

ش . ه 1359به همين سبب در آذرمـاه سـال         . تا ادامه دهنده ي راه انبياي الهي باشد       
مسئوليت خطير و پرارزش و مقدس معلمي را برگزيد، و به دنبال آن، كار خـود را                 

ــ از توابـع     » جـم و ريـز    «ر دورافتاده ترين و محروم ترين منطقه ي استان، يعني           د
 . شهرستان كنگان ـ آغاز كرد

هميشه مي گفت كه خدمت در اين مناطق، زكات عمر انسـان بـه شـمار                
مي رود و معلم راستين، بايد با محروميت ها و سختي ها شروع كنـد، و آن وقـت                   

 . احساس آرامش وجدان مي كنداست كه در قبال مسئوليت خويش، 

در همان آغاز ورود به خدمت آموزگاري، ريشـه ي نهـال انديشـه هـاي                
 . عطشناك دانش آموزان را سيراب كرد

شهيد ضمن اشتغال به تدريس در كالس، كليه ي فعاليت ها ي پرورشي             
دانش آموزان را نيز عهده دار بود؛ و توانسـت در ايـن راه هـر روز بـيش از پـيش                      
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 . شودموفق 

چون واقعاً اخالص و ايمان او بر همه آشكار بود، ابتـدا مسـئوليت امـور              
ولي . تربيتي و سپس سمت معاونت آموزش و پرورش آن منطقه به وي محول شد             

در كنار شغل خود، موضوع اصلي را جنگ مي دانست و چون مي خواست كه در                
را در تابسـتان،    هر دو جبهه حضـور فعـال داشـته باشـد، لـذا ايـام فراغـت خـود                    

 . اختصاص به فعاليت در جبهه هاي جنگ مي داد

ش را از خـدمت سـربازي معـاف كـرده           . ه 1337با اين كه متولدين سال      
بودند، شهيد حسن قدرتيان داوطلبانه خواستار خدمت مقدس سـربازي شـد و بـه               

 . مدت يك سال در منطقه ي غرب كشور خدمت نمود

مقدس خود را از سرگرفت و به مدت        پس از اتمام خدمت، مجدداً شغل       
سال بعد به شهرستان كنگـان      . خدمت نمود » جم و ريز  «پنج سال در بخش محروم      

در كنار تدريس، برنامه هاي تربيتي و پرورشي واحد آموزشي را نيز بـه              . منتقل شد 
 . وي واگذار كردند

شهيد ضمن تدريس توانست به دانشگاه آزاد اسالمي واحد كـازرون، راه            
د؛ ولي به خاطر حساسيت جنگ و عالقه ي وافري كه به جبهه داشـت، مجـدداً              ياب

 از طريق بسيج كنگان عـازم ميـدان هـاي نبـرد شـد و در        65در فروردين ماه سال     
ولي چون واقعاً لبريز از عشق و ايمان بـود،  . رسته ي تيربارچي به فعاليت پرداخت    

ايي كه اطاعت از فرماندهي را      از آن ج  . از وي خواستند تا بيسيم چي گروهان شود       
پس از مدت كوتاهي، خود مسئول آموزش بيسيم بـه          . واجب مي شمرد، تقبل كرد    

 . بقيه ي افراد شد

در تمام مواقع، جهت شناسايي نيروهاي دشمن، همـراه بـا بيسـيم خـود               

 174/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به رسته اش هميشه و در همه حال آماده بود، تـا از طـرف او           . پيشگام بود 
 . در كار حاصل نشودوقفه اي 

پس از گذراندن اين مأموريت سه ماهه، به سوي خانواده اش بازگشت و             
پس از استراحت كوتاهي در كنار خانواده، مجدداً با توجه به نيازي كه به وي بود،                
 .از طرف بسيج راهي جبهه شد و بيش از سه ماه به نبرد با مزدوران بعثي پرداخت

ت جبهه را يكي مي دانست و معتقد بود         شهيد حسن قدرتيان جبهه و پش     
بنابراين زماني كـه در     . كه دشمن از هر راه كه بتواند ضربه ي خود را وارد مي كند             

محله » شهيد فوالدي «سنگي و گروه مقاومت   » نصر«بوشهر بود، در انجمن اسالمي      
 .ي خود، فعاليت چشمگيري داشت

از محـل   ش بعـد از مـدت شـش سـال دوري            . ه 1365شهيد در مهرمـاه     
 . زندگي خود، به شهرستان تنگستان انتقال يافت

امـام  «با توجه به حسن نيتي كه داشـت، بـه سـمت معاونـت دبيرسـتان                 
 . اهرم منصوب شد) ع(»صادق

با ورود به اين واحد آموزشي، چون واقعاً دانش آموزاني بودنـد كـه مـي              
ـ              ود، و توانسـت بـا      توانست با آن ها به صحبت بنشيند، گويا گمشده اش را يافته ب
 . فعاليت بيشتري به كار خود ادامه دهد و در دل بچه ها نفوذ كند

او بيشتر اوقات خود را به همراه دانش آموزان صرف مـي كـرد و سـعي                 
مي نمود تا دانش آموزان را كامالً شناخته و مشكالتشان را به عنوان برادري بزرگ               

 . تر حل كند
ه مـادي، تـا آن جـا كـه در تـوان             در همه حال چه از لحاظ معنوي و چـ         

 .داشت، وجود خود را وقف دانش آموزان كرده بود، و آن ها را يار و ياور بود
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بـا  . شهيد قدرتيان خدمت در بسيج را در كنار كارش هيچ گاه از ياد نبرد             
عضويت در بسيج و فعاليت همه جانبه اش، پس از تشكيل گروه مقاومـت شـهيد                

 . و معاون اين گروه شد» ميثم تمار«ت پايگاه ، عضو شوراي مقاوم»افروشه«

بر همه ي همسنگرانش پرواضح و آشكار است كه شهيد چه در بوشـهر              
و چه در اهرم، از اخـالق نيكـو و پسـنديده و ايثـار برخـوردار بـود، و اكنـون از                       

بـي جـا نيسـت اگـر بگـوييم وي، ايـن             . شخصيت بارز وي يادها و گفتارها دارند      
 . ساني را عمالً در نزد پدر و مادرش آموخته بودصفات برجسته ي ان

شهيد حسن قدرتيان مرد ميدان هاي نبرد مناطق جنوب و غـرب كشـور              
هر زمان احساس مي كرد     . بود) ره(گوش به فرمان فرماندهي كل قوا و امامش       . بود

 . كه بايد در جبهه باشد، آهنگ رفتن مي كرد

بر سه ماه مشغول بـه نبـرد بـا           بالغ   66وي براي بار پنجم در آذرماه سال        
كفر صدامي شد، و پس از گذراندن مأموريت خويش به آغوش خانواده بازگشـت              

 . و دنباله ي فعاليت هاي خود را از سرگرفت

ــال   ــاز س ــا آغ ــات دروس  . ه1367ب ــپري شــدن امتحان ش و پــس از س
اي دبيرستاني دانش آموزان، بر خود الزم دانست كه براي بار ششم، راهي ميدان هـ              

 . نبرد گردد

پس شهيد بـا    . در آن زمان، دفاع مقدس وارد مرحله ي جديدي شده بود          
و بـا   ) ص( همراه با كـاروان حضـرت محمـد        18/3/67عزمي راسخ در مورخه ي      

 . جمعي از يارانش  به اين تصميم خود جامه ي عمل پوشاند

او با مستقر شدن در جبهـه، ـ چـون قـبالً در قسـمت تخريـب و خنثـي        
هم آموزش ديده بود ـ اين بار عاشقانه رسته ي تخريب و خنثـي سـازي را    سازي 

 176/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتخاب كرد تا راه را باز كند و يارانش بر دشمن بتازند و پيـروزي نهـايي را از آنِ                    
 .خود كنند

در حــين انجــام مأموريــت خطيــرش بــود كــه در منطقــه ي جزيــره ي 
 . جاويداالثر شد4/4/67در تاريخ » مجنون«

شمع سوخت و راه ما را نوراني ساخت، تا مـا بـه بيراهـه و          بله، او چون    
و يا شهدا را به دستش بدهنـد و آن          ) ره(هرگز نشد كه عكس امام    . گمراهي نرويم 

 .را نبوسيده، بر زمين بگذارد

. باشـيم ) ره(بياييم واقعاً چون شهيد حسن قدرتيان، عمالً پيرو خـط امـام           
 .في نيستبه گفته ي او تنها محبت و عشق و عالقه كا

قدر پدران و مادران و خانواده هاي شهدا را بدانيم، و از شعار بـه سـوي                 
 . شعور سير كنيم و به معرفت برسيم

را ) ره(پـس امـام   . و انقالب وصف ناشدني بود    ) ره(عالقه ي وي به امام    
 . را فراموش نكرده باشيم) ع(فراموش نكنيم تا امام حسين

 بزرگ را هـيچ گـاه در ميـان ديگـر            خداوندا، سپاس تو را كه انسان هاي      
 . انسان ها باقي نگذاشتي

شهيد قدرتيان از رهروان راه توحيد و معرفت و سالك حقيقت بـود كـه               
 . جامه ي سرخ شهادت را مخصوص قامت او بريده بودند

 اي خوشا با فرق خونين در لقاي يار رفتن

 .سر جدا، پيكر جدا، در محضر دادار رفتن
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 ) برادر حسين قدرتيان(رش شهيد از زبان پد

. فرزند شهيدم، روحيه اي بسيار قوي داشت، و عالقه مند به مسجد بـود             
بعدها اين روحيـه آن چنـان       . از دوران نوجواني در نماز جماعت شركت مي نمود        

 . در او تقويت شد كه بيشتر شب ها، نماز شب اقامه مي نمود

بـه اسـتخدام    » ريحاج جاسـم بوشـه  «شهيد با مدرك ديپلم از هنرستان 
 .از توابع كنگان مشغول به كار گرديد» جم و ريز«آموزش و پرورش درآمد و در 

شهيد متأهل بود، و از او دو فرزند، يكي پسر و ديگري دختر بـه يادگـار                 
 .مانده است

شهيد فعاليت هايش را ابتدا از مسجد محل اقامت خـود شـروع كـرد، و                  
آن گـاه ايـن فعاليـت هـا را بـه            . گي بـود  سـن » نصر«جزء مؤسسين انجمن اسالمي   

» اَهـرَم «) ع(و سپس به دبيرستان امام جعفر صـادق       » جم و ريز  «آموزش و پرورش    
 .گسترش داد و عضو گروه مقاومت بود

از ويژگي هاي بارز شهيد، حسن اخالق و كردار مناسب در همه ي امور              
ـ           . بود او . ه رفتـار مـي كـرد      مخصوصاً با پدر و مادر خوشرفتار بود و بسـيار مؤدبان

 .عالقه ي زيادي به ورزش فوتبال داشت

» جم و ريـز   «شهيد به دفعات مختلف و در مقاطع زماني متعدد جنگ، از            
و سپس از طريق سپاه پاسداران شهرهاي خورموج و اهرم به بوشهر اعزام و سپس               

 . راهي جبهه هاي جنگ مي گرديد
ت داشت كه جمعاً به مـدت       در هر بار اعزام، مدت سه ماه در جبهه فعالي         

سي و شش ماه در ميدان هاي نبرد حضور داشت، تا ايـن كـه بـه درجـه ي واالي               
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 .شهادت نايل گرديد، و تاكنون جاويداالثر مي باشد

دوران تحصـيل   . ش در بوشهر متولد شـد     . ه 1337شهيد در آبان ماه سال        
بعـد در مدرسـه ي   . فعلي گذرانـد » عاشوري«را در مقطع ابتدايي در دبستان شهيد    

دكتر شـريعتي   (سابق  » پهلوي«و دبيرستان   )  بهمن فعلي  22(سابق» مهران«راهنمايي  
دوران تحصـيلي راهنمـايي و   » حـاج جاسـم بوشـهر   «و سپس در هنرسـتان    ) فعلي

 .متوسطه را سپري كرد

در اين موقع، تظاهرات مردم عليه رژيم ستم شاهي به اوج خـود رسـيده                 
  .  ها و فعاليت هاي مساجد شركت فعال داشتاو در راهپيمايي. بود

در يكي از مراسم هايي كه در ماه مبارك رمضـان و بـه خـاطر حادثـه ي       
برگزار شد، به دست مأموران رژيـم،       » جامع عطار «آبادان، در مسجد    » ركس«سينما  

 .به طوري كه مدتي در منزل بستري شد. به شدت كتك خورد

بعدها كـه جنـگ تحميلـي       . سپري كرد دوران سربازي را در گيالن غرب         
نيز شروع شد، به طور داوطلبانه به آن ديار كه شديداً مورد حمله ي دشـمن بـود،                  

 .مي رفت

پس از اتمام خدمت مقدس سـربازي، بـه اسـتخدام آمـوزش و پـرورش          
 . رفت» جم و ريز«درآمد و به 

در زمان جنگ، زمستان ها در كالس هاي درس حاضر مي شد و تابستان          
شـهيد  » مجنـون « در جزيره ي     4/4/67تا اين كه سرانجام در      . ها به جبهه مي رفت    

 . شد كه جسدش هنوز به دست نيامده است

با همه برخورد خوبي داشـت و مرتـب         . شهيد بسيار مهربان و متدين بود     
» شيخ غالمحسين مجـدي   «كه به امامت مرحوم     » بن مانع «در نماز جماعت مسجد     
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 . مي كردبرگزار مي شد، شركت 
به او گفته بود كه چرا تـو دوسـت          » حاج موسي گنبدي  «يك بار مرحوم    

داري در صف اول بايستي؟ او جواب داده بود كه برگزاري نمـاز جماعـت ثـواب                 
 . بسياري دارد، به ويژه آن كه در صف اول هم باشي

» شـاهين «با بچه هاي محل فوتبال بازي مي كرد و در محل تيمي به نـام                
حـاج  «و  » نـادر سـيار   «، شهيد   »محمدخليل فوالدي «ده بودند كه با شهيد      تشكيل دا 

 .هم بازي بودند» ابراهيم فوالدي

دلهـره  . كه پيش آمـد، شـب خوابيـده بـودم         » مجنون«حمله به جزيره ي     
كه در » جمال قدرتيان«به برادرم . سه چهار روز بود كه از او خبري نداشتيم        . داشتم

 مي كرد، تلفن زدم و گفتم كه بيا تا برويم و حسن             آموزش و پرورش اَهرَم خدمت    
 . را پيدا كنيم

در آن جـا اردوگـاهي بـود كـه اآلن نـامش را      . به اتفاق برادرم بـه ماهشـهر رفتـيم     
كساني كـه آن  . به اردوگاه رفتيم و از وضعيت شهيد سؤال كرديم        . فراموش كرده ام  

 . ما به بوشهر برگشتيم. استجا بودند، پس از تحقيق به ما گفتند كه فعالً ناپديد 
دو يا سه روز بعد، از طرف سپاه خورموج به ما اعالم كردند كه پسـرتان                

، جـزء  »انباركي«شهيد حسن با يك نفر از شاگردانش به نام آقاي      . شهيد شده است  
 .آن دو در سنگر كمين بودند كه به شهادت مي رسند. گروه تخريب بودند

عــالي «بودنـد، شخصـي از روسـتاي     كـه آزادگـان برگشـته    69در سـال  
برادرم به ديدن او رفته و با       . كه جزء آزادگان بود، نيز به وطن برگشته بود        » حسيني

آن آزاده تأكيد   . او درباره ي فرزندم صحبت كرده و عكسش را به او نشان داده بود             
كرده و اظهار داشته بود كه حسن قدرتيان در اردوگاه پيش ما بوده اسـت و مـا بـا                    
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 . ديگر بوده ايم و با هم صحبت كرده ايم يك
شهيد حسن به آن برادر آزاده گفته بود كـه مـن بوشـهري هسـتم، ولـي                  

بعـد آن آزاده در سـپاه       . اصليت اهرمـي دارم؛ و پـدر و مـادرم در بوشـهر هسـتند              
خورموج و هالل احمر بوشهر شهادت داد كه حسن قدرتيان با آن هـا در اردوگـاه     

 ما با وزارت امور خارجه و با هالل احمر مكاتبه كـرديم، و              پس از آن،  . بوده است 
 . قرار شد كه بررسي كنند

 .اسرا آزاد شدند، اما تاكنون خبري از او نشده است

 
 شهيد از زبان مادرش 

) عج(شهيد كالس ششم كه براي يادگيري قرآن به مسجد صاحب الزمان           
اسـتيم بـه تهـران      مي رفت، برادرش مي خواست عمل جراحي كند، و مـا مـي خو             

گفـت  . بيا تا تو را هم با خودمان ببـريم        . به او گفتيم كه ما نگران تو هستيم       . برويم
پدرش هـم هرچـه اصـرار       . كه من مي خواهم قرآن را ختم كنم و با شما نمي آيم            

 .كرد، نپذيرفت

: مي گفـتم  . مي ديدم كه به نماز ايستاده است      . شب ها گاهي اوقات بيدار مي شدم      
مـن  . هنوز اذان نگفته اند   . نه، تو بخواب  : اذان گفته اند؟ جواب مي داد     حسن، مگر   

با اين كه سنّش به اندازه اي بود كه بـه نمـاز شـب خوانـدن                 . نماز شب مي خوانم   
 . نمي آمد، اما از خردسالي، پسر با ديانتي بود

من به او اعتراض مي كردم و مي        . قبل از انقالب هميشه روزه مي گرفت      
 . اما مي گفت كه من روزه بدهكارم و بايد روزه بگيرم. نگيرروزه : گفتم
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 ) خواهر راضيه قدرتيان(شهيد از زبان خواهرش 
از موقعي كه من در دبستان درس مي خواندم، چون برادرم حسـن، پسـر        

من آن موقع سنّ    . مؤمني بود، خيلي تأكيد داشت كه هيچ وقت نمازم را ترك نكنم           
زيادي به يادم نمي آيد، ولي كالً مهرباني ها و خـوبي            و سالي نداشتم و خاطره ي       

هميشه مرا به مدرسه مي رساند و براي برگشت، به دنبـالم مـي             . هايش يادم هست  
او دست دور گـردنم     . هر وقت مي خواست به جبهه برود، من گريه مي كردم          . آمد

ي ناراحت نباش؛ و خيلي مرا دلداري مـ  : مي كرد و با من حرف مي زد و مي گفت          
 .داد
 

 :نمونه هايي از تقديرهايي كه از شهيد قدرتيان به عمل آمده است
  تعاليبسمه

 اَما بعد فَانَّ الجِهاد باب من ابواب الجنة: قال علي عليه السالم«
 ». فتحه اهللا لخاصه اوليائه

جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداونـد بـر روي اوليـاي خـاص                
 .خويش گشوده است

 
 ند حسن قدرتيانبرادر ارجم

 آموزگار آموزش و پرورش كنگان

، و نايب بـر حقـش رهبـر كبيـر           )عج(با سالم بي پايان به حضرت مهدي      
انقالب اسالمي امـام خمينـي، و درود فـراوان بـه ارواح پـاك و طيبـه ي شـهدا و           
جانبازان و مجروحين جنگ تحميلـي، و آرزوي پيـروزي نهـايي بـراي رزمنـدگان            

 . ق عليه باطلاسالم در جبهه هاي ح
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بدين وسيله از شما برادر عزيز رزمنده كه بـيش از شـش مـاه در سـنگر                  
پاسداري از مرزهاي كشور اسالمي در برابر هجـوم بيگانگـان و سـنگر آمـوزش و           
پرورش براي اعتال و فرهنگ اصيل اسالمي موفق بوده ايد، تشكر و قـدرداني مـي                

دان فـي سـبيل اهللا را بـه شـما           اميد است خداوند متعال اجر و پاداش مجاهـ        . شود
 .مرحمت فرمايد

   مرتضي كتيرايي

 معاون امور جنگ وزارت آموزش و پرورش

 
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 » .و من يقاتل في سبيل اهللا فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجراً عظيماً«
 )74قرآن مجيد، سوره ي نساء ـ آيه ي(

اتح گردد، زود باشد كه او را       و هركس در جهاد براي خدا كشته شود يا ف         
 .در بهشت ابدي اجري عظيم دهيم

 برادر ارجمند جناب آقاي حسن قدرتيان

چه قدر زيباست معلم بودن و در مدرسه ي عشق و ايثار نور افشـاندن و        
سرود و نغمه ي توحيد را مترنّم بودن و نيز جهاد راه حق را پيشقدم و اسوه بـودن         

مبارزه با باطل را در صحنه ي علم و عمل به نمايش            و درس ايثار و ظلم ستيزي و        
جز خداوند چه كسي مي تواند اين همـه ايثـار و فـداكاري و ايـن همـه                   . گذاردن

 .بزرگ همتي را پاس گويد

لذا به حكم وظيفه از شما برادر رزمنده كه         . چون راه، راه اوست و مزدتان با او       
ي در جبهـه ي حـق عليـه          ماه در سنگر دفاع مقدس از كشور اسـالم         3بيش از   
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باطل مجاهده كرده ايد، قدرداني و تشكر نموده، مزيد توفيقات شما را در ايـن               
 .راه مقدس از خداوند بزرگ مسئلت دارد

   روح اهللا ميرزايي

 معاون امور جنگ وزارت آموزش و پرورش

 
 وصيت نامه ي شهيد حسن قدرتيان

 
 ».الكفار و ليجدوا فيكم غلظهيا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من «

 123قرآن كريم، سوره ي توبه، آيه ي 

اي اهل ايمان با كفار كه به شـما نزديـك انـد، بجنگيـد و بايـد از شـما                     
 .ببينند تا اين كه از سپاه اسالم به وحشت افتند) و نيرومندي و قدرت(خشونت 

و نائـب  ) عـج (و درود بر حضرت مهدي) ص(با درود بر حضرت محمد    
 .ق ايشان امام امت، و با سالم بر شما امت حزب اهللا و با ايمانبر ح

اين جانب حسن قدرتيان، فرزند حسين، بنده ي كوچك خدا، با ايمان به               
خداي بزرگ قدم در اين راه گذاشته ام و هيچ نيرويي مرا اجبار به رفتن بـه جبهـه                   

چ نـوع تـرس و      نكرده؛ بلكه به خاطر وظيفه ي شرعي خود به جبهه آمده ام و هـي              
ولي خوش نـدارم كـه در       . واهمه اي ندارم و با آغوش باز، مرگ را پذيرا مي باشم           

كلّ من  «. الاقل خدمتي به اسالم كرده باشم و بعد اين دنيا را وداع كنم            . بستر بميرم 
همه فاني هستيم ولي چه خوش و لذت بخش اسـت كـه در راه خـدا                 » .عليها فان 
 .جان دهي

مـرا ايـن گونـه بـار آورده انـد، ممنـونم و از آن هـا                  از پدر و مادرم كـه       
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 .خواهش دارم كه مرا حالل كنند و صبر را پيشه كنند

را » احسـان «از همسرم مي خواهم تا آخر عمر زهراگونه باشد و فرزندم            
 .حسين وار تربيت نمايد و او را براي خدمت به اسالم آماده سازد

ي مي خواهم كـه در مـرگ بنـده          از برادرانم و كليه ي برادران حزب الله         
همـين امـام بـود كـه مـا را از      . صبر كنند و مقاوم باشند و امام را فرامـوش نكننـد           

 .منجالب فساد بيرون آورد

از خواهر عزيزم و كليه ي خواهران مي خـواهم كـه همچـون حضـرت                  
و حجابتان كه از خـون      . زندگي كنيد و در مرگ بنده صبر را پيشه كنيد         ) س(زينب
 .و تمامي شهيدان رنگين تر است، حفظ نماييدبنده 

خواهش و تمنايي كه از خانواده ام دارم، ايـن اسـت كـه از سـفر بـدون                   
چون چنين سـفري، چنـان لـذت بخـش      . بازگشت بنده، هيچ نگراني نداشته باشند     
و شما در تمام شهرها و محالت كه نگاه         . است كه انسان دلش نمي خواهد برگردد      

ه اي مي بكنيد كه شهيد نداده باشد و بنـده هـم خـونم از خـون             كنيد، كمتر خانواد  
ارزشمندتر و يا جـانم عزيزتـر از جـان          » نادر سيار «و شهيد   » خليل فوالدي «شهيد  

. از ايـن لحـاظ ناراحـت نباشـيد        . نيست» مصطفي سليماني «و  » عبدالحسين دشتي «
وعده هـا داده    شما صبر داشته باشيد، كه خداوند بزرگ در قرآن كريم، به صابرين             

 .است

از پدرم خواهش مي كنم كه همان طور كه مـرا در كـودكي، صـبح هـاي      
نيز عمل كنـد؛ و     » احسان«بيدار مي كرد، در مورد فرزندم       » ندبه«جمعه براي دعاي    

 .را حسين وار بار بياورد» احسان«

از دانـش   . چون شغلم معلمي است، سخن آخرم با دانش آمـوزان اسـت           
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نا دارم كه هميشه حزب اللهي باشيد و سنگر علم و دانـش را        آموزان خواهش و تم   
و به هيچ وجه هواهاي نفساني بر شما غلبه نكند كـه            . تا آخرين لحظه رها نسازيد    

زيرا همين امام بود كـه بـه        . بيچاره مي شويد و هميشه پشتيبان امام عزيزمان باشيد        
 .همه ي ما زندگي نو بخشيد

دوستان و آشنايان از بوشهر، اهـرم، كنگـان   از كليه ي اقوام و همكاران و   
 .و جم و ريز مي خواهم مرا حالل كنند
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 ) برادر يوسف قيصي زاده(شهيد از زبان فرزندش 

فردي مؤمن و متعهـد بـود چـه قبـل از            » حاج ابراهيم قيصي زاده   «شهيد    
حاج محمد حسـين قيصـي      «همچون پدر بزرگوارش    . انقالب و چه بعد از انقالب     

كه فردي خير و مردمي بود، زندگي خود را وقف مردم و خدمت به مسـجد                » هزاد
 . كرده بود

در مسجد محل به عنوان متولّي در تمام مراسـم نمـاز جماعـت، برپـايي                
در شـوراي محـل و شـوراي        . مراسم عزاداري و ديگر موارد نقشـي فعـال داشـت          

ري چشـم گيـر     اسالمي و همچنين در تمام فعاليت ها براي كمك به مـردم حضـو             
او به عنوان رئيس شوراي اسالمي محل، تمام كارهاي مردم را براي رضاي             . داشت

 .خدا انجام مي داد

در خصوص ايمان وي گفتني است كه در دوران كودكي به ما تأكيد مـي               
ما را از همان كوچكي حتـي       . كرد كه نماز بخوانيم، و حتماً نمازمان سر وقت باشد         

از آشنا مي ساخت و ما را با خود به نماز جماعت مسـجد              قبل از سنّ تكليف با نم     
 .و نماز جمعه مي برد

در شب هاي ماه مبارك رمضان با اين كه مي دانست كـه سـنّ مـا بـراي                   
روزه گرفتن كم است، باز هم سحر ما را بيدار مي كرد تا از معنويت سـحر فـيض                   

 .ببريم

بيان مي كـرد    را برايمان   ) ع(در شب هاي قدر، داستان هاي حضرت علي       
و ما را با زندگي آن حضرت، جنگ ها و رشادت هاي ايشان و همچنين زندگي و                 

آشنا مي ساخت و اين تالش، در تربيت اسالمي مـا           ) ص(و پيامبر ) ع(سيره ي ائمه  
 .نقش مؤثري داشت
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هركسـي مشـكلي داشـت،      . او در محل مورد احترام و اعتماد همگان بود        
. سي كمكي مي خواست به او مراجعه مـي كـرد          اگر ك . با وي در ميان مي گذاشت     

در همه حال به مردم ياري مي رساند و به همـين سـبب              . مردم داري او نمونه بود    
 . بين اهالي محل و شهر بوشهر از احترامي خاص برخوردار بود

 .وي همچنين در همسرداري و تربيت فرزندان نيز بسيار كوشا بود

د و اعضاي ستاد نماز جمعه و امـام  ، شهي63در چهارم فروردين ماه سال     
، به قصد كمك رسـاني      »مدني«جمعه ي وقت حضرت حجت االسالم والمسلمين        

 صبح با كارواني از هداياي مردمـي،  9به رزمندگان اسالم و ديدار از آن ها، ساعت        
 .در اين سفر من نيز با كاروان همراه بودم. از بوشهر حركت كردند

بر اثر واژگون شدن ماشين، پـدرم       » رخهك« شب در نزديكي پل      9ساعت  
هنگامي كه ماشين در حال واژگون شدن بود، تنها         . به درجه ي رفيع شهادت رسيد     
بعد از واژگوني ماشين، وقتـي بـه او         . بود» يا علي «صدايي كه از او شنيديم صداي       

نزديك تر كه رفتم، ديدم پدرم      . نزديك شدم، ديدم يك نفر كنار ماشين افتاده است        
بعد گروهي از ماشين هاي عبوري، ما را همراه پدرم و برادر امـام جمعـه و                 . تاس

يكي از پاسداران كه زخمي شده بودند، به بيمارستان انديمشك رساندند و گفتنـد              
 . كه پدرم شهيد شده و دو نفر ديگر زخمي هستند

 
 :در هجران پدر» برادر اسماعيل قيصي زاده«سوگنامه اي از 
 ي آقاي زود رفته به سفر، روزهايم بي تو ا

 . روزگاري است كه فصل خزان بر آن نقش بسته

 !نمي داني چه ناگفته دردي است اين غربت دل

 190/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !اي كاش مي بودي و مي ديدي چه قفس تنگي برايم ساخته است

 .و بال هايم را به ميله هاي پوالدي اش زنجير كرده است

 . تنها رؤياي توست كه تنهايي ام را مرهمي است

 من بارها تو را در خواب گريسته ام؛

 . و چه شبانه ها كه در بستر خيالم اشك ريخته اي

***** 

 !اي پدر، اي مهربان خوبم

 .اين جا دلم چون غريبه ها مي گيرد

 .افسوس كه در خواب دست هايت هميشگي نمي شوند

 اي كاش كه يك روز، تو در بيداري قدم بر واژه ي سالم بگذاري،

 ! نوراني لحظه هايت كنيو مرا همسفر

 من در خودم به اين يقين رسيده ام كه يك روز خواهي آمد، 

 . و از تمام خاطره ها كوچ خواهي كرد

 گر روزي شاپرك ها خبر آمدنت را آورند،

 . به دريا تو را وعده خواهم داد

 از ستارگان مژدگاني تو را خواهم ستاند؛ 

 آمده و زمين را كه گويي در روزهايش شب بود، 

 .آفتاب دستان تو را نويد خواهد داد

 و من همچنان لبريز انتظارم كه تو بيايي،

 . تا همه ي دل تنگي هايم را به پايت بريزم

 و تو يك روز، ناگهان از سمت اقاقي ها خواهي آمد، 
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 .و پايان خواهي داد انتظار غنچه اي كه در حسرت باران، روزها را مي شمارد
 

 »  دالكريم افكارآزادعب«شعري از برادر 
 :   در وصف شهيد حاج ابراهيم قيصي زاده

 
 كي ز يادم مي رود آن شوكت و سيماي تو

 كي ز خاطر مي رود آن قامت زيباي تو

 روز و شب بودي به فكر مردم و مستضعفين

 در تالش مردمي، آن ساحت واالي تو

 سنگر مسجد رها ننموده تا خصم لعين

 و سيماي توضربه ي مهلك زند بر سنگر 

 انقالبي در عمل، اندر تعهد پايبند

 مرجعت راضي شد از اين خدمت واالي تو 

 خواستي تا جبهه را ياري رساني بي امان

 جبهه شد رنگين ز خون قامت رعناي تو 

 با لباس رزم، چون رزمنده گشتي غرق خون 

 تيپ بودي شادمان از بهترين كاالي تو

  توستهركجا نظّاره بنمايم، سخن از فضل

 هر گلي را ديده ها بشكفته بيند جاي تو 

 داغ تو بر قلب افكار است تا يوم قيام

 در قيامت انتظارم شافع موالي تو
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 :در رثاي پدر» يعقوب قيصي زاده«سوگ نوشته اي از برادر 
 

 امشب نيز نشسته ام در كنار پنجره،

 و دوخته ام نگاهم را به تمام ستارگاني

 . آسمان نقش بسته اندكه بر سينه ي پهناور 

 در اين مهتاب دل انگيز، به گرد ماه نوراني،

 ميان خوشه ي پروين و دب اكبر،

 ميان آن همه زهره و ناهيد،

 .من ستاره زيبايم را يافته ام

 منتظر كه لحظه ي فرود آمدنش فرارسد؛

 و او پس از لحظه اي از نيمه شب

 آرام آرام در كنارم جاي گيرد؛

 م كرده،و من دست و پا گ

 بنشسته در زورق خيال،

 چشم در چشم تو، پرنده ي كوچك دلم را به سويت پرواز مي دهم؛

 و با تو مي گويم از تنهايي هاي دلم و از غربت هاي بي تو بودن؛
 و از اشك هاي نيمه شب ريخته در دامنم؛

 . و تو گويا غرق در بازگشت دوباره لحظه شماري مي كني

 يت ميان خواب و بيداري،پس از چندي با نوازش ها

 تو را مي بينم كه با لباسي سفيد ميان آن همه فرشتگان نوراني،

 از همه نوراني تري و پر پروازت براي رسيدن به آسمان، 
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 .از همه تندتر مي زند
 و من پا به خاك، دست هايم را به سويت مي كنم دراز،

 كه اي مرد آسماني، اي مرد خدايي، اي پدر، 

 ! ود ببرمرا هم با خ

 .و تنها جواب من، آن تبسم شيرين هميشگي توست

 :در فراق پدر» يعقوب قيصي زاده«واگويه هاي برادر 

 به نام خداوند بخشنده ي مهربان

 ).ع(الحمدهللا الذي جعلنا من المتمسكين بوالية علي بن ابي طالب

  !پر از ياد تواَم، بشنو صدايم

 .غريب از هر رفيق و آشنايم

  اي سبز آزادز داغ سروه

 .شكسته بغض گل در گريه هايم
 
 
 
 

 .تقديم به شقايقي كه زود پژمرد
 

سخن از كسي است كه هرچند در كنار ما نيست، ولي همواره نقش و خاطره اش                
 .بر صفحه ي دلمان تصويرگر زيبايي ها و خوبي ها و اخالق نيكوي اوست

ـ               م، ولـي از روح     عزيزي كه سال هاست از وجود خاكي او بهره نبـرده اي
بزرگ او، عشق او، مهرباني ها و فداكاري هـاي او در بـين خـانواده بسـيار ديـده،                  
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 . شنيده و درك كرده ايم

شايد براي بعضي از انسان ها مردن و مرگ، تمام شدن همه چيز باشد؛ و               
با از بين رفتن كسي، ديگر آن شخص وجود ندارد و ديگر فراموش مي شود، ولي                

با مرگ همه چيز به پايان نمي       . ه خالف اين حقيقت وجود دارد     جالب اين است ك   
شايد جسم مادي او از بـين بـرود و در جمـع، مـا ديگـر نتـوانيم از وجـود                      . رسد

پرمهرش استفاده كنيم، ولي روح او كه همان وجود معنوي او مي باشد، در پيش ما        
بايد چشم دل   . و در كنار ما است كه اين امر با چشم ظاهري قابل ديدن نمي باشد              

 . را باز كني تا جان بيني

پدرجان، امروز را بيشتر از روزهاي ديگر چشم به هر جا مي رانيم، شايد              
ولي چـه سـود كـه گـل وجـودت زود            . تو را بهتر بيابيم و به تو نزديك تر گرديم         

پژمرد؛ ولي عطر خاطره ات، هنوز هم بوي زندگي را در رگ هاي مان جاري مـي                 
 .ا ياد خوشت زنده نگه مي دارد و به زندگي اميدوارسازد و ما را ب

پدر، نمي دانم چرا براي ديدنت، بايد تو را در ديگـران جسـتجو كـنم؛ و      
شايد درك نكنم كه هنوز هم در كنارم        . احساس پدر بودنت را از آن ها تقاضا كنم        

شايد باور ندارم كـه شـهيدان       . هستي و دستم را در دست گرفته اي و همراه داري          
ولي باز مي گويم چه خوب بود كه هنوز مي شد از گرماي محبت و مهر                . زنده اند 

تو بيشتر استفاده مي كردم، و وجود پرطراوتت بهـار زنـدگي مـان را سرسـبزتر و                  
خرّم تر نشان مي داد، و از چشمه ي كالم گوهربارت پندها و اندرزها مـي گـرفتم                  

يشتر خـود را وقـف ذات اقدسـش         تا به اين دنياي فريب دهنده دل نمي بستم، و ب          
 .همچنان كه تو تمام زندگي ات و وجودت را وقف كرده بودي. مي كردم

پدرجان، دنياي بچگي، عالمي است كه قدرت تشـخيص زيـادي وجـود             
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ولـي در شـرايط كنـوني هرچـه     . ندارد و اگر هم باشد، احساسي و زودگذر اسـت   
م، و كمبود تـو را بـه روشـني و           بيشتر پيش مي رويم، بيشتر به تو نياز پيدا مي كني          

 . زاللي آب در مسير پر پيچ و خم زندگي احساس مي كنيم
هرچند كه عزيـز ديگـري كـه مـادر باشـد از هـيچ فـداكاري و ايثـار و                     
جانفشاني براي ما دريغ نمي كند، و نمي گذارد كه جاي خالي تو را زياد احسـاس           

او را در   ) س(»اطمـه ي زهـرا    ف«از خداوند منّان عاجزانه خواهـانم بـه حـقّ           . كنيم
 . قرار دهد) ع(و ائمه ي معصومين) س(»صديقه ي كبري«بهشت همجوار با 

 .ان شاء اهللا

 گر به صد منزل، فراق افتد ميان ما و دوست 

 همچنانش در ميان جان شيرين، منزل است
 

 )برادر عبدالكريم افكارآزاد(شهيد از زبان دوستش 
 تاريخ اسـت و تمـام وجـود         سخن گفتن در خصوص شهيدي كه شرف      

 . خود را وقف انقالب اسالمي نمود دشوار است

فـردي متـدين و متعهـد بـا اخـالص و            » حاج ابراهيم قيصي زاده   «شهيد  
 . از نظر مردم داري و مهمان نوازي معروف بود. داراي اخالقي پسنديده بود

مازهاي در ن . مقيد بودن به انجام فرايض ديني از ويژگي هاي بارز او بود           
جماعت مسجد، حضوري فعال داشت و در آيين هاي مذهبي پر نقش ظـاهر مـي                

هـيچ  . شد و در مراسم مختلف مردم، اعم از شادي و اندوه آنان، حضور مي يافـت   
گاه به خود اجازه نمي داد به خاطر تعهد اخالقي با دوسـتان اختالفـي پيـدا كنـد،                   

بـه نظـام مقـدس      . يـز داشـت   حتي سعي در رفع حـل اختالفـات و پيونـد افـراد ن             
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 .جمهوري اسالمي و همچنين واليت فقيه، التزام عملي داشت

محل سكونت خود را به مكاني براي توزيـع كاالهـاي مـورد نيـاز مـردم         
در مسائل اجتماعي به ويژه در برنامه هاي انتخابات، اعـم از            . محل تبديل كرده بود   

ياست جمهـوري حضـوري     انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسالمي و ر       
 . فعال داشت

گرچه توانايي رزمي نداشت، عالقه ي زيادي براي حضور در جبهه هاي            
هر زمان كه نيروهـاي رزمنـده ي بسـيجي از           . حق عليه باطل از خود نشان مي داد       

هميشـه  . محل، عازم جبهه مي شدند، او هم آرزو داشت كـه در كنـار آنـان باشـد                 
 . آرزو تحقّق يابددرصدد بود كه به گونه اي اين

با تشكيل ستاد پشتيباني جبهه و جنگ، بـا وسـيله ي نقليـه ي شخصـي                   
 . خود، آماده ي رساندن كمك هاي مردمي به جبهه گرديد

 در يكي از سفرها كه قرار بود كمك هاي مردمي بـراي             4/1/63در تاريخ   
 شـهيد   .رزمندگان ارسال شود، با تعدادي از دوستان عازم جبهه هاي جنوب شديم           

بزرگوار نيز در حالي كه لباس بسيجي به تن داشت، با ماشين خـود راننـدگي مـي                  
 . كرد

. آسمان را ابري سياه پوشانده بود     . مسافت هاي زيادي را طي كرده بوديم      
بـاران آرام آرام باريـدن گرفـت و كـم كـم       . شهر انديمشك را پشت سر گذاشـتيم      

پس از مدتي متوجه شديم كه از       . اول اتومبيل ما از پل كرخه گذشت      . شدت يافت 
. برگشتيم و خود را به نزديكـي پـل كرخـه رسـانديم            . اتومبيل شهيد خبري نيست   

صـحنه بسـيار    . ناگهان با اتومبيل واژگون شده ي شهيد و همراهانش مواجه شديم          
او جان را به جان آفرين تسليم كرده بود و اندوهي           . و من متحير بودم   . دردناك بود 
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 . راي همراهان به جا گذاشته بودجانكاه را ب

شب را با مصيبت از دست دادن يار با وفاي خود، در چادر رزمندگان به               
سپس با تحويل گرفتن پيكر مطهر شهيد از بيمارسـتان انديمشـك،            . صبح رسانديم 

 . عازم بوشهر شديم

پيكر پاك آن بزرگوار پس از تشييع بي نظير مردم بوشهر، در ميان انـدوه               
 .  آشنايان در گلزار شهداي بوشهر به خاك سپرده شددوستان و

 .روحش شاد و يادش گرامي باد
 

 )خواهر صغري دشت ياري زاده(شهيد از زبان همسرش 
هنگامي كه با شهيد ازدواج كردم، او يك كاميون داشـت و روي آن كـار                

 . مي كرد؛ و مايحتاج زندگي را به وسيله ي همين ماشين تأمين مي كرد

يروزي انقالب اسالمي خودش روي ماشين كار مي كرد، اما بعـد     قبل از پ  
از پيروزي انقالب اسالمي، چون مي خواست براي اسالم و انقالب اسالمي بيشـتر              
فعاليت كند، راننده اي را به خدمت گرفت تا روي ماشين كار كنـد و خـودش در                  

اه او در ايـن ر    . شوراي اسالمي محل بـه خـدمت گـزاري مـردم جامعـه پرداخـت              
 . زحمت هاي زيادي را متحمل شد، بدون آن كه چشم داشتي داشته باشد

هنگامي كه شب فرا مي رسيد و از كارهاي شورا فارغ مي شد، بـه امـور                 
در كمك كـردن بـه      . هميشه جاي او در مسجد بود     . مربوط به مسجد مي پرداخت    

از . يـد هركس كه به كمكي نياز داشـت، دريـغ نمـي ورز           . مردم بسيار بخشنده بود   
هنگامي كه روستاييان نيـاز     . لحاظ اخالق، رفتار و ايمان بسيار بلندمرتبه و واال بود         

به كمك داشتند، با آن كه هوا گرم بود، شهيد به همراه بعضي از نزديكـان و مـردم                   
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محل، از طريق جهاد سازندگي به كمك آن ها مي رفتنـد و در درو گنـدم و جمـع       
 .  كردندآوري آن به مردم روستا كمك مي

در زمان شكل گيري انقالب و با شروع راهپيمايي هاي مردمي، در تالش           
هايي كه عليه رژيم طاغوت صورت مي گرفت شركت مـي كـرد، و در ايـن راه از            

عالقـه ي  . در اين راه استراحت براي او بي معني بود. هيچ كوششي دريغ نمي كرد   
. بود تا خستگي ناپـذير باشـد      او براي خدمت به اسالم، انقالب و مردم باعث شده           

هيچ گاه نمي گفت كه به من چه؟ يا مـن چـه كـار دارم؟ در همـه ي امـوري كـه                       
 . احساس مي كرد نوعي كمك براي مردم است، پيش قدم مي شد

در . با شروع جنگ تحميلي در ياري رسـاندن بـه رزمنـدگان فعـال بـود               
ستاد جمع آوري كمك    محل، مواد و وسايل مورد نياز را جمع آوري مي كرد و به              

مثالً آرد بـه مسـجد مـي        . هاي مردمي استان تحويل مي داد تا به جبهه ارسال شود          
همچنـين پارچـه    . آورد و زنان محل را براي پختن نان به مسجد دعوت مـي كـرد              

تهيه مي كرد و از زنان براي دوختن لباس براي رزمنـدگان دعـوت بـه عمـل مـي                    
ز به او كمك مي كردم و با اين كمك ها سـعي     در همه ي اين امور، خودم ني      . آورد

 . مي كردم مشوق او در كارهايش باشم

با آن كه شهيد تا كالس ششم تحصيل كرده بـود، امـا فهـم، درك، مـردم       
داري و طريقه ي معاشرتش با ديگران به گونه اي بود كه هركسي حتي افراد ناآشنا      

 . ها نمي كردندهم كه يك بار با او برخورد داشتند، ديگر او را ر

بارها پيش مي آمد كه افرادي از تهران، شيراز و شهرهاي ديگر كه بـراي               
گذران زندگي به بوشهر مي آمدند، وقتي كه براي گرفتن دفترچه ي شـورا بـه وي                 
مراجعه مي كردند و اخالق شهيد را مشاهده مـي كردنـد، پـس از آن، هميشـه بـه                    
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 .ديدارش مي آمدند

ه اش همه كساني كه به نحوي او را مي شـناختند،            در مراسم تشييع جناز     
اخـالق او   . دوستي او با مردم موقتي نبود، بلكه تـداوم داشـت          . شركت كرده بودند  

 .باعث شده بود كه ما در شهرهاي ديگر هم دوستان و آشنايان زيادي داشته باشيم
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 زندگينامه 

ا و مملـو    ش در خانه اي محقّر ولي باصف      . ه 1346 شهريور ماه    29در  
از مهر و يك رنگي، پسري چشم به جهان گشود كه تولّدش شادي و شعف را                
براي دل پدر، و خوشبختي و رضايت را براي مادر، و غرور و افتخار را بـراي                 

 . ناميدند» مجيد«او را . دل خواهر خود به ارمغان آورد

 و  آن ها خانواده اي مـذهبي و پايبنـد        . پدر خباز بود و مادر خانه دار      
مجيد از مـادري بـه دنيـا آمـد كـه            . معتقد به اصول و ارزش هاي ديني بودند       

زندگي سخت و پرمشقّتي را تجربه كرده بود، و بـا شـغل دشـواري كـه پـدر            
خانواده داشت، در خانه به سان فرشته اي مهربان و راسـت كـردار و فـداكار                 

 . بود
ـ                اوم و  تجربه ي دشواري ها و مـرارت هـا، فرزنـدان خـانواده را مق

درستكار بار آورد، به طوري كه در مقابل سختي ها و مرارت هاي زندگي كمر               
 . خم نكنند

. گذراند» ماه نساء «مجيد دوران كودكي را در دامان پرمحبت مادرش         
او زني بسـيار مهربـان، مـردم        . مادري كه در خُلق و خوي، واقعاً ماه زنان بود         

بـه  » مجيـد «پـدر  . انزد همه بـود قناعت و همسرداري او زب. دوست و قانع بود 
خاطر شغل سخت و مشكالت آن دوران، مردي زود رنج بود و ايـن زنـدگي،                

 . زني را مي طلبيد كه آرام، مهربان و فداكار باشد و ماه نساء اين گونه بود

اين زن فرزنداني را تربيت نمود كه قناعت و صبر و ايمان و مبارزه با               
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 . مشكالت را به خوبي آموختند

او داراي دو   .  سالگي را به خوبي گذراند     5سر خانواده دوران يك تا      پ
وي عزيز دل همه ي خـانواده بـود؛         . بود»  فريبا«و  » رباب«خواهر به نام هاي     

 . چون پسري آرام، ساكت و متين بود

» سنگي«آن ها بعد از چندين سال تحمل سختي، خانه اي در محله ي              
 . ل اين كه خباز محله بود، همه مي شناختندپدر مجيد را به دلي. بوشهر خريدند

ش خانواده با شعف و شادي، مجيـد را بـه مدرسـه             . ه 1352در سال   
پدر عقيده داشت كه اگرچه خودش به جايي نرسيده، ولـي پسـرش             . فرستادند

بايد درس بخواند و تحصيالت خوبي داشته باشد، تا براي كسب لقمه اي نان،              
و مادر نيز بـيش از پـدر، از ايـن واقعـه             . نشوداين قدر متحمل رنج و سختي       

او با خواهرش كه كـالس دوم ابتـدايي بـود، بـه كـالس اول در                 . مسرور بود 
آن سال را هر دو با شادي و        . واقع در خيابان عاشوري رفت    » مفتون«مدرسه ي   

 . همت، به خوبي پشت سر گذاردند

.  شـد  »سـيمين « سالگي صاحب خواهري ديگر به نام        8مجيد در سن    
 روز از تولـد     40تقدير براي زندگي آن هـا چنـين رقـم زده بـود كـه هنـوز                  

خواهرش نگذشته، ضربه ي جبران ناپذيري بر پيكره ي خانواده و به ويژه روح              
 . و جان مجيد وارد آيد، و آن از دست دادن مادر بود

ش مجيـد بـه همـراه    . ه1354در يكي از روزهاي سرد زمستان سـال      
 مي رفتند كه ديوار بلند و پوسيده ي خانه اي مسكوني بـر              مادرش براي خريد  

مجيـد در  . سر آن ها آوار شد و مجيد را با غم آشنا و با اشك همنشـين نمـود          
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 نفـري كـه بـا    8اين حادثه به طور عجيبي جان سالم به در برد، و همـه ي آن        
مادرش زير آن ديوار ماندند، فوت شدند، و فقط مجيد بـا جراحـات بسـياري                

 . ه ماندزند
شايد سرنوشت اين بود كه سعادت ديگري نصيبش شود و جـانش را             

 . در راه ديگري دهد
. مجيد چه غم ها و غصه ها كه به سبب از دست دادن مادرش نخورد              

 . بعد از مدتي خاله اش با پدرش ازدواج نمود

زمان مي گذشت و مجيد روز به روز از هجران مادرش بيشـتر زجـر                 
اما اين رفتارها و تحمل عـذاب هـا از نگـاه            . وت مي كرد  مي كشيد، ولي سك   

دلم براي مادرم تنگ    : گاهي اوقات مي گفت   . پدر، خاله و خواهرانش دور نبود     
 . شده، خيلي دلم برايش مي سوزد و نمي توانم فراموشش كنم

آن روزها  . ش در كالس چهارم ابتدايي تحصيل مي كرد       . ه 1356سال  
 با رژيمي پوسيده و ظالم بودنـد و عليـه شـاه و              كشور و مردم در حال مبارزه     

 . دستگاه او به قيام برخاسته بودند

ش بود كه مجيد وارد دوره ي راهنمايي شد . ه1358 يا 1357در سال 
بـه مدرسـه ي     » مفتـون «و با خـواهرش كـه كـالس دوم بـود از مدرسـه ي                

بـه  او بـا خـواهرش بـا هـم          . جديد منتقل شد  »  بهمن 22«قديم و   » فخردايي«
 .مدرسه مي رفتند

 . ش انقالب اسالمي مردم ايران پيروز شد. ه1357باألخره در سال   

. آن دوران مصادف با تحوالتي شگرف در اخالق و رفتار مجيـد بـود             
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او ديگر نوجواني پرشور و تالشگر شده بود و با بچه هاي انجمن هاي اسالمي               
مـاز، طرفـدار ارزش     او فردي بـا ن    . و با بچه هاي حزب اللهي همكاري داشت       

از نظر حجب و حيا و رفتار در خانه بسيار خوب           . هاي ديني و اهل مذهب بود     
در پوشـيدن لبـاس     . بود؛ ولي هميشه شخصيتي ساكت، آرام و عجيب داشـت         

 . در عين حال مردم دوست بود. از تجمالت دوري مي گزيد. بسيار ساده بود

گي كشـورهاي   ش كه جنگ تحميلي به سرسـپرد      . ه 1359در شهريور   
ديگر توسط عراق، به ايران تحميل شد، جوانان ايران و همه ي ملت مسلمان به      

 .دفاع برخاستند

مجيد هم ديگر به مدرسه نرفت و نام خـود را در مدرسـه اي ديگـر                 
نوشت كه كالس هاي آن در خرمشهر، سوسنگرد، اهواز و هويزه برگـزار مـي               

 .شد

در خيابـان عاشـوري     ) ع(»امام حسـين  «او به عضويت گروه مقاومت      
بعد از مدتي كه دوره هاي آموزشي نظامي را گذراند، در مورخ            . بوشهر درآمد 

 سالگي وارد صحنه ي نبرد شد؛ نبردي شجاعانه كه وصف           15 در سن    1/3/61
 .شجاعت ها و دليري ها، همراه با خُلق مهربانش زبانزد دوستان گرديد

و » عـين خـوش   «شور در   مجيد آرام و ساكت ديروز، اكنون سري پر         
 .داشت» كوشك«جبهه هاي جنوب و 

با وجود كوچكي جثّه، و مخالفت هاي پدر به منظور ادامه ي تحصيل               
و رسيدن به سنّي كه بتوان به جبهه ها رفت، او عزمش را جزم كرده بود و پاي                  

 .به ميدان نبرد گذاشته بود
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ـ                 ايي چـون   ابتدا سقّاي رزمندگان در جبهـه بـود و سـپس سِـمت ه
او خـود هـيچ   . را عهده دار شد   ... جي زن و سكان داري و تيربارچي و         .پي.آر

ولـي هرازگـاهي از زبـان دوسـتان يـا           . گاه در اين باره سـخني نمـي گفـت         
 . همرزمانش در اين باره سخناني شنيده مي شد

. پس از مدتي نامه هايي مختصر و كوتاه براي خانواده اش مي فرستاد            
 .حوال خود باخبر مي ساختو آن ها را از ا

بعـد از   . بـود » كوشك«در جبهه ي    » المهدي« در تيپ    25/5/61او تا     
 بـه عرصـه ي      6/6/61چند روز مرخصي و ديدار با خانواده، مجدداً در تاريخ           

 .به مبارزه با دشمن پرداخت» عين خوش«اين بار در جبهه ي . پيكار بازگشت

جعفـر  «ا كساني چـون بـرادر       شهيد مباركي در دوران جبهه و جهاد ب         
عباس «، شهيد   »عبدالحسين حمايتي «، شهيد   »مهدي پوركبگاني «، شهيد   »كبگاني
 . همرزم بود... و »  راحتي«، شهيد »يوسف قرباني«، شهيد »ديده ور

 در منطقه بود و بعد از يك ماه مرخصي، باز در            27/8/61او در تاريخ    
 . پيوست) ع(»مام سجادا« به جبهه ي جنوب رفت و به لشكر 2/10/61

. به قول خودش هميشه غمي در دل داشت و آن مـرگ مـادرش بـود    
در جـايي از    . بارها و بارها اقرار مي كرد كه غم هجـران مـادر مـرا سـوزاند               

 :دفترچه اش نوشته بود

 شب بود و شمع بود و من بودم و غم

 شب رفت و شمع سوخت و من ماندم و غم

 يست در ظلمت شب، جز غم ايام كسي ن
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 مي ميرم و مي سوزم و فريادرسي نيست

 
با وجود غم ها و دردهاي بزرگ در دلش، بـاز ايمـانش را از دسـت                 

 . او چشم طمع به دنيا و مال دنيا نداشت. نداد و به دفاع ادامه داد

ش در جبهه بود و بعد از چنـد روز          . ه 1362 فروردين   6 يا   5شهيد تا   
او بـا   .  عزيمت نمود  19جنوب و لشكر     به جبهه ي     22/1/62دوباره، در مورخ    

توان اندكش، بسيجي مخلصي بود كه دنيا و ماديات را در راه عشق بـه خـدا                  
 . فدا كرد

از مجيد عزيز نمي توان كامل گفت و نوشت چرا كه خود درياي بـي   
 .كراني از ايثار، گذشت و خوبي و عشق به خدا، مردم و وطن بود

منطقه هاي عملياتي مجروح شد، به       در يكي از     17/5/62او در تاريخ    
آن قـدر بـي توقـع و        .  در بيمارستان بستري بـود     17/8/62طوري كه تا تاريخ     

ساده بود كه در مدت مصدوميتش، مزاحم هيچ كسي نشد و نـه خـانواده اش                
 . بعدها خودش بيان كرد كه مجروح بوده است. مطّلع شدند و نه دوستانش

د اعزام شد؛ اين بار از طريق تيـپ    شهيد مجي  24/11/62باز در تاريخ    
 .بود»  نوح«، گردان )ع(»اميرالمؤمنين«

اگر شما هم در سنگرها باشيد و اين جوانـان غيـور            : هميشه مي گفت  
 .اسالم را ببينيد، اخالص، پاكي و گذشت را نظاره گر خواهيد بود

 در منطقه بود و همان نامه هاي خالصـه، ولـي            17/1/63او تا تاريخ    
 .محبت براي خانواده مي فرستادپرمهر و 
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گرچه ايرانيان به عيد و مراسم سال نو اهميت داده و مي دهند و ايـن                
خود يك رسم است، ولي ملت ايران در سال هاي جنگ فقط به فكـر دفـاع و                  
حفظ ارزش هاي ديني بودند، و به همه چيز از جمله جشن و مراسم سال نـو،                 

جانباز و ويراني، همه تقريباً شريك غـم        با آن همه شهيد و      . كمتر توجه داشتند  
 . هم بودند؛ و مجيد هم از مردم جدا نبود

نه در عزاي خـانواده بـود و نـه در           . او حتي به فكر خانواده هم نبود      
گرچه بعد از حادثه ي مرگ مادر، غمي به سنگيني كوه در دل نهفته              . شادي آن 

در بيشتر يادداشت   او  . داشت و غم دوري مادرش برايش خيلي عذاب آور بود         
در گوشـه اي از خـاطراتش       . ها و خاطراتش به اين موضوع اشاره كرده است        

 : اين طور نوشته بود
اگر مردمان مي دانستند بي     . راستي اي دنيا، تو چه قدر بي وفا هستي        «

من از همان لحظه فهميدم كه تـو بـي          . دفايي تو را، هرگز دل به تو نمي بستند        
راستي مـن بعـد از      . درم، تنها مونسم را از من گرفتي      وفايي، كه از كوچكي ما    

وقتـي  . از همان لحظه بود كه غم را شناختم. مادرم چه دردها و رنج ها كشيدم      
فكر مي كنم من در چه سنّي از وجود مادر محروم شدم، آرزو مي كـنم قلـبم                  

 » ... .مي شكافت و روح از جسمم خارج مي شد و

 19اين بار جـزء لشـكر       . جبهه رفت  باز به    31/6/63شهيد در تاريخ    
 . بود» فجر«

شور و شوق او در جبهه ها و حضور مداومش، خود بيانگر شـجاعت          
 در منطقه حضور داشـت و بعـد از          19/8/63او تا تاريخ    . همراه با ايمانش بود   



 209/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتي كه به مرخصي مي آمد، در گـروه مقاومـت و            . آن دوماه در مرخصي بود    
 . بسيج فعاليت داشت

هـر روز شـهيدان     .  روزها شهيد بسيار آشـفته و پريشـان بـود          در آن 
بسياري بر روي دوش مردم تشييع مي شدند و جوانان بسياري جانبـاز و اسـير               

 . مي شدند
مجيد خود شاهد اين وقايع بود و غصه مي خورد و مي گفت كه من               

 .لياقت شهيد شدن ندارم و آرزويم شهادت در راه خداست
هميشه با وداعـي آرام و      .  عازم ميدان شد   30/12/63دوباره در تاريخ    

براي رفتن به جبهه شوق داشت، ولي ياد مادر         . غمبار خانواده را ترك مي كرد     
 .او را ناراحت مي كرد

 در جبهه هاي پيكار عليه دشمن ديـن         6/3/64در اين مرحله تا تاريخ        
 . و ميهن حضور داشت

 و مفقود داشت كـه      در آن روزها كشور آن قدر شهيد، زخمي و اسير         
هركسي كه احساس مسئوليت مي كرد، طعم شادي و تلخي زنـدگي شخصـي              

مگر زماني كه رزمندگان بـه پيـروزي مـي رسـيدند و             . اش را از ياد برده بود     
بودند كساني كه جنـگ آن هـا را اذيـت           . قسمتي از خاك كشور آزاد مي شد      

ولي شـهيد  . شيدندنكرده بود و ضربه اي هم نخورده بودند و سختي هم نمي ك          
 سال جنگيدن، فوالد آبديده اي شده بود كه خـود سـمبلي از              4مباركي بعد از    
 .استقامت بود

وي پس از اقامتي كوتاه در بوشهر مجدداً به جبهه شتافت و تا تاريخ              
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باز براي چند روزي به او مرخصي دادنـد ولـي هنـوز             .  در جبهه بود   12/7/64
مدتي هم كه در خانـه بـود، مـدام          . رفتن شد استراحتي نكرده بود كه آماده ي       

اشك مي ريخت و به نوارهاي مربوط به جبهه و نوحـه هـاي عـزاداري امـام                  
همه به او مي گفتند كه تو كه مدام در جبهه هستي و             . گوش مي داد  ) ع(حسين

من كاري نكرده ام؛ من لياقت شهيد شـدن    : مي گفت . دين خود را ادا كرده اي     
 . را ندارم

باشـد  : مي گفـت  . از خود را بزرگ كرده و قاب گرفته بود        او عكسي   
براي مراسم تشييع جنازه ام؛ البته اگر من اليق شهادت بودم و اگر جنـازه ام را             

 . پيدا كردند

 در منطقـه ي     19/4/65 اعزام شد، و تا تـاريخ        28/8/64باز در تاريخ    
ندين بار از   چ. خستگي را نمي شناخت   .  ماه تمام در جبهه بود     9او  . جنگي بود 

مـي  . ناحيه ي دست، پا و بيني مجروح شد، ولي باز خم بـه ابـرو نمـي آورد                 
 .اگر كربال آزاد شد، نوبت قدس است و فلسطين: گفت

مي خواهم از بسيج به سپاه بـروم و پاسـدار           : مدتي بود كه مي گفت      
. دوست دارم پاسدار دين و كشورم باشم و لباس سبز پاسـداري بپوشـم             . شوم
او مي گفت كه گرچه     . ن خصوص چندين بار اقدام كرد، ولي موفق نشد        در اي 

لياقت شهادت يا جانبازي را نداشتم، ولي مي توانم پاسدار ارزش هاي اسالمي             
 .و كشور و دينم باشم

 وارد نيـروي    5/8/65در تـاريخ    . باألخره دوره ي سربازي فرا رسـيد      
 .دريايي سپاه پاسداران منطقه ي بوشهر شد
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مي خواهم در آب هاي نيلگون خلـيج فـارس          : مي گفت . وشحال بود  بسيار خ 
دريـا باعـث    : مي گفـت  . سير نمايم و از دريا، درس استقامت و آرامش بگيرم         

آرامش روحم مي شود و وقتي موج هاي دريا با سرعت به ساحل مي آينـد و                 
سنگ هاي كنار ساحل در مقابل موج ها محكم مي ايستند، صبر و بردبـاري را                

 .موزممي آ

در دوران سربازي، به مأموريت هايي كه از طرف سپاه به وي محـول              
 . فعاليت مي كرد و ترسي هم نداشت... مي شد، به عنوان سكان دار و 

در يكي از مأموريت ها كه منجر به منفجر شدن ناو بزرگي از امريكـا               
بعد از آن مأموريت و موفقيـت آن هـا در خلـيج فـارس،          . شد، شركت داشت  

 . بردند) ره(ي تشويق، او و همراهانش را به ديدار امامبرا
مي گفت و اين كه بهترين لحظه ي عمـرم، لحظـه اي             ) ره(او از امام  

وقتي كه چهره ي نـوراني امـا آرام و بـا هيبـتش را               . را ديدم ) ره(بود كه امام  
 .ديدم، از خود بي خود شدم و مزه ي عشق ديدار امامم را چشيدم

او در  . يت، آن ها به مأموريت هاي ديگري هم رفتنـد         بعد از آن مأمور     
. قايق هاي تندرو سپاه، در سينه ي آب هاي گرم خليج فارس پيش مـي رفـت                

 .سر پرشور و همت بلندش را، وقف دفاع از اسالم و ايران كرده بود

سرانجام يگانه برادر، بهترين ميوه ي زندگي خانواده، گل سرسبد مادر           
ز چندين سال دفاع مخلصـانه و بـدون چشـم داشـت و         و عزيز دل پدر، بعد ا     

 با همان شجاعت و دليري همراه بـا قلبـي آكنـده از              9/7/67توقعي در تاريخ    
 .ايمان به درجه ي رفيع شهادت رسيد
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در آخرين مأموريت خود، با چندين تن از بـرادران نيـروي دريـايي              
اي ساحلي  سپاه كه در آب هاي خليج فارس مشغول گشت و نگهباني از آب ه             

ميهن بودند، از سوي بالگردهاي جنايتكاران آمريكايي مورد حملـه قـرار مـي              
آن ها مردانه دفاع مي كنند، و در جنگي نابرابر، در حالي كـه سـتارگان      . گيرند

از اين همه شجاعت و ايثار متحير مانده بودند، مجيد به سوي معبود مي شـتابد   
 . شد و مردانه هم شهيد شدآري شهيد. و به آرزوي ديرينه اش مي رسد

به گفته ي يكي از برادراني كه در آن مأموريت حضور داشته اسـت،                
در يك قايق بودنـد و مـي توانسـتند از           » شفيعي«و  » مهدوي«مجيد و شهيدان    

مهلكه فرار كرده و جان سالم به در برند، ولي مردانـه جنگيدنـد و بـه كمـك                   
آن ها به طرف بالگردهاي دشـمن  . اشتندبرادران خود شتافته، آن ها را تنها نگذ   

شليك مي كنند، تا باألخره قايق آن ها آتش گرفته و پيكرهاي آن ها به امانـت                 
 . به آب هاي دريا سپرده مي شود

خانواده، همرزمان و دوستان از ديدن پيكر مجيـد محـروم ماندنـد؛ و              
 .همان طور كه خود مي خواست، جاويداالثر شد

بوشهر، به ياد او وجود دارد كه       » بهشت صادق «ر  اكنون قبري خالي د     
خانواده، همرزمان و دوستان براي تجديد بيعت با عزيز شهيد، هميشه بر سر آن              

 .گرد مي آيند

در فراقش چه مي توان سرود و در غم هجرانش چه مي توان گفـت؟               
يا ايتها الـنفس    «: مخلصانه زندگي كرد و عاشقانه جنگيد و مشتاقانه پرواز كرد         

المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فـادخلي فـي عبـادي وادخلـي فـي                
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 ».جنتي
 

 شهيد از زبان خواهرش
يادم مي آيد روزي در بوشهر مراسم تشييع پيكر پاك چنـدين تـن از               

نمي دانستم كه مجيد هـم  . من هم شركت كرده بودم . شهيدان استان بوشهر بود   
شهر را هالـه اي از  . نازه ها بودزمان دفن ج. در آن روز در مراسم حضور دارد  

سيل اشك ها و مشت هاي گره كـرده ي مـردم عليـه    . غم و ماتم فراگرفته بود 
 . ظلم صدام و صداميان، انسان را دگرگون مي كرد

زمـاني سـرم را بلنـد       . در گوشه اي نشسته بودم و اشك مي ريخـتم         
 شهيدان اين   مجيد، من در تشييع اين    : گفتم. ديدم مجيد باالي سرم است    . كردم

قدر عذاب مي كشم، چه طور مي توانم در تشييع پيكر پاك تو شركت كنم، و                
به عنوان خانواده ي شهيد باالي سـر تـو بيـايم و سـرت را ببوسـم و بـا تـو                       

 . خداحافظي كنم
شايد قسمت من اين باشد كه اگر شهيد شـوم، گمنـام و يـا    : او گفت 

اين خاطره را   . و قبرم خالي باشد   مفقوداالثر شوم و تو جسدم را تحويل نگيري         
 .چون همين طور هم شد. هرگز فراموش نمي كنم

يك بار كه مي خواست به بسيج برود، براي ايـن كـه بدانـد تـاريخ                 
مجيد، مسئوليت جنگ كه فقط به عهـده ي تـو           : به او گفتم  . اعزامش كي است  

ن چـه بسـيار جوانـان شـجاع و از جـا     . نيست، و مملكت كه فقط تو را ندارد    
 . تو مي تواني مدتي استراحت كني. گذشته اي هستند كه به دفاع مشغول اند
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شايد من به درجه    . به من پاسخ داد كه من با عالقه و اشتياق مي روم           
ي آن جوانان اليق و شجاع نرسم، ولي مي توانم همين نيـرو و تـوان خـود را          

و . ر مهم استحاال فقط و فقط دفاع از دين و كشو       . فداي دين و كشورم نمايم    
 . با آن لباس ساده ي بسيجي و پوتين هايش با من خداحافظي كرد و رفت

 كه من ازدواج كردم، او در مراسم ازدواج من حضـور            64اوايل سال   
البته همسرم را مي شناخت و با هم در كميته هـاي انقـالب آن زمـان                 . نداشت

 .ولي او آن زمان در جبهه بود. فعاليت داشتند

من از خانه ي پدري رفته بودم، و دوران جدايي من از مجيد             آن زمان     
البته او خود به من سر مي زد، ولي از قبل خيلي ساكت تـر و                . بيشتر شده بود  

 .مغموم تر شده بود

يـك روز اعـالم     .  در اداره اي شاغل بودم     64به ياد دارم كه در سال       
مـاز جمعـه    كردند كه كارمندان جهت بدرقه ي رزمندگان به طرف مصـالي ن           

اكثر رزمندگان شعار مي دادند و بعضـي از       . بروند تا جوانان را مشايعت نمايند     
 . خانواده ها براي خداحافظي و بدرقه ي فرزندان شان آمده بودند

من در بين آن ها، ناگهان مجيد را ديدم كه با شوري خاص در حـال                
ر خـارج از    من تا آن موقـع د     . شعار دادن است و به طرف اتوبوس ها مي رود         

خانه و در بين رزمندگان ديگر به بدرقه اش نرفته بودم، و هميشه در خانـه بـا                  
 . هم خداحافظي مي كرديم

هيجـان خاصـي    . اولين باري بود كه او را در بين رزمندگان مي ديدم          
 . داشت
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برادرم، مجيدم، عزيزم، و خواسـتم      : ناخودآگاه به طرفش رفتم و گفتم     
او با جثه و قد كوچكش، با آن        . وسم، منقلب شده بودم   او را در بغل بگيرم و بب      

لباس بسيجي و آن سادگي مخصوصش، آتشي در جانم انداخت كـه تـا عمـر                
مگر مـن عزيزتـر    . خواهرم، آرام باش  : گفت. دارم، آن را فراموش نخواهم كرد     

حسـين بـن    «جان من فداي    . از جوانان ديگر هستم كه اين طور برايم ناراحتي        
و پس از آن مـرا بـا        . والد و اصحاب او باد كه فداي اسالم شدند        و ا ) ع(»علي

 .كوله باري از حسرت و ناتواني گذاشت و رفت
در همان روزها صاحب پسـري      . او تازه سربازي اش شروع شده بود      

. »رضـا «: از من پرسيد كه نامش را چه مي خواهي بگذاري؟ گفـتم           . شده بودم 
بگـذار، كـه نـام      » محمدرضـا « را   نام خوب و زيبايي است، ولي نامش      : گفت

»  محمدرضـا «پذيرفتم و نـامش را      . هم در خانه ات باشد    ) ص(حضرت محمد 
با فرزند من هم مهرباني اش را دو چندان         . او با همه خيلي مهربان بود     . گذاشتم
 .كرده بود

در شب آخري كه فردايش مي خواست به آخرين مأموريت برود، بـه             
بازي » محمدرضا«ام و كمي صحبت، با فرزندم       بعد از صرف ش   . خانه ي ما آمد   

. فردا قرار است به مأموريت بـروم      . مي خواهم بروم  : او را بوسيد و گفت    . كرد
بـه  . بلند شد . چند كار كوچك دارم كه بايد انجام دهم       : گفت. زود است : گفتم

چند بار خـداحافظي كـرد و بـاز برگشـت و            . دنبالش رفتم كه بدرقه اش كنم     
 . يد و رفتفرزندم را بوس

هنـوز در   . براي آخرين بار كه او را مي ديدم، حالتي خـاص داشـت            

 216/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حسرت آن ديدار مانده ام

گويي مرغ سبك باري كه به كوي عشـق         . آرام بود و آرام پرواز كرد       
دلي را نشكست و با ايماني خالصانه و دلـي مملـو از محبـت بـه                 . پرواز كرد 

 .مالقات مادر در آن دنيا رفتديگران، به سوي معبودش پرواز كرد و به 

آن شب رفت و بعد از دو روز، توسط برادران سپاه خبردار شديم كه              
 نفر كسي زنده مانده اسـت       12به آن ها حمله شده و مشخص نيست كه از آن            

 .  تن ديگر شهيد شده اند8 روز بعد، به ما خبر دادند كه مجيد و 5 يا 4. يا نه

اسـالم و قـوانين     . باشـيم ) ره(ها و امـام   اميدوارم بتوانيم پيرو راه آن      
اسالم را در كشور رواج داده و تكبر و همه چيـز بـراي خـود خواسـتن را از                    

آن هـا ـ همـه ي شـهيدان     . خويش دور كنيم، و دنباله رو راه شهيدان باشـيم 
باشد كه آن ها از ما .  سال دفاع مقدس ـ را فراموش نكنيم 8انقالب و شهيدان 

 .راضي باشند

 . شاء اهللا   ان

 
 نمونه هايي از خاطرات شهيد مباركي 

 
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 با عرض سالم، 

 . داشته ام در دفترچه ام مي نويسم» رمضان«خاطراتي كه در عمليات 

با درود به رهبر كبير انقالب اسالمي، و درود بر شهيدان گلگون كفن             
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م بر شما كه اسالم تان را بـر         ايران، و سالم بر روحانيت مبارز، و آفرين و سال         
 .روي بال مالئكه ها نشانديد

صبح زود فرماندهان گردان    .  تيرماه آغاز شد   30در  » رمضان«عمليات  
 . ها و گروهان ها، بچه ها را به خط كردند

بچـه هـا   . از طرف فرماندهان تيپ، اعالم شد كه گردان ما خـط شـكن اسـت      
حتي بعضي ها رو بـه قبلـه        . تندهمديگر را از فرط خوشحالي در بغل مي گرف        
 .نشسته بودند و دعا و شكرگزاري مي كردند

آماده باشيد كه بعد از ظهر حركت مـي         : خالصه فرمانده گردان گفت   
اشـك از چشـمانم جـاري       . بچه ها رفتند و من هم رفتم به سوي چادرم         . كنيم

بود، و خدا را شكر مي كردم كه لياقـت آن را داشـتم كـه در ايـن عمليـات                     
ولي در درون قلبم چيـزي مـن را بـه خـود مـي               . رنوشت ساز شركت كنم   س

يك دفعه بي اختيـار     . پيچاند؛ و آن هم اين بود كه آيا لياقت شهادت دارم يا نه            
بچه ها را ديدم كه داشتند      . با همين وضعيت به چادرمان رسيدم     . گريه سر دادم  

 . ولي اين فكر مرا رها نمي كرد. خود را آماده مي كردند

رانجام به طرف اسلحه ام رفتم و فانوسقه و بند حمايلم را بسـتم و               س
 936همان زمان گفتند كه گـردان       . اسلحه و كاله آهني را گرفتم و بيرون آمدم        

 . همه ي بچه ها آمده بودند. سريع رفتيم و به خط شديم. به خط شود

در همين لحظه ماشيني از راه رسيد و چند نفـر پاسـدار از آن پيـاده                 
جواني نيز با آن ها بود كه شروع به سخنراني كرد و بعـد از آن شـروع                  . ندشد

 :به نوحه خواني كرد

 218/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رو به خدا مي رويم  سوي ديار عاشقان
 به كربال مي رويم  بهر والي عشق او

آن پاسدار جوان خود را معرفـي كـرد و مـا            . بچه ها گريه مي كردند    
اي برادران، قرار است كـه  :  گفتو بعد. است »  آهنگران«دانستيم كه او برادر 

شما در عمليات شركت كنيد و دعا كنيد كه اگر شهيد شـديد مـا را فرامـوش                  
 .سپس وي رفت. نكنيد

همه ي بچـه    .  دقيقه ماشين هاي تويوتا و كمپرسي آمدند       9:30ساعت  
فرمانده گردان گفت كـه همـه ي بچـه هـا            . پس به خط شديم   . ها آماده بودند  

. ين گفته را شنيدم، از فرط خوشحالي توي ماشـين پريـدم           من تا ا  . سوار شوند 
بچه ها در راه نوحه مـي خواندنـد و          . چند دقيقه بعد ماشين ها حركت كردند      

سينه مي زدند و من در دل خود، خدا خدا مي كردم كه اگر لياقت داشته باشم،        
 .شهيد بشوم

ن بچـه  فرمانده گردا.  دقيقه بود كه به خط اول رسيديم    11 :30ساعت    
من هم بـا بچـه هـا        . ها را به گودهايي كه لودر درست كرده بود هدايت كرد          

از شـدت   . آفتاب به شدت بر بدن ما مي تابيـد        . داخل يكي از اين گودها رفتم     
 . گرما، عرق از سر و پيشاني مان مي چكيد

نمـاز  .  نفـر بـوديم    11حـدود   .  بود كه رفتيم وضو گرفتيم     12ساعت  
خالصه بعد از نماز، صندوقي پـر از انگـور          . ا كرديم جماعت در سنگرمان برپ   

بعد از نهار دست و صورت خـود را شسـتيم، و زيـر آفتـاب                . براي ما آوردند  
 . خوابيديم
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ولي به نظرم آمد كه سـاعت  . نمي دانم ساعت چند بود كه بيدار شدم    
 .  دقيقه است16:20و بعد پرسيدم؛ گفتند كه ساعت .  است16

براي آخرين بـار اسـلحه هـا را تميـز كنيـد و              : فرمانده گردان گفت  
اسلحه را دوباره تميز كردم و خشاب ها را دوباره تميـز            . خشاب ها را پر كنيد    

 . كردم
دستور دادند كـه تمـام تجهيـزات ببنديـد و بـا هـم               .  بود 17ساعت  
بعضي ها دعا مي كردند؛ بعضـي هـا         . هوا تاريك روشن بود   . خداحافظي كنيد 

ي ها همـديگر را در بغـل گرفتـه بودنـد و از يكـديگر                گريه مي كردند؛ بعض   
من هم همين طور ايستاده بودم و چشمانم پـر از اشـك             . حالليت مي طلبيدند  

هريك از برادران به ديگري مي گفت كه اگر من شـهيد شـدم، مـرا                . شده بود 
 . يكي دعا مي خواند؛ يكي تجهيزات مي بست. حالل كن

ناگهان . ، دعاي شهادت مي خواندم    داشتم گريه مي كردم و رو به قبله       
همـديگر را   . ديدم دوستم است  . نگاهي به پشتم كردم   . دستي به شانه ام خورد    

 . و همين طور با دوستان ديگرمان. در بغل گرفتيم وگريه و حالل طلبي كردم

.  بعد از ظهر بود كه دستور دادند گردان به ستون يك شود            18ساعت    
از پشت خاكريز خودمـان     .  گردان حركت كرد   رفتيم و به ستون يك كه شديم      

 قدم آن طرف    10. كه بيرون آمديم، رگبار سرخ تيربار دشمن ما را نشانه گرفت          
 . همه خوابيديم. تر كه رفتيم، گفتند همه به روي زمين بخوابيد

بچـه هـا   .  دقيقه حركت كرديم20بعد از   . منتظر دستور حركت بوديم   
. ار كاليبر دشمن بر روي سر ما كار مـي كـرد           گاه به گاه رگب   . ذكر مي خواندند  
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 . خمپاره هاي آن ها بر روي زمين مي افتاد و منفجر مي شد
پشت سر خود كه نگاه كردم، يك   . گردان همين طور به جلو مي رفت      

در . ستون دراز كه انگار هزاران هزار نيرو در آن جـاي دارد، در حركـت بـود           
امـام  « طرف ديگر بچـه هـاي تيـپ    و در »ثاراهللا«يك طرف ما بچه هاي تيپ 

 . همين طور به جلو مي رفتيم. در حركت بودند) ع(»سجاد
 3حـدود   . هرچه جلوتر مي رفتيم، رگبار تيربار دشمن زيادتر مي شد         

در صورتي . اهللا اكبر گفتند  »ثاراهللا«كيلومتر راه رفتيم كه ناگهان بچه هاي تيپ 
  .كه هنوز يك كيلومتر با دشمن فاصله داشتيم

ما در  . همين اشتباه باعث شد تا دشمن بفهمد و ما را زير رگبار بگيرد            
از طـرف راسـت و چـپ و       . تمام دنيا سرخ شده بـود     . وسط ميدان مين بوديم   

.  متري بـه زمـين مـي خـورد         10باالي سر، تير كاليبر در مي رفت؛ خمپاره ي          
هـدي،  م«همه ي بچه ها به زمين چسبيده بودنـد و           . خيلي وضع خطرناكي بود   

 . مي كردند» مهدي

خون دور و بر آن هـا را        . بچه ها يكي يكي، به روي زمين مي افتادند        
بـرادران، بـه جلـو      : كه گفتنـد  . من هم به روي زمين خوابيده بودم      . مي گرفت 

اهللا اكبرگويـان   . بايد جلو رفت  . اگر اين طور باشد، همه تلف مي شويم       . برويد
بود كه تير مسلسل ها از روي سر ما رد          آتش آن قدر سنگين     . به جلو مي رفتيم   

 . مي شد

فرمانده گردان گفت كه تيربارچي ها به سوي سر دشـمن تيرانـدازي             
 دشـمن   75چون تير كاليبر    . ولي نمي شد به روي تپه رفت      . من هم رفتم  . كنند
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 ... .         پايين آمديم و جلو رفتيم كه ناگهان . نمي گذاشت

 
 ركيوصيت نامه ي شهيد مجيد مبا

 
 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

با درود به رهبر كبير انقالب اسالمي، و با درود بـه شـهيدان گلگـون         
كفن انقالب اسالمي، و با درود به رزمندگان غيور و جان بر كف و هميشه در                

 . صحنه

باري خداوند زماني انسان را مي آفريند و زماني آن را پس مي گيرد؛              
رار گيرد كه بتواند بـه عنـوان سـرباز امـام زمـان              و حال اگر انسان در جايي ق      

خدمت كند، بايد تمام شرايط حزب اللهي بودن را داشـته باشـد، و يـاري از                 
 .رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي را وظيفه ي خود بداند

 . با نام اهللا وصيت نامه ي خود را آغاز مي كنم
 

 بسم رب الشهداء و الصديقين

اپذير انقالب اسالمي، اين پير مجاهد، اسـوه        با درود به رهبر سازش ن     
 .ي تقوا، مرجع تقليد شيعيان

خدايا، هزار بار تو را سپاس كه اين منّت را بر مـا گذاشـتي و مـا را                   
 .پاسدار اسالم نمودي

خدايا، هزاران بار تو را سپاس كه اين سعادت را نصيب ما نمودي و              
 .اسالم را توسط امام به ما ارزاني داشتي
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وردگارا، تو خود خوب مي داني كه آن گونه كه امـام و اسـالم               بارپر
مي خواست پاسدار خوبي نبودم؛ و اي بسا خيانت هـايي كـه بـه ايـن لبـاس          
مقدس نمودم و باعث پايمال گردانيدن خون عزيزان از دست رفته مان گرديدم             

بـا  اميـدوارم   . ، به ديدار اهللا شتافتند    )ع(كه در همين لباس، به عشق امام حسين       
ريختن خون خويش در پهن دشت اسالمي، خداوند تبارك و تعالي گناهانم را             

 .ببخشد

برادران پاسدار، بسيج، جهاد، اي عزيزان، بدانيد كـه امـروز بـيش از                
امروز محرومان جنوب لبنان، مسلمانان مظلـوم       . پيش مسئوليت ها سنگين است    

شما امـروز بـه     . ستندفلسطين، گرسنگان محروم آفريقا همه چشم انتظار شما ه        
معناي واقعي كلمه، پاسدار انقالب اسالمي نه در ايران، بلكـه در جهانيـد و از                

 . مي باشيد) عج(سربازان امام زمان

چه بسيار زحمـات    . پدر و مادر بزرگوارم، خداوند به شما صبر بدهد        
ولي خود خوب مـي دانـم كـه نتوانسـتم وظيفـه ي              . زيادي كه برايم كشيديد   

شايد با ريختن خـونم بتـوانم زحمـات شـما را            .  در حقتان ادا كنم    فرزندي را 
) ع(»سيد الشـهدا  «و  ) س(»فاطمه ي زهرا  «باشد تا ان شاء اهللا، نزد       . جبران كنم 

 . سربلند و سرافراز باشيد

عزيزاني كه امروز در سنگر مقدس تبليغات به فعاليـت مشـغول انـد،             
شما امروز بايد چهره    . ي گردد بدانند كه وظيفه شان لحظه به لحظه مشكل تر م         

 . ي حقيقي اسالم را نشان دهيد

امت حزب اهللا اطاعت از امام، حضور در صحنه و حفـظ وحـدت را               
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 . هرگز فراموش نكنند

اما توصيه ي من به مسئولين در تمامي كارها اين اسـت كـه تقـوا را                 
 پيشه ي خود سازند و طوري با مردم رفتار كننـد كـه بـه گفتـه ي امـام، مـا                     

حواستان را جمع   . خدمتكار اين ملتيم؛ چون كه هرچه داريم از اين مردم داريم          
كنيد كه لحظه اي غفلت، خيانتي بس بزرگ به خـون شـهدا از صـدر اسـالم                  

 . تاكنون مي باشد

برادران و خواهران دانش آموز، اگر مي خواهيد مستضعفين را زودتـر     
ا و تزكيـه ي نفـس، و بعـد          از زير بار يوغ مسـتكبرين آزاد سـازيد، اول تقـو           

 .تحصيل علوم بر شما واجب است

در خاتمه خانواده ي گرامي، چـون كـوه اسـتوار و مقـاوم باشـيد و                 
و بـراي شـهيد     ) ع(عزاداري را براي سيدالشهدا، مظلوم كربال، آقا امام حسـين         

و در دعاها و نمازهاي تـان از  . و ديگر عزيزان برپا كنيد »بهشتي«مظلوم زمان، 
 . واهيد كه امام را نگه داردخدا بخ

. و تو پدر بزرگوارم، اميدوارم مرا ببخشي و از مـن ناراحـت نباشـي              
مي دانم كه وظيفه ي فرزندي را ادا نكردم و حال           . چون روح مرا آزار مي دهد     

ولي اميدوارم كه به پدري خود مرا ببخشـي و      . مي دانم كه وقتش گذشته است     
 . حالل كني

رانم، اگر از من ناراحت هستيد به خـواهري و          و شما خواهران و براد    
و به پدر و مادرم توصيه كنيد كـه اگـر   . برادري خود مرا ببخشيد و حالل كنيد   

خواستند بر سر قبر من فاتحه بخوانند، اول براي تمام شهيدان فاتحه بخوانند، و              

 224/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . آخر از همه براي من

 . حالليت بطلبيدو در آخر از تمام دوستان و آشنايان و اقوام براي من

با درود به رهبر كبير انقالب اسالمي و سالم بر شهيدان گلگون كفـن              
 .ايران كه با خون خود اسالم را به مرحله ي اصلي رساندند

 خداحافظ و نگهدار شما 

 مجيد مباركي

 شهيد از زبان پدرش

» سـيدزاده «دو سه بار شهيد را در خواب ديدم كه در مغازه ي آقـاي         
بلـه پـدر، سـنگر مـا ايـن          : گفت! اين جا نشسته اي   : ه او گفتم  ب. نشسته است 

 .جاست

من به او گفتم كه مجيـد جـان، مـن مـي             . يك بار از جبهه آمده بود     
تو چند روزي به جاي من در مغازه كار كن          ). ع(خواهم بروم زيارت امام رضا    

امـا  . باشـد : مجيد گفـت  . بعد تو به جبهه برو    . تا من به زيارت بروم و برگردم      
بـا هـم راه   . زيارت شـهدا، و برگـرديم    »بهشت صادق«پدرجان، بيا برويم تا 

پدرم، نگاه كـن و     : بعد از اين كه به گلزار شهدا رسيديم، به من گفت          . افتاديم
آيا درست است كه من در مغازه بايستم        . ببين چه طور شهدا مرا نگاه مي كنند       

. بـرو : دم و به او گفتم    و سنگر اين ها در جبهه خالي باشد؟ من ديگر راضي ش           
وقتي به تهران مي رفت و برمي گشت، مي ديدم كه چند تا سـكه ي                 

مـال شـما هـم      . اين ها، مال من نيست    : به مادرش مي گفت   . بهار آزادي دارد  
اين ها را بفروش و پنكه و فرش و پتو و ديگر چيزها بخر و ببـر بـراي                   . نيست
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 .  هايي كه مي شناسيخانواده ي شهدا و يا اين كه خانواده ي يتيم

: شبي كه از اين جا حركت كرد، به همـه ي مـا نگـاه كـرد و گفـت                   
من را حالل كنيد كه مـن هـيچ وقـت           . پدرجان، اين سفر، سفر آخر من است      

 . براي شما نبوده ام و كاري انجام نداده ام

به خاطر اين كـه در  . از دوستانش، قهر بود » اصغر«با شخصي به نام 
. رفت و با او هـم آشـتي كـرد   . ب با همديگر بحث شان شده بودرابطه با انقال  

 . شب بود كه خبر شهادت او را به ما دادند12ساعت 

يك هفته بعد از خبر شهادت مجيد، در كمد او را باز كرديم و كتاب               
كاغذي روي كتاب ها گذاشته بود و در آن مقداري هم پول            . هاي او را ديديم   

ما هم  .  اين پول ها را به خانواده ي يتيمي بدهيد         روي كاغذ نوشته بود كه    . بود
 . پسر آرام و سر به زيري بود. به وصيت او عمل كرديم

مـي رفـت و بـا شـهيد      » جعفـر كبگـاني  «هميشه به خانه ي آقـاي  
دو . در خانه ي خودمان هم هميشـه مهمـان داشـت   . دوست بود » پوركبگاني«

 .تانش پر بوداتاقي را كه به او داده بوديم، هميشه از دوس
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 زندگينامه 

 ».والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«

، در هجـدهم    »ابوالقاسـم «فرزنـد مرحـوم     » مهـران محمـدي بـاغماليي     «شهيد  
، در خانواده اي مذهبي پا بـه عرصـه ي           »عرفه«ش مصادف با روز     . ه 1346اسفندماه سال   
ـ        . وجود گذاشت  ه اهـل  بيـت عصـمت و    در محيط خانواده و در كنار پدري كـه عشـق ب

بود، روحش با اسالم الفـت گرفـت و در چنـين            ) ع(داشت و ذاكر سيدالشهدا   ) ع(طهارت
 .محيطي شروع به رشد و تكامل نمود

از همان كودكي عالقه ي زيادي به فرا گرفتن مسائل مذهبي داشت، به طـوري               
 .  نمودكه در ده سالگي، نماز را به جاي مي آورد و در كالس هاي قرآني شركت مي

همزمان با انقالب بزرگ اسالمي ايران، او نيز با وجود سنّ كم، به همـراه سـيل     
امت خداجوي ايران در مبارزه با نظام ستم شاهي شركت داشت و عمـالً درس مبـارزه را           

 .فراگرفت

پس از پيروزي انقالب اسالمي و همزمان با شروع جنـگ تحميلـي، بـه اردوي              
 .يوستمدرسه ي عشق، يعني بسيج پ

بـه نگهبـاني و پاسـداري از     » فـوالدي «شب ها با برادران گروه مقاومت شهيد   
دستاوردهاي انقالب اسالمي و مبارزه با توطئه هاي گروه هاي ضـد انقـالب اهتمـام مـي      

 .ورزيد

شهيد با اين كه سنّ و سال كمي داشت، اما معتقد بود كه بايد با دو بال سـالح                     
و انجمـن   » فوالدي«زمان با عضويت در گروه مقاومت شهيد        لذا هم . و صالح حركت كرد   

سنگي، به يادگيري فنون نظامي و آموزش هاي رزمي و تيراندازي اهتمـام   » نصر«اسالمي 
 .ورزيد

او در انجمن اسالمي مذكور كه اعضاي آن عمدتاً همان اعضاي گروه مقاومـت              
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 مسـائل عقيـدتي همـت       بودند، بـه فراگيـري قـرآن و احكـام اسـالمي و            » فوالدي«شهيد  
 . گماشت

ترتيـب داده مـي    »نصـر «وي در مسابقات فرهنگي كه از طرف انجمن اسالمي 
 .شد، هميشه جزء نفرات ممتاز بود

شهيد داراي خط زيبايي بود؛ به طوري كه شعارهاي اسالمي دست نـويس وي                
 . بر روي ديوارها، زينت بخش كوچه ها و معابر محل بود

وز سال اول نظري رشـته ي علـوم انسـاني در دبيرسـتان              شهيد مهران دانش آم   
 .وي در مدرسه نيز از دانش آموزان ساعي و زرنگ بود. بوشهر بود »شريعتي«

همزمان با فعاليت هاي مذهبي در انجمـن اسـالمي و گـروه مقاومـت محـل و                    
دي تالش در مدرسه براي تحصيل علم و دانش، به ورزش به ويژه فوتبال نيز عالقه ي زيا

 .داشت و عضو تيم فوتبال مدرسه بود

از ويژگي هاي بارز و برجسته ي اين شهيد واالمقام حسن خُلق، ساده زيسـتي               
 . و برخوردهاي بسيار مؤدبانه ي توأم با لبخند هاي هميشگي اش بود

اين خصوصيات، همراه با صداقت و آرام بودنش، باعث شده بود كه او تبـديل               
ار دوست داشتني در بين خانواده، فاميل، دوستان و همسايگان          به چهره اي محبوب و بسي     

 .شود

سيماي زيبا، ظاهر آراسته و لبخندهاي دائمي او، موجب گرديده بود كه در بين                
به راستي كـه او شـيرين تـرين و دوسـت     . معروف شود »عسلي«اعضاي خانواده به لقب 

 .داشتني ترين عضو خانواده بود

در كليـه ي    .  شرعي و شعائر مـذهبي قابـل توجـه بـود           پايبندي وي به وظايف     
مراسم مذهبي از قبيل نماز جماعت مسجد، نمازهـاي جمعـه، دعاهـاي كميـل، توسـل و                  

دعاهاي كميل و توسل را به خوبي فرا گرفتـه بـود و             . زيارت عاشورا حضور فعال داشت    
 . بارها در مجالس و ديدار از خانواده ي شهدا قرائت مي كرد
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ن را با صوت زيبايي مي خواند و آغاز مجالس و محافـل مـذهبي در                شهيد قرآ 
 . محل، اغلب با صوت قرآن او آغاز مي شد

بود و از كليه ي جريان هـاي انحرافـي،   ) ره(او عاشق، مريد و مقلّد امام خميني    
 . التقاطي و الحادي خصوصاً  گروه منافقين نفرت داشت

براي . ما به علت كمي سن، او را نمي پذيرفتند        ا. شهيد بارها قصد رفتن به جبهه را داشت       
او كه اسالم را شناخته بود و عشق به شهادت در تمامي وجودش شعله مي كشيد، مشكل                 

 1362لذا پس از پايان ماه مبـارك رمضـان سـال            . بود كه در صف عاشقان شهادت نباشد      
يك روز پس از ش، و يك ماه عبادت و خودسازي و راز و نياز با خداي خود، سرانجام .ه

عيد سعيد فطر، به همراه تني چند از دوستان و ياران هم محلي اش، از بسيج بوشهر عازم                  
 . مستقر شد » حاج عمران«و  » پيرانشهر«جبهه هاي غرب كشور شد، و در منطقه ي 

از آن جايي كه براي پيوستن به شـهدا سـر از پـا نمـي شـناخت، در عمليـات                     
پس از رشادت ها و دالوري هاي » حاج عمران«و »پيرانشهر«در منطقه ي بين  »2والفجر «

 بـر اثـر   1/5/62، در تـاريخ  )عج(»المهدي«بسيار، به همراه عده اي از همرزمانش در تيپ       
اصابت تركش خمپاره ي مزدوران بعثي به ناحيه ي كمر به خيل بي شمار مشـتاقان حـق                  

 پر زد و بـه عـالم ملكـوت    پيوست، و همچون پرنده اي عاشق، از قفس تنگ دنياي مادي         
 .پيوست

او عمـري   . براي عارفي مجاهد چون او، مرگ در رخت خواب بي ارزش بـود              
 .كوتاه اما پربركت داشت

 مرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاك«
 چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم

 اي خوش آن روز كه پرواز كنم تا بر دوست

  ».به هواي سر كويش پر و بالي بزنم

 زندگي، صحنه ي زيباي هنرمندي ماست؛ «  
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 . هركسي نغمه ي خود خواند و از صحنه رود

 . صحنه پيوسته به جاست

 ».خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد
 

 :در هجران برادر » اردشير محمدي«سوگ ـ نوشته ي برادر 
 

 به نام خالق هستي بخش
 : باغمالييتقديم به روح بلند برادر عزيزم، شهيد مهران محمدي

 دوش در حلقه ي ما صحبت گيسوي تو بود 

 تا دل شب، سخن از سلسله ي موي تو بود 
 عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت 

 فتنه انگيز جهان، غمزه ي جادوي تو بود
 .جاي جاي اين خاك بوي تو را دارد. غربت دلگيري است

 .  درددلم مست تمنا، دستم رو به خدا، سراسر شكوه ام، پر از

در گوشه اي از اين دنيا، چه دل ها كه براي تو مي             . ياد تو در قبله ي جان نهان ساخته ام        
 . تپد و چه چشم ها كه در هجر تو مي گريد

دلبسته ات شدم، و چه دير دريافتم كه بي تـو بـودن مـا را       . مسافر، چه زود آشنايت شدم    
 . سرنوشت محتوم بود

 .براي تولد دوباره ات. قانهغزلي عاش. مي خواهم غزلي بسرايم

 . مي خواهم از تو بگويم، اما اي عزيز برادر، فراقت كُشت مرا  

در وسـعتت   . تـو دريـايي و مـن قطـره        . مي لـرزم  . با لبخند مي گريم   . در گريه مي خندم   
 .پيش وجودت عدمم. ناچيزم، و در صوتت سكوت

 .با تو ظلمت را پشت سر گذاشتيم. با تو از خاك گذشتيم
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با تو تـا آن سـوي خـاطره         . و به مهماني آب و آيينه؛ با تو به ضيافت دل و دلبر رفتيم             با ت 
 .سفر كرديم

! عزيزا، تو رامشگر كدام ديار بودي كه آيين نواختن روح را نيـك مـي دانسـتي                
 ! راز اين ساز، كدام استاد با تو گفته بود

ر بود از نور    تو از فراسوي كدامين ستاره آمدي كه در دشت ديجور، كوله ات پ            
 !به كدام ديار رفتي! تو از كدامين ديار آمدي! و اميد

مهران عزيز، اينك ديرسالي است كه ما بي حضور دل انگيزت روزگـار را مـي                
تـو از ايـن     . پر كشيدي و پـرواز كـردي      . تو سالياني پيش هجرت كردي و رفتي      . گذرانيم

 . سهم ما تنها دمي حضور بود و عمري فراق. خاك نبودي

 . تو از آسمان بودي و ما در زمين سكني داشتيم. هم ما يك نگاه بودس
 . اينك اشتياق مان شعله ور گشته و عشق مان فزوني يافته

ما با جرعـه    . بي تو، بر تو عشق مي بازيم      . اينك بي تو، جشن ياد تو مي گيريم       
 .اي از جام ياد تو مست مي شويم

31/1/82 

 ) سياربرادر ناصر(شهيد از زبان همرزمش 
شهيد مهران محمدي، سنّ و سال كمي داشت و از نظر وضـعيت بـدني، نسـبتاً          

وي عالقـه ي  . كوچك و ضعيف بود، ولي از لحاظ تقوا و شجاعت در سطح بـااليي بـود        
 . زيادي به جبهه و جنگ داشت

در . يك روز به همراه نيروهاي بسيجي، از بوشهر به طرف شيراز اعـزام شـديم              
وي . شهيد به دليل قد كوتاه و سنّ كم، پشت سر مـن ايسـتاد             .  خط كردند  پادگان، ما را به   

. مي خواست خود را پنهان كند، تا فرمانده او را به سبب كوتاهي قد، از صف خارج نكند                 
 .  آغاز شود  » 2والفجر «قرار بود عمليات 

نوبـت بـه شـهيد      . يكي از فرماندهان، تعدادي از نيروها را از صف خارج كـرد           
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آن فرمانده به او گفت كه تـو نمـي تـواني بـه جبهـه                . او را هم از صف خارج كرد      . رسيد
 .بروي

يكباره من مشاهده كردم كه     . شهيد در خارج از صف اندوهگين و ناراحت بود        
 .شهيد، به دور از چشمان فرمانده، به طور پنهاني، خود را  آرام آرام وارد صف كرد

، با هواپيماهاي غول پيكر، از شيراز بـه          دقيقه ي بامداد   1:30همان شب ساعت      
 .پرواز كرديم » 2والفجر «طرف تبريز براي شركت در عمليات 

 )  برادر جانباز محمدابراهيم فوالدي(شهيد از زبان همرزمش 

شهيد مهران محمدي در سنّ نوجواني عالقه زيادي بـه مسـجد محـل و گـروه             
اين، به كسب علم و دانش عالقه منـد  عالوه بر . داشت » نصر«مقاومت و انجمن اسالمي 

 . بود
عالقـه ي   . با وجود سنّ كم، در مسائل سياسي از شعور بااليي برخـوردار بـود             

جلسـات هفتگـي يـا      . وافري به احكام ديني داشت و قرآن را به زيبايي تالوت مي نمـود             
ط با تـالوت قـرآن توسـ    »فوالدي«و پايگاه مقاومت شهيد  »نصر«ماهانه ي انجمن اسالمي

 .شهيد آغاز مي شد
 

 وصيت نامه ي شهيد مهران محمدي باغماليي
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم
الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اهللا باموالهم و انفسهم  اعظم درجة «

 ».عند اهللا و اولئك هم الفائزون
 )قرآن كريم(

مي و شـهيدان راه   ، و درود به رهبر كبير انقالب اسـال        )عج(با سالم بر امام زمان    
 .حق و حقيقت، وصيت نامه ي خود را مي نويسم

اي خداي بزرگ، اين مخلوق درمانده و ضعيف تو، حال كه به سوي تو آمـده،                
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 .او را از درگاهت مران؛ گناهانش را بيامرز؛ و از درگاهت نااميد مگردان

ه اي اي خداي من، بسيار در تالش بودم تـا بـه راه تـو باشـم و بـراي تـو بنـد                     
مخلص باشم؛ و هرچند كه لطف تو شامل حالم بود، ولي شرمنده و سـرافكنده ام و اميـد                   

 .بخشش دارم

اي مادر عزيزم، مرا ببخشيد و از من راضي باشيد، تا خدا هـم از مـن خشـنود                   
 .گردد و مرا بيامرزد

مادر عزيزم، اميدوارم بتوانم با تقديم خون ناچيز و جسم ضعيف خود به اسالم              
صبور باشيد و افتخار كنيد كـه فرزنـد         . م عزيزمان، رضايت خدا و شما را فراهم كنم        و اما 

 .كوچكتان را فداي اسالم و خاك پاي امام كرديد

ما ملتي هسـتيم    . برادران و خواهرانم، خيال نكنيد كه ما در اين نبرد تنها هستيم           
 ـ حضــرت  كــه ســابقه ي مبــارزاتي مــان از آدم شــروع و تــا خــاتم تــداوم، و از خــاتم

 .ـ تا خميني عزيز ادامه داشته و خواهد داشت) ص(محمد

امام را هيچ وقت فراموش نكنيد و هميشه از خط امام اطاعـت كنيـد؛ و بدانيـد        
 .اين راه انبيا است

اي امت اسالم، اي ملت ايران، هرگز فريب منافقين و روشنفكران غـرب زده و               
 .باشيدشرق زده را نخوريد و روحانيت مبارز را حامي 

مادر، برادرانم و خواهرانم، از شما مي خواهم كـه بعـد از شـهادت مـن گريـه                   
 . نكنيد؛ مانند امام عزيزمان كه در شهادت پسرش گريه نكرد

 .تمام آشنايان و اقوام را سالم مي رسانم. همگي مرا حالل كنيد

 والسالم

 مهران محمدي     
9/4/62  
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 شهيد از زبان مادرش 
در مسجد به بچه ها، .  وجود سنّ و سال كم، باايمان و فعال بودفرزند شهيدم با

 . قرآن و چگونگي استفاده از اسلحه را آموزش مي داد

حتي يك بار بـه  . از كودكي نماز و روزه اش كامل بود       . خيلي به من وابسته بود    
 چون خيلي كوچك بود، خيلي ها نگاه مي كردنـد         . مشهد رفته بوديم و او نماز مي خواند       

 سـال   15وقتي به جبهـه رفـت،       . مربي قرآن بود و صداي خوبي داشت      . و لذت مي بردند   
 . داشت

همـه جـذب او   . او بسيار خنده رو و شاد بود. شهيد مهران در گناوه به دنيا آمد    
 .مي شدند

وي در ايـام مـاه محـرّم و صـفر منبـر مـي رفـت و               . پدرش كارمند گمرك بود   
حتـي گـاهي   . ش آمـوزي درس خـوان و ممتـاز بـود         شهيد مهران، دان  . مصيبت مي خواند  

دوره ي  . اوقات معلمانش، به وي اجازه مي دادنـد تـا بـه بقيـه ي شـاگردان درس بدهـد                   
 . گذراند» مهدي عراقي«ابتدايي را در مدرسه ي 

. او هر شب به بسيج مي رفت و نگهباني مـي داد           . يادم مي آيد، ماه رمضان بود     
شب كه برمـي    . اي تهيه ي سحري، تو را بيدار مي كنم        من بر . تو بخواب : به من مي گفت   

گشت، به خاطر اين كه مرا بيدار نكند، در نمي زد و از بـاالي در وارد خانـه مـي شـد، و          
 .بعداً مرا بيدار مي كرد

هميشه بعد از اين كه از مدرسه مي آمد تا به در خانه مي رسيد، سؤال مي كرد                    
فرزنـد آخـر   . عالقه ي بسيار زيادي داشـت  » ضيهمر«مادر، غذا چي داريم؟ به خواهرش 

 .پدرش دو سال قبل از شهادت مهران از دنيا رفت. خانواده بود

 شهيد از زبان برادر بزرگش 

وقتي كه تصميم گرفته بود كه به جبهه برود، بعد از نماز مغرب و عشا به خانه                   
. هنوز سنّت كم است   : گفتم. آقا، من آمده ام اجازه بگيرم و به جبهه بروم         : گفت. ي ما آمد  
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 . فعالً در سنگر درس و مدرسه فعاليت كن
وظيفه ي من هم ايـن اسـت كـه          . او گفت كه جوان ها دارند به جبهه مي روند         

با اصرار ادامه داد كه من از تو اجازه مي خواهم و تو به من اجازه             . خيلي مظلوم بود  . بروم
همسرم هم آمد و او را .  خيلي گريه كردمدست در گردن او انداخته،. من راضي شدم. بده

علي اكبـر، بـا ايـن بـوي         : و به من گفت   . مهران، تو بوي خوشي مي دهي     : بوسيد و گفت  
 .خوشي كه مهران مي دهد، گمانم كه ديگر برنمي گردد؛ و رفت و ديگر نيامد

 
 شهيد از زبان خواهرش 

فته بودند كه سنّ تو كـم       به او گ  . يك بار براي اعزام به جبهه، به بسيج رفته بود           
باورمـان نمـي شـد؛ در       . او ناراحت شده و برگشـته بـود       . است و قدت هم كوچك است     

روزي كـه مـي   . فاصله ي خيلي كمي، قد كشيد و رشد كرد كه اين هم كار خداونـد بـود                
 . خواستند او را اعزام كنند، رفتيم و با او خداحافظي كرديم

 من خبر رسيد كه آن ها را اعزام نكرده انـد            به. من به خانه ي خودمان برگشتم       
من چون ناراحت بودم كـه      . و گفته اند كه فعالً به خانه برويد و فردا بياييد تا اعزام شويد             

 .چرا درست و حسابي با او خداحافظي نكرده ام، خوشحال شدم و پيش او رفتم

م در اتاق   ديد. يادم مي آيد چند روز قبل از اعزام، در حياط مشغول كاري بودم            
او بيشتر مواقع در همان اتاق كه مخصوص خـودش بـود،            . بسته است و صدايي نمي آيد     

ديـدم دارد چيـزي مـي       . جلو رفتم و از الي در به داخل اتاق نگاه كردم          . درس مي خواند  
چون همان روزها موضوع رفتن به جبهه را مطرح كرده بود و براي رفتن مصـمم                . نويسد

پس چيزي نگفـتم و خلـوت او را         .  دارد وصيت نامه مي نويسد     شده بود، متوجه شدم كه    
 .بر هم نزدم

. به منزلمان آمـد   » مهرداد«يك روز در خانه داشتم غذا تهيه مي كردم كه برادرم            
گفت كه  . اصرار كردم . چيزي نيست : به او گفتم كه چه شده كه اين موقع آمده اي؟ گفت           
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با برادرم به خانه ي . ران شهيد شده باشد  اما من حدس زدم كه بايد مه      . مهران زخمي شده  
 .ديگر مطمئن شدم. وارد حياط كه شدم، ديدم كه مادرم گريه مي كند. پدرم رفتم

 
 ) برادر علي اكبر محمدي باغماليي(شهيد از زبان برادرش

. خانواده ي ما همواره از روحيه ي مذهبي و ورزشي برخوردار بـوده و هسـتند      
مي كرديم، پدرم هم اهل مسجد و منبر بود و هم سرپرستي تيم زماني كه در گناوه زندگي 

شهيد مهران نيـز هـم اهـل مـذهب بـود هـم              . فوتبال پرسپوليس گناوه را بر عهده داشت      
 . ورزش

هر وقت براي مرخصي مي آمـدم،       . يادم مي آيد براي خدمت به جبهه مي رفتم        
ه مي شدم، به طرفم مي آمد و        همين كه از ماشين پياد    . اولين كسي كه مي ديدم، مهران بود      

 . وسايل مرا برمي داشت

اواخر خدمتم وقتي به خانه مي آمدم، از اطرافيان مي شنيدم كه مـي گفتنـد كـه           
. مي ديدم كـه فوتبـال بـازي مـي كنـد           . ديگر قد كشيده بود   . مهران خيلي فعاليت مي كند    

در فاصـله ي  . شـت خط او نيز زيبا بود و بسيار خوب مـي نو . طوري كه باور كردني نبود    
 . كمي، چه از نظر جسمي و چه روحي و معنوي، بسيار رشد كرده بود

و  »مهـران عسـل  «اين قدر معصوم بود و چهره اش جذاب، كه خيلي هـا او را  
 .صدا مي زدند» مهران گلي«

 
 شهيد از زبان برادر 

با آن كه خيلي ناراحت بودم و بار سنگيني تحمل مي كردم، ولي با وجود ايـن                 
ودم را كنترل كردم و با بچه ها در چادر نشستيم و صحبت كرديم، ولي در دلم طوفـاني      خ

 :در دل اين بيت را زمزمه مي كردم. آن لحظه ها خيلي سخت مي گذشت. به پا بود

    در اندرون من خسته دل ندانم چيست
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 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست
 جا با عبوري به تبريز مي روم و بعـد از   گفتم كه از اين »دستپاك«من به آقاي 

آن هم با هواپيما به تهران و سپس به بوشهر مي روم تا به تشييع جنـازه ي بـرادر شـهيدم       
 . حداقل تا تبريز با شما مي آييم: گفتند. شما هم اين جا بمانيد. برسم

يـز  هم به همراه ما آمدند تا اين كه بـه تبر  » احمد بيخوف«به ياد دارم كه آقاي 
گفتند كه پرواز . حوالي ظهر بود كه به آن جا رسيديم      . رسيديم و مستقيم به فرودگاه رفتيم     

نزد مسئول حراست فرودگاه رفتم و موضوع را با ايشان در ميان گذاشتم             . تهران جا ندارد  
و گفتم كه من بسيجي هستم و كارت بسيج كه همراهم بود به آن ها نشـان دادم و گفـتم                     

تي به من بدهيد تا من بتوانم فردا در مراسم تشييع جنازه ي برادرم شركت اگر مي شود بلي   
 . كنم

از . من سوار هواپيما شدم و بـه تهـران آمـدم          . آن ها براي من بليت تهيه كردند      
: آيا خبر شهادت مهران رسـيده؟ گفتنـد  :  تماس گرفتم و گفتم »سيار«تهران با منزل آقاي 

را » ناصـر سـيار  «از من سـراغ  . ند و فقط منتظر شما هستند بله و پيكر شهيد را نيز آورده ا       
 . گرفتند؛ و من به آن ها گفتم كه زخمي شده و در بيمارستان است

بعد از آن نيز به     . پس از رسيدن به تهران، بليتي براي پرواز به بوشهر تهيه كردم           
چند ساعتي . ودندايشان از ناحيه پا زخمي شده ب. در بيمارستان رفتم  »سيار«عيادت آقاي 

آن گاه به فرودگاه رفتم و پس از چند ساعت، سوار هواپيما شـدم و               . نيز پيش ايشان بودم   
 . به بوشهر آمدم

از دوستان . به منزل كه رسيدم با انبوه دوستان و آشنايان و بسيجيان مواجه شدم    
ده و به جسد مهران را دي » محمد دمشقي«و  »محمد كاظمي«مهران سؤال كردم كه آقايان 

 . بوشهر آورده بودند

تـا  ) 2والفجـر ( »حاج عمـران «گويا عده اي از بچه هاي بوشهر را در منطقه ي 
آقـاي  . درگيري شديد مي شود و بچه ها زمين گيـر مـي شـوند             . نزديكي خط برده بودند   



 239/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مي گفت كه من در يكي از ايستگاه ها مهران را ديدم اما نمـي دانسـتم     »ماشااهللا بهرامن«
شهيد گفت كه من بايد با . گفتم كه مي خواهي كجا بروي و جلوتر نرو. ادر شماستكه بر

ولي وي در تيراندازي هاي مابين نيروهـاي خـودي و دشـمن، بـه شـهادت       . بچه ها بروم  
 .رسيد

 
 
 

 شهيد از زبان برادر ديگرش
يكي از همرزمان شهيد مهران كه در هنگام شهادت همراه وي بوده، مي گفـت               

 پنج نفر بوديم كه يك جا با هم محاصره شده بوديم و احتمال مي داديم كه ما                كه ما چهار  
 . را اسير كنند

داخل يك كانال داشتيم برمي گشـتيم و گلولـه          . راهي براي برگشت پيدا كرديم    
به آخر كانال كه رسيديم بايد كمي بـاال مـي           . هاي توپ و خمپاره بر سر ما فرود مي آمد         

مـن  . من جلو افتادم و مهران نيز پشت سر مـن آمـد           .  مي شديم  آمديم و وارد كانال ديگر    
وارد كانال بعدي شدم، ولي ناگهان گلوله ي خمپاره يا توپي فرود آمد كه خودمـان را بـه                   

او را صدا زدم كه     . بعد از آن كه همگي بلند شديم، ديديم مهران بلند نشد          . زمين انداختيم 
او را از زمين بلند كردم، ولـي بـه          .  او كمك كنم   برگشتم كه به  . ولي بلند نشد  . بلند شو بيا  
 . تركش به پهلوي مهران اصابت كرده، به ديدار الهي شتافته بود. زمين افتاد

جسد شهيد چند   . به علت شدت تيراندازي مجبور شديم آن محل را ترك كنيم          
 پيكـر  بعد از آن كه رزمندگان اسالم دوباره آن جا را تصرف كردند، . روزي در آن جا ماند    

ديگر همرزماني كه با شهيد مهـران بـه شـهادت رسـيدند،             . شهيد را به عقب منتقل كرديم     
 . »جلودار«و  »رمضاني«، »نادر سيار«، »كشفي«شهيدان : عبارت اند از

 » كشـفي «شهيد مهران رابطه ي خيلي خوبي با همرزمانش به ويـژه بـا شـهيد    
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 . دندآن دو با هم خيلي دوست و هميشه با هم بو. داشت

نيز قبل از اين كه آن ها مي خواستند به جبهـه برونـد، بـه     » كشفي«پدر شهيد 
آن دو عزيـز    . آنان گفت كه شماها از همديگر جدا نشويد و هر جا مي رويد با هم باشيد               

نيز با اين كه در دو منطقه ي جداگانه حضور داشتند، در يك روز به شـهادت رسـيدند و                    
 .و بزرگوار در كنار يكديگر استدر حال حاضر نيز مزار آن د

 
 

 )علي اصغر محمدي باغماليي(شهيد از زبان برادرش 
شهيد مهران خيلي مهربان و خوشرو بود و در همه ي مجالس مـذهبي شـركت    

. فعاليت هاي خوبي در جبهه و تظاهرات و راهپيمايي ها در زمان انقالب داشت             . مي كرد 
 .پخش مي كرد) ره(ت امامشب ها نيز در كوچه ها اعالميه ها ي حضر

. در زمان حكومت طاغوت، روزي نيروهاي نظامي به كوچه ي ما حمله كردنـد      
وقتـي گـاز اشـك آور     . من و مهران به درون حياطمان رفتـيم       . هركسي به طرفي مي دويد    

چون شهيد مهران نمي دانست كه اين چيست، . زدند، اين گاز به داخل حياط ما هم رسيد        
شمانش اشك مي آمد، رو به مـادرم كـرد و گفـت كـه چشـمانم مـي              همان گونه كه از چ    

 .من به او گفتم كه اين گاز اشك آور است. سوزد

وقتي در زمان جنگ، هواپيماهاي عراقي به شهرها حمله مي كردند، ما در منزل              
گاهي اوقات آسمان گلوله باران مي شد و آژيرهـا بـه صـدا در    . بوديم » علي اكبر«برادرم 
 . هيد مهران اوايل مي ترسيد و به كنار من مي آمدش. مي آمد

وقتي مي خواست به جبهه اعزام شود و براي خداحافظي بـه خانـه مـا آمـد، ـ      
چون . اعزام شده بود ـ من پيشنهاد دادم كه فعالً نرود  » اردشير«چون شب قبل نيز برادرم 

ـ          . مادرم تنها بود و به او احتياج داشت        االي او كـردم، هـيچ      ولي وقتي نگـاهي بـه قـد و ب
دست خدا به همراهـت بـاد و مواظـب          . مخالفتي نورزيدم و گفتم تو را به خدا مي سپارم         
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 . خودت باش

اتفاقاً در زمـان    . من در آن زمان در بيمارستان نيروگاه انرژي اتمي كار مي كردم           
يد انتقال پيكر مهران به سردخانه، شيفت من بود و خودم آن جا بودم ولي اطالعي از شـه                 

صبح وقتي سرويس آمد كه مرا به بيمارستان ببرد،         . شب به خانه برگشتم   . شدن او نداشتم  
. به من اطالع دادند كه برادرم شهيد شده و ديشب در سردخانه ي بيمارستان بـوده اسـت                 

 . من افسوس خوردم كه ديشب برادرم در كنارم بوده، ولي من نمي دانستم

انتقـال  » بهشـت صـادق   «د كه شهيد را بـه       زمان تشييع جنازه، وقتي مي خواستن     
چفيه اي كـه دور  . دهند، به سردخانه رفتم و صورتش را بوسيدم و او را در آغوش گرفتم          

 .گردنش بود برداشتم كه به يادگار تاكنون آن را نيز نگهداري كرده ام

 
 شهيد از زبان خواهرش

راي او مـي    هر روز صبح وقتي مهران از خواب بيدار مي شد، پدرم شعري را ب             
ما هـم   . پدرم در آن شعر كلمه ي عسل به كار مي برد          . خواند كه هيچ وقت يادم نمي رود      

 .مي گفتيم » عسل«به همين خاطر به مهران 
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 ) برادر اردشير ترك زاده(شهيد از زبان همرزمش 

 
 » جنگ هـاي نـامنظم  «كم سنّ و سال ترين عزيزي كه در بين بچه هاي 

سيد احمـد   «ليات ها شركت داشت، شهيد بزرگوار و عالي مقام          فعال بود، و در عم    
 . بود »هاشمي

او با وجود سنّ و سال و جثّه ي كوچك، داراي روحي عظيم و شعوري               
 .باال بود

رفتيم، چهـار تـا    »طرّاح«يادم هست زماني كه براي اولين بار به منطقه ي 
رفتند و شـب هـا نيـز در        پنج سرباز در آن جا روزانه به پاك سازي ميدان مين مي             

چون تعداد آن ها كم و فاصله ي سنگرها زيـاد بـود،             . خط مقدم نگهباني مي دادند    
زيـرا در همـين منطقـه،       . بايد تك نفره با آن وضعيت خطرناك نگهباني مي دادنـد          

گـاهي اوقـات تعـدادي از       . عراقي ها دو تا از بچه هاي ارتش را شهيد كرده بودند           
 . به آن ها مي رفتندنيروهاي ما براي كمك 

آخرين روزي كه اين سربازها مي خواستند از آن جا برونـد، بـا همـه ي                 
من هفتـه ي ديگـر مراسـم عقـد و           : يكي از آن ها مي گفت     . بچه ها عكس گرفتند   

پس از آن خداحافظي كردنـد  . دوست دارم شما نيز باشيد . ازدواجم در تهران است   
 .و رفتند

ا آن ها حركت كرد و به بدرقه ي آن هـا            ب. سيد احمد بچه ي زرنگي بود     
 . من در سنگر ماندم. رفت

بخشي از خاكريزي كه ما پشت آن قرار داشتيم، كوتـاه بـود و ارتفـاع آن       
زيرا هر لحظه احتمال داشـت      . بنابراين گذر از آن مشكل بود     . به يك متر مي رسيد    
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جي هدف مورد   .پي.عراقي ها آن جا را شناسايي كنند و با گلوله هاي خمپاره يا آر             
 . نظر را بزنند

بعد از دقايقي، ديدم احمد هاشمي كه شلوار كُردي آبي رنـگ بـا لبـاس                
وقتـي وارد سـنگر شـد، بـه     . بسيجي به تن داشت، با سرعت به سمت ما مـي دود           

: احمد چه شده؟ با همان لحن معصومانه ي خود گفـت          : گفتم. شدت مي گريست  
بوديم كه خمپـاره اي  » 2مهدي «يا  »1مهدي »«  متر كه جلو رفتيم، در300 ـ  200

يكي از آن ها، همان سربازي      . سه نفر از برادران شهيد شدند     . به آن جا اصابت كرد    
 . بود كه از ما مي خواست براي مراسم ازدواجش برويم

سيد احمد نيز به پشتش، تركش خورده بود و شـلوارش غـرق در خـون                
بـراي  . خورده و بايد آن را پانسمان كنـد       اصالً به فكر خودش نبود كه تركش        . بود

 . بعد از نيم ساعت تازه متوجه زخمش شد. آن سه شهيد گريه مي كرد

. در حال برگشـت بـوديم   » طرّاح«، ما از منطقه ي عملياتي       60تيرماه سال   
مـي رفتنـد و تسـويه       » شـهيد چمـران    «2هر چند نفر از بچه ها با ماشيني به ركُن           

آن نيز هر چند نفر به اتفاق هم، يك گـروه تشـكيل مـي      بعد از   . حساب مي كردند  
 . دادند و به طرف شهر حركت مي كردند

ناصـر  «، شـهيد    »عبـاس نبـي پـور     «، شـهيد    »احمد هاشـمي  «من و شهيد    
به اتاقي رسيديم كه بايد تسويه حسـاب  . با هم رفتيم » يونس خضري«و  » يونسي

. را تحويـل داده ايـم  ... اسـلحه و  مثالً مي گفتيم كه كوله پشتي، پوتين،   . مي كرديم 
منظور از تسويه حساب، امور مالي و پولي نبود، زيـرا روحمـان بـا مسـائل مـادي                   

 . مأنوس نبود

از يك يك مـا  .  سال سن داشت28آقايي پشت ميز نشسته بود كه حدود        
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مثالً پدر و مادرتان چه كاره است؟ چند خـواهر          . وضعيت خانوادگي مان را پرسيد    
 . ؛ تا نوبت به سيد احمد رسيد كه از همه ي ما كوچك تر بود... ريد؟ و و برادر دا

پـدرت چـه شـغلي      : از سيد احمد پرسيد   . آن آقا كمي لكنت زبان داشت     
دارد و سـبزي فـروش    بوشـهر  » سنگي«پدرم دكّه اي در خيابان : دارد؟ سيد گفت

 . دارميك خواهر و دو برادر : چند برادر و خواهر داري؟ گفت: پرسيد. است
آن شخص كه از ما سؤال مي كرد، پس از پايان پرسـش هـا از زيـر ميـز                    

 .  هزار توماني درآورد و مقابل سيد گذاشت10يك بسته ي 

اين طور بگـويم كـه قيمـت        .  ده هزار تومان، پول زيادي بود      60در سال   
هـر نوجـواني    .  هزار تومان بود   5خوب در آن زمان     » جي. سي«يك موتورسيكلت   

 . شت مقداري از اين پول را داشته باشدآرزو دا
. سيد احمد وقتي ديد پول را براي او گذاشته است، شروع به گريـه كـرد               

 . آن گريه هاي بلند، به هق هق تبديل شد

. ما نيز كه سنّ زيادي نداشتيم، علت گريه ي سيد احمد را نمي دانسـتيم              
 چرا گريه مي كنيي : گفتيم

:  از ما بيشتر بـود، متوجـه نشـد و گفـت            آن برادر مسئول با آن كه سنّش      
. عالوه بر اين پول، حواله اي نيز به تو مي دهم تا از انبار مقـداري لبـاس بـرداري                   

چرا گريه مي كنـي؟ مشـكلت       : وقتي ديد گريه ي سيد احمد تمام نمي شود، گفت         
 چيست؟ 

آقا، من براي پول به جبهـه       : شهيد احمد با همان لحن شيرين خود گفت       
 پول به چه درد من مي خورد؟ !  كه به من پول مي دهينيامده ام

مـا كـه    . خدا شاهد است آن مسئول كه پشت ميز بود، رنگش عوض شد           
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او را مي ديديم، فكر كرديم شايد آن مسئول بدش آمده كـه احمـد پـول را قبـول                    
 . نكرده است

اكنون با گذشت آن سال ها مي فهمـم كـه او خجالـت كشـيده كـه ايـن                    
. ن سنّ و سال كم، فكر و روحش در چه مرتبه ي اعاليي سير مي كند               نوجوان با اي  

در آن زمـان،    . روح عظيم سيد احمد در دريايي از حكمت و معرفت سير مي كـرد             
ولي آن پول در نگـاه او بـي         . آن شهيد با آن پول مي توانست كارهاي زيادي بكند         

 . ارزش بود؛ زيرا عشق الهي به دل داشت

ز عشق الهي شود، جايي براي دوست داشتن مال دنيا          در دلي كه ماالمال ا    
 . نمي ماند، و ماديات براي آن شخص بي ارزش است

اگر در طول حضورم در جبهه سه . سيد احمد بسيار شجاع و بي باك بود       
او ذاتاً انساني دلير و     . نفر انسان شجاع ديده باشم، يكي از آن ها شهيد هاشمي بود           

 .  بودجسور و دلش با ترس بيگانه

 ديـدم، تمـام    »بهشت صادق«زماني كه پيكر پاكش را در غسال خانه ي 
 . معلوم نبود دست و پايش كدام است.  كيلو هم نمي شد4 تا 3وزنش 

نقل مي كردند كـه سـيد       » شوش«برادران همرزمش در عمليات منطقه ي       
اقي هـا   احمد با گذشتن از خط مقدم، اشتباهاً وارد سنگر عراقي ها شده بود، و عر              

 . او را  مثله و تكه تكه كرده بودند
شجاعت اين شهيد بزرگوار تا آن اندازه بود كه در قلب دشمن پيشـاپيش     

 .نفوذ كرد

 .روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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ما چنين انسان هايي را در جبهه كنار خود داشتيم كـه از خـود خجالـت                 
 .  افتخار مي كنيممي كشيم و از طرفي به خاطر بودن با آن ها، به خود 

 
 )برادر حاج سيد عبداهللا هاشمي(شهيد از زبان پدرش 

 
شهيد سيد احمد هاشمي در زمان شهادت مجرّد بود، و تا كـالس پـنجم               

بـه   »فـتح المبـين  «ابتدايي تحصيل كرده بود و در سن شانزده سالگي در عمليـات  
عبـاس نبـي   «و  »سيد عبدالمحمـد هاشـمي  «در آن زمان با شهيدان . شهادت رسيد

 .همرزم بود» پور

شهيد مجموعاً چهار بار به جبهـه رفـت و در هـر بـار اعـزام، بسـته بـه                     
گـاهي اوقـات دو مـاه، بعضـي         . موقعيت، مدت زماني را در جبهه سپري مي كـرد         

 . مواقع يك ماه و در زماني ديگر پانزده روز در جبهه مي ماند

هـه  شـد و در سـتاد         در اوايل جنگ جزء اولين نفراتي بود كه راهـي جب          
به همراه ديگر دوستانش به دفاع از انقالب        » دكتر چمران «جنگ هاي نامنظم شهيد     

 . اسالمي پرداخت
 . در يكي از اين اعزام ها زخمي شد كه او را به تهران بردند

در . بعد از ستاد جنگ هاي نامنظم، در چند مرحله بـا بسـيج اعـزام شـد                
ت از جبهه، چند زير پيراهن داشت و مـي گفـت   يكي از اين اعزام ها بعد از برگش   

به ما هديه داده است، و گفته كه شـما فرزنـدان مـا     » شهيدچمران«اين ها را خانم 
 .هستيد

شهيد قبل از انقالب در مساجد فعاليت داشت، و بـا شـروع انقـالب بـا                 
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پخش اطالعيه و شركت در تظاهرات، متحمل سختي هاي فراوان شـد و حتـي در                
 .  مورد ضرب و شتم قرار گرفتاين راه،

بـين مـردم   ) ره(نوارهـايي از امـام   » كامكاري«در ايام انقالب خانواده ي 
 . توزيع مي كردند

شهيد سيد احمد نيز از آن ها نوارها را مي گرفت و به منزل مـي آورد و                  
با وجـودي كـه آن زمـان ايـن كـار بسـيار              . همه ي آن ها را با دقّت گوش مي داد         

 چون مأموران رژيم كساني را كه كتاب و نوار سياسـي داشـتند، مـي               .خطرناك بود 
 . گرفتند

شهيد بعد از استفاده از آن نوارها، مجدداً نوارهاي ديگـري مـي آورد؛ يـا     
من به او مـي گفـتم كـه ايـن كـار             . اين كه در پخش اطالعيه ها همكاري مي كرد        

م، اما او مي گفـت كـه        خطرناك است، و او را از انجام چنين كارهايي باز مي داشت           
ما بايد اين خبرها را به مردم برسانيم، حتي اگر به قيمت جانمان تمـام شـود، و در          

 . اين راه بسيار شجاع بود

هنگامي كه به او مي گفتيم، ممكن است توسط نيروهاي امنيتـي دسـتگير           
 . شوي، اظهار مي داشت كه هرچه خدا بخواهد همان مي شود

ب از اول شب تا صـبح، در كوچـه هـاي محـل              در روزهاي آغازي انقال   
با شروع كار بسيج، فعاليت هاي خود را گسترش داد تا آن جـايي              . نگهباني مي داد  

 .كه بيشترين وقت خود را در بسيج محل سپري مي كرد

شهيد در يكي از راهپيمايي هاي زمان انقالب، توسـط مـأموران دسـتگير              
 . ار شده بودشد و كتك خورد، ولي باألخره موفق به فر

در نمازهاي جمعه و جماعت شركت مي كرد و براي انقالب تا آن جايي           
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 . كه در توان داشت، فعاليت مي كرد

سـيد  «روزها مجبور بود براي امرار معاش، در مغازه ي پنچرگيري آقـاي             
كار كند و شب ها كه به منزل برمي گشت، بـا ايـن كـه سـنّ و                   » غالمرضا حسيني 

بنـابراين  . ه هم بود، به بسيج مي رفت و فعاليت مـي كـرد    سال كمي داشت و خست    
 .كمتر او را مي ديديم

از ويژگي هاي اخالقي شهيد اين بود كه هنگامي كـه از كـار روزانـه بـه                  
ولـي گـاهي نشـد كـه ايـن          . منزل برمي گشت، چون خيلي خسته بود مي خوابيـد         

باعـث نـاراحتي    خستگي باعث شود كه او در خانه با اعضاي منزل درگير شود، يا              
 .همه از او راضي بودند. پدر، مادر، خواهر يا برادرانش گردد

در كارهاي مغازه نيز به من كمك مي كرد و خيلي خيلي با مردم خـوش                
او در ايـن مـورد بـه        . حتي از خودم هم بهتر با مردم برخورد مي كرد         . برخورد بود 

ار باشـد تـا كـارش       من توصيه مي كرد كه انسان بايد با مردم درست و خوش رفتـ             
 .پيش رود

شهيد از لحاظ روحيات معنوي و تقيدات مذهبي، بسيار عالقه مند بود و             
در . هميشه موقع برگزاري نماز جماعت، فرد ديگري هم با خود به مسجد مي بـرد      

 . واقع با اين كار خود تالش مي كرد كه صف هاي جماعت هرچه باشكوه تر باشد

از جبهـه   »سيد عبدالمحمد هاشمي«شهيد يك بار كه شهيد سيد احمد و 
برگشته بودند، چون در ايام ماه مبارك رمضان، در جبهه حضور داشتند و موفق بـه      
روزه داري نشده بودند، بعد از مراجعت، خود را مقيد كـرده بودنـد كـه بالفاصـله              

به روزه هاي خود را قضا نمايند، همچنين متعهد شده بودند كه قبل از افطار، حتماً              
 . مسجد رفته و نماز بخوانند، و بعد از آن روزه ي خود را افطار كنند
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هنگامي كه شهيد از مسجد برمي گشت، مادرش به او مي گفت بيا افطار              
 .جواب مي داد گرسنگي آدم را از پاي درنمي آورد. كن، گرسنه هستي

 من خاطره ي زيادي از شهيد به ياد ندارم، زيرا از زمان پيروزي انقـالب               
تا هنگامي كه شهيد شد، تمام وقت خود را صرف خدمت به انقـالب مـي كـرد و                   

صبح ها مشغول كار بود و شب ها نيـز در مسـجد و بسـيج                . كمتر به خانه مي آمد    
 .در زمان جنگ هم، كه در جبهه بود و ما كمتر او را مي ديديم. فعاليت داشت

سپاه در خيابان   يك روز اتومبيل    . ما از شهادت سيد احمد خبري نداشتيم      
مـا متوجـه   .  را اعالم مـي كـرد   »فتح المبين«ها مي چرخيد و نام شهداي عمليات 

 . شديم كه شخصي به نام سيد احمد هاشمي هم جزء شهداست

البته آن موقع ما در جبهه دو تا سيد احمد هاشمي داشتيم كه يكي از آن ها فرزنـد                   
بـه همـين   . ، كه مـن باشـم  »سيد عبداهللا« بود و ديگري فرزند  »سيد محمدحسين«

، بـه هـالل احمـر       »سـيد محمدحسـين   «دليل من و پسر عموي سيد احمد، فرزنـد          
رفتيم، سؤال كرديم كه شهيد سيد احمد هاشمي فرزند كيست؟ جـواب دادنـد كـه               

 . آن موقع بود كه متوجه شدم فرزند خودم است. است » سيد عبداهللا«فرزند 

از دوستانش نيـز در آن عمليـات        . نددو يا سه روز بعد، جسد او را آورد        
در تشـييع   » فتح المبين«خيلي ها شهيد شده بودند كه همگي را با بقيه ي شهداي 

مردم از همه جا حتـي از روسـتاها، نيـز بـراي     . جنازه اي با شكوه به خاك سپردند 
 .و امام جمعه ي وقت نيز بر پيكر آن ها نماز خواند. تشييع آمده بودند

مـدت  .  هنگامي كه ترخيص مي شد، به بوشهر مي آمـد          شهيد سيد احمد  
مادرش بـه او    . كوتاهي پيش ما بود و مجدداً تصميم مي گرفت كه به جبهه برگردد            

و مي گفت كه تو كه هميشه يـا در بسـيج يـا              . چند روزي پيش ما بمان    : مي گفت 
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 . هستي... مسجد و يا در جبهه و 
 ناموس و كشور ما بـه دسـت   او جواب مي داد كه اگر ما به جبهه نرويم،      

در اين وضعيت ننگ است كـه مـا زنـده باشـيم و كشـور در                 . دشمن خواهد افتاد  
. ديگران آسايش نداشته باشند   ... دست دشمن باشد و خواهر من، دختر همسايه و          

 .ما بايد برويم و فعاليت كنيم. ديگر زنده ماندن ما ارزشي ندارد

بـا يكـديگر     »سيد عبدالمحمـد «و » سيد احمد«روزي در كوچه شهيدان 
من هـم در نزديكـي آن هـا         . آن ها تازه از جبهه برگشته بودند      . صحبت مي كردند  

آن زن  . همان زمان خانمي با شوهرش در حال عبور از كوچـه بودنـد            . نشسته بودم 
 . از نظر پوشش وضعيت مناسبي نداشت

 همسـر   آن دو شهيد به نيت امر به معروف و نهي از منكر، موضوع را بـه               
تـوي  : آن آقا با دو شهيد بسيار بد برخورد كـرد، و گفـت            . آن خانم گوشزد كردند   

اگر توي دهان من بزنـي،      : شهيد سيد عبدالمحمد به آن مرد گفت      . دهانتان مي زنم  
 بعدها چگونه جواب خدا خواهي داد؟ 

مـن بـه پسـرم و سـيد     . با شنيدن اين سخن، آن مرد بـا همسـرش رفـت     
: سيد عبدالمحمد گفت  . ي كنيد با مردم بهتر از اين رفتار كنيد        سع: عبدالمحمد گفتم 

عمو، اگر سخن ما حق باشد، بر آن ها تأثير خواهد گذاشت و ديگر ايـن گونـه در                 
 . جامعه ظاهر نمي شوند

سيد . اين موضوع گذشت تا فرداي همان روز، من درِ حياط نشسته بودم           
.  همان مرد و همسـرش آمدنـد       ديدم. احمد و سيد عبدالمحمد هم در كوچه بودند       

آن مرد با ديدن بچـه هـا،        . با كمال تعجب ديدم آن زن، پوشش بسيار مناسبي دارد         
 .آن ها را بوسيد و از آن ها بسيار سپاسگزاري كرد
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 شهيد از زبان مادرش

مـدتي در  . يك بار كه سيد احمد از جبهه برگشته بود، دستش زخمي بود  
او نيز كه مي خواست بـا آن هـا اعـزام            . هه رفتند دوستانش مجدداً به جب   . منزل بود 

او بسيار ناراحت بـود و      . شود، اما چون دستش مجروح بود، او را برگردانده بودند         
خيلي گريه مي كرد و اصرار مي كرد كه شما به بسيج بياييد و مرا معرفي كنيد، تـا                   

 . تا اين كه باألخره به جبهه رفت. مرا نيز به جبهه ببرند

زگشت به من گفت كه قبل از اعزام، بسـيار ناراحـت بـودم كـه                پس از با  
در عالم خواب يك نفر سوار بر اسب آمد و با نوك پا به مـن زد و بـه                    . خوابم برد 
. جوان، چرا اين قدر ناراحت هستي؟ تو به آرزوي خودت خواهي رسيد     : من گفت 

 سـوار آمـد و      دوباره همان . مجدداً به خواب رفتم   . ديدم در خانه هستم   . بيدار شدم 
ناراحت نباش بـه خواسـته ي       : خواب به همان شكل قبل تكرار شد و به من گفت          

 . خودت خواهي رسيد
مادرجان برو،  : مادر، مي خواهم به جبهه بروم، من گفتم       : بعد به من گفت   

امـا مواظـب بـاش كـه        . ان شاء اهللا سالم بروي و برگـردي       . دست حق به همراهت   
 .  تو شهيد شوي، بهتر از اين است كه اسير شوياگر. خداي ناكرده اسير نشوي

مادر، به خدا قسم اگر ما به دسـت دشـمن اسـير             : شهيد سيد احمد گفت   
. شويم، و ما را شكنجه دهند، و زيـر شـكنجه شـهيد شـويم، ثـواب بيشـتري دارد                   

تو چه گنـاهي كـرده اي كـه مـي        : پدرش با شنيدن اين سخن ناراحت شد و گفت        
 .د؟ تو گناهي نكرده ايگويي گناهانت كمتر شو

شهيد، برادر معلولي داشت كـه خيلـي بـه او عالقـه منـد بـود و خيلـي                    
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وقتي كه شـهيد    . از او عكس مي گرفت و با خود به جبهه مي برد           . دوستش داشت 
 . شد و كيفش را براي ما آوردند، عكس برادرش هنوز در كيفش بود

به تمام همسـايه    هرگاه از منطقه برمي گشت،      . رفتارش با همه خوب بود    
 .ها سر مي زد

كه سيد احمد زخمي شده بود، او را به تهران منتقـل            » بستان«در عمليات     
.  شهيد شده بـود  »عزيز پوردالور«در آن موقع . ما هم كه خبر نداشتيم. كرده بودند

 . بعد به ما اطالع دادند كه سيد احمد زخمي است و در تهران است

. تند كه براي آوردنـش بـه تهـران برونـد          پدر و پسرعمه اش تصميم گرف     
اما بعد تصميم   . يكي از اقوام گفت كه بليت هواپيما مي گيريم و به تهران مي رويم             

 . گرفتند كه قبل از رفتن، با بيمارستان تماس بگيرند

جواب دادند كه   . شماره تلفن را پيدا كرديم و با بيمارستان تماس گرفتيم         
ولي ما نمي   . ظهر از بيمارستان مرخص شده است     سيد احمد هاشمي امروز بعد از       

بعد معلوم شد كه با همان وضـعيت        . دانيم كه به اهواز رفته يا به بوشهر آمده است         
اما به او جواب داده بودند كـه        . به اهواز رفته است تا از آن جا به منطقه اعزام شود           

گفتـه بودنـد    همچنين به او    . تو زخمي هستي و بايد براي استراحت به منزل بروي         
 . كه ما نيرو به اندازه ي كافي داريم؛ و او را به اجبار به بوشهر فرستاده بودند

شهيد در مدت حضورش در جبهـه       . وقتي آمد دست راستش زخمي بود     
و بـار آخـر     . دو بار زخمي شد؛ يك بار از ناحيه ي پا و يك بار از ناحيه ي دست                

 .ن رفتند و تكه تكه شدند روي مي »شهيد افشون«در حين عمليات، او و 

حدود چهار سال پيش من و پدرش مي خواسـتيم بـراي زيـارت شـهدا،                  
يكي از آشنايان مـا را ديـد   . برويم » بهشت صادق«مانند پنج شنبه هاي هر هفته به 
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همـان جـا هـم      . به مسجد برويم و نماز بخـوانيم      . اآلن نزديك شب است   : و گفت 
 . ي نيست اين همه راه برويدديگر نياز. فاتحه اي خواهيم خواند

» بهشت صادق «ما هم برگشتيم و براي نماز به مسجد رفتيم و از رفتن به              
 . منصرف شديم 

 منصـرف كـرده    »بهشت صادق«روز بعد همان خانم كه ما را از رفتن به 
ديشب كه خوابيدم، پسر تو با اين كـه هرگـز او را             : بود، به خانه ي ما آمد و گفت       

 خواب مرا رها نمي كرد و مي گفت كه چرا نگذاشـتي كـه پـدر و                  نديده بودم، در  
مـن بيـدار    : آن خانم مـي گفـت     . مادرم به سراغ من بيايند؟ من منتظر آن ها هستم         

شدم و فاتحه خواندم و صلوات دادم و با خود گفتم كه خدايا من چه گناهي كردم                
  »بهشت صـادق  «كه نگذاشتم پدر و مادر اين شهيد، براي زيارت قبر فرزندشان به

 . بروند
 

 )برادر سيد عبداهللا هاشمي(شهيد از زبان پدرش 
حاج اكبـر   « در يك مرحله كه سيد احمد به جبهه رفته بود، آقاي             61سال

در . از بوشهر خواربار براي رزمندگان برده بودند  »حاج اصغر ندومي«و    »ندومي
برگشت، به منـزل   » وميحاج اصغر ند«موقعي كه . منطقه سيد احمد را ديده بودند

 تومان پـول بـراي فرزنـد معلـولم و           100ما آمد و به همراه خود يك عدد ساعت،          
اين ها را سيد احمد به عنوان هديـه  : گفت.  آورده بود »سيد محمود«كفشي براي 
 . آن ها را به ما داد و رفت. فرستاده است

ن شب كه خوابيدم، خواب ديدم كه سـيد احمـد آمـده و بـاالي سـر مـ                  
حـاج  «از او پرسيدم كه تو كي برگشـتي؟ همچنـين بـه او گفـتم كـه                . ايستاده است 
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به منزل آمدند و وسايلي كه به دست آن ها داده بودي بـراي  » حاج اكبر« و  »اصغر
 . تو براي چه آمدي؟ اما او هيچ سخني نگفت. ما آوردند

بعـد دوبـاره بـه      . متوجه شدم كـه خـواب ديـده ام        . از خواب بيدار شدم   
مجدداً با همان وضعيت به خوابم آمد و تا صبح به همين شكل با من               . واب رفتم خ
او با اين كار مي خواسـت بـه مـن بگويـد كـه شـهيد خواهـد شـد، و بـراي                        . بود

 .خداحافظي آمده بود و بعد از آن شهيد شد

 300يك گـردان  » بستان«شهيد سيد احمد مي گفت كه ما بعد از عمليات           
 . تشكيل داده بوديم »عليرضا ماهيني«د نفري به فرماندهي شهي

روي آب پـل شـناوري نصـب        . در محلي مي خواستيم از آب عبور كنيم       
خـودش را بـه     » مـاهيني «شهيد  . اما عراقي ها پل را خراب كرده بودند       . كرده بودند 

بچه ها يكـي پـس از       . هركس مي تواند بيايد   : سمت ديگر آب رساند و به ما گفت       
مـن هـم بـا      . اما خيلي از آن ها را آب بـا خـود بـرد            . زدندديگري، خود را به آب      

يكي از رزمنده ها كه اهل      . مرا هم آب برد   . اسلحه و تجهيزات خودم را به آب زدم       
قم بود و شخص پرتواني بود، همين طور كه من در آب شناور بودم، در كنـار آب                  

ري گيـر  در جهتي كه من در حركت بودم مي دويد، تا اين كه من بـه سـيم خـاردا                  
من به شـدت    . آن رزمنده به كمك من آمد و دستم را گرفت و مرا باال كشيد             . كردم

او مـرا دلـداري داد و گفـت كـه           . گريه مي كردم، چون اسلحه ام را گم كرده بودم         
 .نترس

مقداري از راه كه آمـديم، بـه جسـد يـك عراقـي              . لباس هايم خيس بود   
لباس . يك كاپشن نو در آن بود     .  كرديم آن را باز  . در كنار او بقچه اي بود     . رسيديم

جلوتر كه رفتيم، ديديم كه يكي      . هاي خود را بيرون آوردم و آن كاپشن را پوشيدم         
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همان رزمنده اي كه مرا نجـات داده بـود،          . از بچه ها در گِل و الي گير كرده است         
ـ  . خودش را مانند قايق روي گِل ها خواباند و آن رزمنده را هم نجات داد               ه وقتي ب

 نفر سالم مانده اند، بعد همه ي مـا       30بقيه ي بچه ها رسيديم، ديدم از گردان فقط          
 . يك جا جمع شديم

قرار بود كه به دنبال ما نيروهاي كمكي ـ از بچه هـاي نيـروي هـوايي و     
به همين دليل تصميم گـرفتيم كـه دعـاي    . اما از آن ها خبري نبود. دريايي ـ بيايند 
واندن دعا متوجـه شـديم كـه در محاصـره ي دشـمن              در حال خ  . وحدت بخوانيم 

با هم تكبير بگوييم و بـه  : به هم گفتيم چه كار كنيم؟ يكي از دوستان گفت        . هستيم
 . اگر ما را بكُشند، بهتر از اين است كه ما را دستگير كنند. قلب دشمن بزنيم

موقعي كه ما تكبير گفتيم، تمام بيابـان بـا مـا            : شهيد سيد احمد مي گفت    
حتي فكر مي كرديم كه شايد عراقـي        . خودمان هم تعجب كرده بوديم    . بير گفتند تك

، و  »دخيـل الخمينـي   «: ها تكبير مي گويند، اما آن ها ترسـيده بودنـد و مـي گفتنـد               
 .  نفر و يا بيشتر بودند40تعداد آن ها درست در خاطرم نيست، ولي. تسليم شدند

ز بچه ها كـه بـه زبـان    يكي ا. شهيد مي گفت آن ها را خلع سالح كرديم       
عربي تسلط داشت، از آن ها پرسيد كه شما چه طور فهميديد كه ما مي خواسـتيم                 
حمله كنيم؟ يكي از عراقي ها جواب داد كه سه نفر از بچه ها ي شما را كه بـراي                    
خنثي كردن مين آمده بودند، دستگير كرديم و آن ها را آن قدر شـكنجه داديـم تـا                   

بعد چشم هـاي آن سـه نفـر را       .  شما تصميم بر حمله داريد     اين كه اقرار كردند كه    
 . بيرون آورده و آن ها را رها كرديم

وقتي كه ما اين موضوع را شنيديم، گفتيم كه اين ها لياقت اسير شـدن را                
بند پوتين هايتان را    : آن ها را به ستون كرده، و گفتيم       . ندارند و بايد آن ها را كشت      
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وقتي كـه هـوا   .  اين كار شدند، آن ها را به رگبار بستيم   موقعي كه مشغول  . باز كنيد 
كم كم روشن شد، نيروي هوايي و دريايي شروع به تيراندازي كرده و خودشان را               

 .به ما رساندند و ما برگشتيم
 

 وصيت نامه ي شهيد سيد احمد هاشمي
 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

 ». احياء عند ربهم يرزقونوالتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتاً بل«

بلكه زنده اند و نزد خداي . آنان كه در راه خدا كشته مي شوند، مرده مپنداريد
 .خود روزي مي خورند

 )قرآن كريم(
 ياران همه سوي مرگ رفتند 

 بشتاب كه تا ز ره نماني

 . با درود به رهبر كبير انقالب اسالمي، وصيت نامه ي خود را مي نويسم

زيـرا  . م و برادران و خواهرانم، در مرگ من به سوگ ننشـينيد           پدر و مادر    
زيرا . و اگر اذيتي كرده باشم، مرا ببخشيد      . من از خدايم و به سوي او باز مي گردم         

اگر نبخشيد، گناه بر گردنم سنگيني خواهد كرد، و موجب خشم خدا خواهد شـد،               
 .و از اجر من كم مي شود

شنيدي، گريه نكن و عزا نگير، كه اگر        مادرم، موقعي كه خبر شهادت مرا         
 .گريه كني و عزا بگيري، دشمنان خوشحال مي شوند

پدر عزيزم، وقتي كه خبر شهادت مرا شنيدي، دست هايت را بـه سـوي               
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 .اين قرباني را از ما قبول كن: آسمان دراز كن، و بگو

اي مردم، پيرو واليت فقيـه باشـيد، و از نصـيحت هـاي امـام امـت پنـد          
زيـرا مخالفـت بـا رهبـر،        . ، و از دستورهاي امام و اسـالم سـرپيچي نكنيـد           بگيريد

و كاري نكنيد كه مانند قوم موسـي و هـود مـورد عـذاب               . مخالفت با اسالم است   
 . الهي واقع شويم

و از امت حزب اللهي مي خواهم كه منافقان و آن هايي كه مـي خواهنـد       
 كنند تا اسالم در اين سرزمين       خون هزاران شهيد و معلول را پايمال كنند، سركوب        

 . و با ابرقدرت ها بجنگند و اسالم را رواج دهند. پاك قوت بگيرد
 .و خواهرم، حجاب تو كوبنده تر از خون من است

 . خدايا، خدايا، تا انقالب مهدي، خميني را نگه دار

 .  از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزاي

   والسالم
 هاشميبنده ي كوچك خدا، سيد احمد 
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 سومفصل 
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 شهيد ايرج كشفي

   
نفر وسط

 
 

 
 نفر سمت راست
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 )مادر . پدر  ( شهيد سيد تقي بحراني
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 شهيد سيد احمد هاشمي

 م سمت چپونفر د  
 
 

 
 نفر اول سمت راست

 
 

  نفر اول نشسته از راست 
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 شهيد صادق پور سقايي
 
 
 

   نفر سمت چپ
 
 
 
 

 ت راستنفر اول سم  
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 )پدر و مادر ( شهيد فضل اهللا تنگكيان 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )پدر و مادر ( شيد محمد خليل فوالدي 
 

         
 

 
 نفر چهارم ايستاده از چپ



 269/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهيد مجيد مباركي
 

 

 270/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهيد محمد حسن مواجي
 

 
 نفر اول از سمت چپ

 
 

 
 نفر اول ايستاده از راست



 271/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهيد محمد علي مواجي
 
 
 
 

 
 نفر وسط

 

 272/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )مراسم تشييع جنازه  ( شهيد مهران محمدي باغماليي
 

 
 
 

 
 

 

 



 273/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )پدر و مادر  ( شهيد خسرو بهادر
 

 
 

 

 274/   پاسدار ناشناس        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


