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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياءو ال« 
 » 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    مي باال» عمل صالح «رضاي او، با شور و شعور آستين همت را در استمرار            
 .شود اهللا غافل نمي اي از دست يازيدن به حبل 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     

 .»الغالبوناهللا هم  اال ان حزب«. پيروز است نهج ارجمند دارد، 
و اتحـاد   ) ره(انقالب اسالمي كـه بـا رهبـري حضـرت امـام خمينـي               

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 توسـعه      
هـذا فلينتـافس    و بمثـل    «. هاي آسماني بود    هماهنگ كردن مديريت زمين با پيام     

 .»المتنافسون
از همان روزهاي آغازين كه نور وحي ناب يزداني در سـرزمين يـاران       

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،         و تجهيـز گروهـك     تطميع، تحريك . ي خود قرار داد     برنامه

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

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

انّ كيـد الشـيطان كـان       «.  اعجاز واليت فقيه و عشق ايثارگران ميسـر شـد           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      

يم را بر آستان وصال حـق گذاشـتند تـا روح            را مخلصانه سركشيدند و سر تسل     
، همراه با عرشيان، رزق رضـوان نـوش جـان           »عند ربهم «ي    جوان آنان بر سفره   

 .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   

با اسـتناد بـه كـالم نـوراني مقـام معظـم رهبـري كـه                 . 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

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

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  تههاي گوناگون، معين و بايس      ايران و جهان برنامه   
. افزاري و توليد فرهنگ نوشـتاري       شركت در جنبش نرم   : از آنها عبارت است از    

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

 .أس آنها قرار دارد جلد كتاب در ر98شهيدنامه  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، انتقال فرهنگ ايثار و ماندگار كـردن        ي شهيدشناس   نوآوري و تحول در حوزه    

كتـابي كـه بـه شـما عزيـزان تقـديم            . 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           
ويش را در جهت ارتقـاي فنـي و محتـوايي ايـن اثـر بـه كـار                   توان و دانايي خ   



هايي هست و اين نواقص نيز با نگاه به سنديت            اند، اما در اين زمينه كاستي       بسته
 جهاد و سرافرازي يك ملت، به نظر        و ارزش تاريخي نوشتار، براي اثبات ايمان،      

 .مينو آخر دعوانا انّ الحمد هللا رب العال. 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                   

رفيق راهمان كرد تا در جهـت نشـر         خداي سبحان را سپاسگزاريم كه توفيق را        
هاي آن عاشقان به ديدار دوست سفر كرده،          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 سهم خود از تالشدانيم به  پيش روي شماست، اما الزم مي     
ي حاضـر مـا را يـاري          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 

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

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 

بــــا تهــــاجم  .) م1915/ ش. ه1294و .  م1856/ ش. ه1235و . م1837/ ش 
 .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 بـه 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 سـران 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
و سوزان ايران در استان كنوني بوشهر شده بودند؛ جايي كه نبرد نابرابري ميـان       

 . سالح، اما مؤمن با دشمن مزور اما مسلّح جريان داشت مدافعان بي
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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 عـزّت 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 تالشـي 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
 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
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 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

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 تمـدني بسـيار برجسـته     

پادشــاه عــيالم قدرتمنــدترين و » شــوتروك ناخونتــه«. برخــوردار بــوده اســت
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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 بـا 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
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     
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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    

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                
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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     

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 طـرف  . ه1332/ م1913هاي 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  
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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

 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  
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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
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
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بلنـدي بــوده و از يـك طــرف مشـرف بــه دريـا و از ســه طـرف ديگــر داراي      
ي احتمالي دشمن و يا بروز هرگونـه   كه به هنگام حملههاي 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

در زمان ساسانيان به دنبال ارتباط ايرانيان با فرهنگ يوناني و سـرياني،     
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
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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

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 بـود 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، موجـب 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
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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
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(
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اي بـا     بودند، بوشهر رو به عمران و آبادي گذاشـت و روابـط تجـاري گسـترده               
 .ها برقرار گرديد ها و انگليسي هلندي

و ) ق. ه 1171ــ 1193 ميالدي و    1757ـ1779(با ظهور كريم خان زند      
، بوشـهر و تـاريخ آن وارد        »نادرشـاه «رگ  ي هرج و مرج ناشي از مـ         پايان دوره 

ها با حمايـت      انگليسي) ق. ه 1177( ميالدي   1763در سال   . اي شد   ي تازه   مرحله
و حكمـران بوشـهر منعقـد       » خان زند   كريم«قرارداد معروفي با    » شيخ نصرخان «

در جنـوب  » انگلستان«كردند كه در واقع سنگ بناي حضور نظامي ـ استعماري  
هـا تـا آن       نويسد، انگليسـي    مي» دكتر امين «س بود و چنان كه      ايران و خليج فار   

 .تاريخ هرگز چنين امتيازي را در خليج فارس به 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 انجـام 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
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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

ترين اين تهاجمات، ماجراي لشكركشي انگلستان بـه          از جمله معروف  
) ق. ه1273( مـيالدي   1856و  ) ق. ه 1253( 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
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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
اي بـه نـام    ي شيرازي در زمان ناصرالدين شاه، از ناحيـه    فرصت الدوله 

كـوي نيـدي در اصـل، نـام زمـين      . بـرد  نـام مـي  ) مخفـف 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 دانسـته 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 سبب كه عمارت كارگزاري حكومت هند شرقي » قلعه«ي و به معن  

 . 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  
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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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 كره بندمعرفی روستای 
 

بند، مركز دهسـتان انگـالي و از توابـع شهرسـتان بوشـهر                روستاي كره 
 . است كيلومتري مركز شهرستان واقع شده75باشد كه در  مي

تنـگ، از   و روستاي چم» حلّه«ي    اين روستا از طرف شمال به رودخانه      
و روستاي زردكي، از طرف شرق به روستاي        » حله«ي    طرف جنوب به رودخانه   

محـدود گرديـده و     » حلـه «ي    ي حفاظت شده    بصري و از طرف غرب به منطقه      
ورزي باشد كه شغل اكثر مردم اين روستا كشـا           نفر مي  1500جمعيت آن حدود    
بند و دهستان تحت نفوذ، دومين قطب كشاورزي اسـتان            كره. و دامپروري است  

 .باشد ـ مي از لحاظ توليد گندم ـ بعد از منطقه پشتكوه دشتستان 
اين روستا داراي امكانـات خـدماتي و رفـاهي نسـبتاً خـوبي اسـت و                 

تحت و پايگاه  » محرّم«نهادهاي ارزشمند  مستقر در روستا حوزه مقاومت بسيج          
شـهيد  «در زمان جنگ تحميلي، پايگاه فعال منطقه، پايگـاه          . باشد  پوشش آن مي  

نام در اين پايگاه، بـه        بود كه بسياري از جوانان روستا و منطقه با ثبت         » دستغيب
هاي حق عليه باطل اعزام شدند و نـام خـويش را در تـاريخ ايـن پايگـاه                     جبهه

 . جاودانه كردند
عيت نه چندان زياد روسـتا، تعـداد افـراد زيـادي            با وجودي اينكه به ختطر جم     

تحت پوشش اين پايگاه نبود، اما تعداد كساني كه از طريق اين پايگاه به جبهـه                
  نفر   30به عبارتي بيش از     . اعزام  و شهيد شدند، بسيار قابل اعتنا و توجه است          
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ي رفيع  ه  نفر از آنان به درج  21از اعضاي اين پايگاه به جبهه رفتند  كه بيش از            
 و   در اين كتاب نيـز سـعي شـده اسـت خـاطرات، وصـيتنامه              . شهادت رسيدند 

منـدان    آوري كنيم و تقديم به عالقـه        ي شهيداني را در حد امكان جمع        زندگينامه
  .اميد است مورد عنايت و رضايت خداوند متعال قرار گيرد.  نماييم
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 اسامی رزمندگان محله کره بند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام پدر  ونام خانوادگينامرديف
 حاجي خداكرم رحماني 1
 حاجي حسين رحماني 2
 حسين محمد حسين شير دل 3
 حسن غالم حسين حق طلبيان 4
 بهرام ابراهيم زارع زاده 5
 علي خداكرم مشتاني 6
 احمد حسين رود حله پور 7
 حيدر حسين اسماعيلي 8
 يمستعل ابراهيم كره بندي 9
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 اسماعيل محمد علي دشتي زاده10
 اسماعيل ابراهيم  دشتي زاده11
 عبداله حسين فوالدمهر12
 محمد رضا هادي رودحله پور13
 محمد رضا محمد جعفر رود حله پور14
 حسين مصطفي دهباش15
 احمد تيمور رحماني16
 خضر علي رغبت17
 حسن محمد علي جوان بخت18
 باقر  نيك بختعلي19
 عيسي حسين شفيعي20
 محمد عباس حيدري21
 محمدهاشم حسين كره بندي22
 رستم علي  كره بندي23
 شيرزاد بهرام فرهمند صابر24
 گرگعلي جوهر ايمان فرد25
 گرگعلي محمد عباس تاش26
 بهروز علي كره بندي27
 ظهراب محمد ظهرابي28
 خضر حسين رغبت29
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 خضر حسن رغبت 30
 علي حيدر كشاورزي 31
 محمد مسعود زائر انگالي 32
 محمد غالم علي زائر انگالي 33
 محمد حسن محمد جعفر جعفري 34
 كرم حسن كرمي منفرد 35
 كرم حسين  كرمي منفرد 36
 كرم مصطفي ضيافت كردار 37
 عباس حسين تارخ 38
 حاجي اهللا كرم رحماني 39
 محمد حسين حيدر جو كار 40
 عباس نعمت اله كره بندي 41
 اله كرم مسعود ارشادي 42
 ابراهيم نجف فجر 43
 حسين ضرغام جاودان 44
 حسين عبدالمجيدجاودن 45
 بهروز احمد كره بندي 46
 كرم ابراهيم كامران 47
 كرم حسين ارشد پور 48
 حاج حسن كاظم كره بندي 49
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 دومفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـهيد نامـش
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  زندگينامه

اي مـذهبي در       در خـانواده   1338شهيد محمـدباقر ارجمنـد، در سـال         
 سـالگي پـدرش را از   4در . بند از توابع شهرستان بوشهر متولد شد      روستاي كره 

 ايمـان   دست داد و از آن پس، در دامن مادري شيرزن پرورش يافت؛ مادري كه             
هـاي خـود سـايه مـي افكنـد، بلكـه              هاي بچـه    اش نه تنها بر سر بچه       و مهرباني 

 . كودكان زيادي را پرورش داد و تربيت كرد
هاي اول تـا چهـارم ابتـدايي را در مـدارس روسـتاي                محمدباقر، سال 

بند گذراند و پس از آن، به خاطر مهاجرت خانواده، به گناوه عزيمت نمـود                 كره
دوم راهنمايي در اين بندر به تحصـيل پرداخـت و از سـال سـوم                و از پنجم تا     

 .راهنمايي به بعد را نيز در شيراز سپري كرد
شـروع شـد و فعاليـت         او، سال آخر دبيرستان بود كه انقالب اسالمي         

محمـدباقر، در ايـن ايـام، بـه تهـران و قـم              . شهيد نيز متعاقب آن، آغاز گرديـد      
هاي مذهبي  اي حضرت امام و پوسترها و كتاب  ه  ها و اعالميه    رفت و اطالعيه    مي

اكنـون از جانبـازان جنـگ         آورد و با يكي از دوسـتانش، كـه هـم            را به گناوه مي   
 . كردند تحميلي است، در بين مردم توزيع مي

كردنـد و روز بـه        آنها مراسم و مجالس عزاداري و سخنراني به پا مـي          
خره انقـالب اسـالمي در سـال        كردند تا اينكـه  بـاال        روز فعاليتشان را بيشتر مي    

 . پيروز شد1357
او چند ماهي در كميته انقالب و سپاه پاسداران مشغول شد و بعد، بـه               
خدمت سربازي رفت و هنوز يك سال از خدمتش در نيـروي دريـايي بوشـهر                
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اي سـنگين بـر دوش او و          نگذشته بود كه جنگ، ناخواسته شروع شد و وظيفـه         
 . هموطنانش نهاده شد

 11قر، از همان اوايل جنگ، داوطلبانه به جبهـه اعـزام شـد و               محمدبا
، درست يـك شـب قبـل از اينكـه           3/8/59روز در خرمشهر جنگيد و در تاريخ        

 .خرمشهر به دست عراقيها بيفتد، به مقام رفيع شهادت نايل آمد
 

 مشخص نيست:  راوي
 شهيد از زبان همرزمانش

ه تعـداد زيـادي از      من به همرا  . گذشت  چند روزي از شروع جنگ مي     
در آغاز ورودمان به شهر، آنچه بيش از . دوستان، از بوشهر عازم خرمشهر شديم  

هر چيز توجه ما را به خود جلب كرد، صداي انفجار توپ و خمپاره و تيربار و                 
 .رسيد جي بود كه از هر سو به گوش مي آرپي

ار، ديدم كه بـا عشـق و ايثـ          مردم خرمشهر، بسيجيان و پاسداران را مي      
هـا بـود كـه بـه مـا دل و جـرأت        ديدن اين صـحنه . مشغول دفاع از شهر بودند  

 نفري بوديم كـه زيـر نظـر         9ما يك گروه     .ي ما دو چندان كرد بخشيد و روحيه
كرديم و امكانات ما نيز بيشتر شبيه امكانات نيروهـاي            شهيد ارجمند فعاليت مي   
ود شـامل يـك      نفـري چريكـي، بـا امكانـات محـد          9چريكي بود؛ يـك گـروه       

  .3جي، تيربار و چند سالح ژ  آرپي
اي   خرمشهر هنوز سقوط نكرده بود و گروه كوچك ما از چنان روحيه           

حتي اگر تكه تكه هم شـويم،       « : گفتند  برخوردار شد كه تك تك افراد گروه مي       
 »!دست از دفاع بر نخواهيم داشت
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ي   لهفاصـ . ي خرمشهر مستقر شـديم      هاي دو طبقه    در يكي از ساختمان   
 .  متري بود200ما تا مسجد جامع، كه محل اصلي درگيري بود، كمتر از 

شدند و ما هم با همان امكانات،         كم داشتند به ما نزديك مي       عراقيها كم 
صداي تير  . ي دوم ساختمان مستقر بوديم و از خودمان دفاع مي كرديم            در طبقه 

تـر    اع، خودمان را آماده   شد و ما هم براي دف       تر مي   عراقيها لحظه به لحظه نزديك    
 . كرديم مي

وقـت  . شد  تر مي   ها نمايان   ي بچه   شور و شوق نبرد، هر لحظه در چهره       
ي ساختمان به سمت      نماز ظهر كه شد، به نوبت نمازمان را خوانديم و از پنجره           

 . كرديم عراقيها تيراندازي 
رسـيد و     ي شب نيز صداي عراقيها به گوش مـي           دقيقه 1:30تا ساعت   

 . كردند تر مي ي محاصره را هر لحظه تنگ  حلقهآنها
» ارجمنـد «دقايقي بعد، دو نفر از نيروهاي ما تيـر خوردنـد و مـن بـه                 

كنيم، شما از زير آتشي كـه         اسرار كردم كه من و يكي از سربازان، تيراندازي مي         
 .ي خطر دور شويد، اما او قبول نكرد كنيم، رد شويد و از منطقه ما ايجاد مي

كردم كه بايد هر چـه زودتـر محـل را تـرك كنـيم، ولـي                   ياحساس م 
ديدم، تصميمم عوض مي شـد و         ها و شور و شوق مردم را كه مي          ي بچه   روحيه

 » !بايد بايستيم و مقاومت كنيم! نه«:به خودم مي گفتم
امـا آنهـا    » !نشيني كنيد   عقب«: ها اعالم كردم    به بچه . هيچ چاره اي نبود   

اسرار كردم كه من و يـك سـرباز         » ارجمند«مجدداً به   من،  . باز هم قبول نكردند   
كنيم، شما از زير آتش ما رد شويد، اما او باز هم قبـول                مانيم و تيراندازي مي     مي
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كنيم تا پنج نفر از سربازان از كوچه عبـور            پس، من و تو آتش مي     « : گفتم. نكرد
 »!كنند

ز كوچـه   هنـوز ا  . تيراندازي كرد تا من از كوچه عبـور كـنم         » ارجمند«
ي زيادي نگرفته بودم كه يك مرتبه صداي انفجار بمب از سـاختمان بـه                 فاصله

 . گوشم رسيد
توانستم جلوي ريخـتن      من و پنج سرباز از معركه خارج شديم اما نمي         

شـد و همچنـان حسـرت آن همـه      اشك از چشمانم سرازير مي . اشكم را بگيرم  
 .خوردم زد، مي ايثار و عشق را كه در وجود او فواره مي

فـرداي آن روز، تعـدادي از كمانـدوها و          . به مقـر خودمـان برگشـتيم      
تكاورران، جسد شهيد ارجمند را بـه عقـب منتقـل كردنـد و از منطقـه خـارج                   

 . كردند
فرداي آن روز، خرمشهر به دست عراقيها افتاد و پيكر شـهيد ارجمنـد              

 . تشييع گرديد1359 آبان 13نيز در روز 
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 زندگينامه 
بنـد ـ از     در روسـتاي كـره  1344 شهريور ماه سال 15انگالي در احمد 

توابع شهرستان بوشهر ـ متولد شد و تحصيالت دوران ابتـدايي و راهنمـايي را    
 .بند با موفقيت سپري نمود در روستاي كره

هـا شـركت فعاالنـه        در جريان پيروزي انقالب اسالمي، در راهپيمـايي       
نش آموز كالس اول دبيرستان بود، درس       كه دا    در حالي  1361داشت و در سال     

 . ي عزيمت به ميدان نبرد شد و مدرسه را رها كرد و عاشقانه آماده
هـاي    هاي الزم در شهرستان كازرون، به جبهـه         وي پس از طي آموزش    

حماسـه  » شـرهاني «ي    در منطقه » محرم«حق عليه باطل اعزام شد و در عمليات         
او همچنـين در عمليـات      . پـيش رفـت   آفريني كرد و تــا پـاي نثـار جـان نيـز              

به همراه ديگر بسيجيان شـركت داشـت و پـس از انهـدام نيروهـاي                » 1والفجر«
دشمن و تصرف بخشي از نوار مرزي، توانست در پيروزي نيروهاي خودي بـر              

 .دشمن نقش مهمي ايفا كند
ي آموزش پاسداري،      پس از گذراندن دوره    1/5/1362احمد در تاريخ    

اسداران در آمد و پس از سه ماه آموزش به كردسـتان اعـزام              به عضويت سپاه پ   
 . خدمت كرد» كامياران«و » سقز« ماه در 6شد و مدت 

 ماه از مراجعت احمد از كردستان نگذشته بود كه دوباره عـزم             2هنوز  
 ماه در واحد اطالعات و عمليات ناوتيـپ         8هاي جنوب نمود و به مـدت         جبهه

در بازگشت از جبهـه     .  در راه خدا و اسالم پرداخت      به جهاد » )ع(اميرالمؤمنين  «
هـاي موجـود در او، بـه عنـوان            بنا به تشخيص مسؤلين و با توجه به صالحيت        



 49 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مـاه تمـام،     6بند انتخـاب شـد و         كره» دستغيب«ي پايگاه مقاومت شهيد       فرمانده
 . خالصانه در خدمت بسيج و بسيجيان خدمت كرد

هـاي نظـامي، در كنـار        و آمـوزش   ي سرشار او به فراگيري فنون       عالقه
هـاي دريـايي در       مسائل عقيدتي و معنوي موجب شد تا بـا گذرانـدن آمـوزش            

مراجعت كند و به دنبال آن براي آمـوزش         » )ع(اميرالمؤمنين  «بوشهر به ناوتيپ    
او پس از چها ماه آموزش، به . تربيت مربيِ فرماندهيِ دسته، به تهران اعزام شود      

 سال و نيم در واحـد آمـوزش نظـامي بـه آمـوزش               5 ناوتيپ بازگشت و مدت   
 .رزمندگان اسالم براي مبارزه با دشمن پرداخت

شهيد احمد انگالي عالوه بـر آمـوزش دادن بـه نيروهـا، خـود نيـز از                  
بـه  » 8والفجـر   «هاي كارزار غافل نشد و در عمليـات بـزرگ             شركت در صحنه  

ي   در فتح عظيم منطقه   ،  )س(ي گروهاني از گردان حضرت زينب         عنوان فرمانده 
ي   حماسه آفريد و ضمن وارد كردن صدمات فراوان به دشـمن، از ناحيـه             » فاو«

 .گوش مصدوم شد
ي  در منطقــه » 3كــربالي « در عمليــات 1365وي، در تابســتان ســال 

فارس، همراه با ديگر دلير مردان مـيهن بـه            خورعبداهللا و درياي خروشان خليج    
هاي چشـمگيري از خـود        رداخت و رشادت  هاي جنگي دشمن پ     جنگ با ناوچه  

 در حالي كه مسئول آموزش عمومي و معاون واحد          1366او در سال    . نشان داد 
، در  »ذوالفقـار «ي گروهاني از گـردان        آموزشِ نظامي تيپ بود، به عنوان فرمانده      

نيز شركت كرد و تا آخرين لحظه، مردانه با دشمنان مبارزه           » 4كربالي  «عمليات  
 .كرد
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از تن احمد بيرون نرفتـه بـود كـه          » 4كربالي  «ستگي عمليات   هنوز خ 
» 5كربالي  «در عمليات   » ذوالفقار«ي گروهاني از گردان       مجدداً به عنوان فرمانده   

ي شلمچه ـ معرفي شد و در نبردي جانانه، خسارت بسيار سـنگيني    ـ در منطقه
 .يدي پا مجروح گرد به مزدوران عراقي وارد نمود و خود نيز از ناحيه

در غـرب كشـور نيـز حضـور         » 10والفجـر   «شهيد انگالي در عمليات     
يافت و در مانور آمادگي عمليات كوهستاني، فرماندهي يكي از ارتفاعات را بـر           

و » فاو«ها به طور گسترده به        درست در همين زمان بود كه عراقي      . عهده گرفت 
نگـالي بـه    حمله كردند و به همين خاطر هـم شـهيد ا          » جزيره مجنون «سپس به   

هـاي جنـوب      همراه جمعي از فرماندهان و رزمندگان تيپ، بالفاصله بـه جبهـه           
 . آفريني كرد بازگشت و در نبرد با دشمن بعثي، حماسه

 از سوي ايران، نيروهاي عراق حمالت       598ي    پس از پذيرش قطعنامه   
 در اين هنگام،. اي را براي تصرف مناطقي از كشور عزيزمان انجام دادند    گسترده

ي گروهانِ ويژه، بـراي عقـب رانـدن دشـمن، در           شهيد انگالي به عنوان فرمانده    
ي اهواز ـ خرمشهر با دشمن درگير شد و در پيروزي سپاهيان اسالم نقش   جاده

 . بسزايي ايفا كرد
بس ميان دو كشورِ ايران و عراق، وي كماكان بـه             پس از برقراري آتش   

ي   مـوزش نظـاميِ تيـپ و فرمانـده        ي آ   حضور خود در جبهه به عنوان فرمانـده       
 بـود كـه از پادگـان        1369ادامه داد و در اواخـر سـال         » الغدير«پادگان آموزشي   

منتقل شد و در مسئوليت جديـد       » حضرت امير «در جنوب به مقر تيپ      » الغدير«
او همچنـين در مانورهـاي مشـترك نيـروي          . نيز به پاسداري از كشور پرداخت     

در » سـهند   «در بنـدرعباس و     » 1پيـروزي   «هـاي     امدريايي سپاه و ارتش كه به ن      
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ي رودحله انجام گرفت نيز همراه با فرماندهان تيپ حضور داشـت و در                منطقه
ي كبگان نيز بـه عنـوان    نيروي دريايي سپاه و ارتش در منطقه» 2پيروزي «مانور  

 .ارزياب مانور خدمت نمود
تيـپ، مـأمور     به دستور فرمانـدهي      5/4/1370 احمد انگالي در تاريخ     
ي تيپ گرديد و در حين انجام وظيفه با لبـاس             انهدامِ مهمات از رده خارج شده     

سوزي شـديد     مقدس پاسداري بود كه بر اثر اشتعال ناگهاني مهمات، مورد آتش          
ي هواپيما به تهران اعزام كردنـد، امـا           اگر چه او را سريعاً به وسيله      . قرار گرفت 

 بامدادِ دهـم تيرمـاه      3كان معالج، در ساعت     ي پزش   وقفه   روز تالش بي   5پس از   
وفـا كـرد و بعـد از        ) ره(مصادف با غدير خم، عيد واليت، به عهدش بـا امـام             

هـاي مختلـف انقـالب بـه          آفريني و ايثارگري در صـحنه       ها مبارزه، حماسه    سال
 . ي رفيع شهادت نائل آمد درجه

تقل كردنـد  ي هواپيما به بوشهر من پيكر مطهرش را همان روز به وسيله      
بند تشـييع     و فرداي آن روز او را از محل بسيج مركزي بوشهر تا زادگاهش كره             

كرده و بنا به وصيت خودش در امامزاده جعفر، در جوار ديگر شهيدان گلگـون               
را » زهـرا «شهيد انگالي، خانواده و تنهـا فرزنـدش         . كفن اسالم به خاك سپردند    

 . تنها گذاشت تا به لقاي معبودش بشتابد
 

 :هاي شهيد دستنوشته
ي فوتبـال بـين     يك مسابقه دوستانه 1364 فروردين ماه سال     6در روز   

 ـ  2ي  جوش برگزار شد كه اين بازي با نتيجـه  بند و روستاي هفت روستاي كره
پـور و     بنـد را نصـراهللا غالمـي        هاي تيم كـره     گل.  به سود تيم ما به پايان رسيد       1
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ي   جـوش از روي نطقـه        تك گل تيم هفت    بندي به ثمر رساندند و      حسينقلي كره 
 . ي ما شد پنالتي وارد دروازه

جـوش    در اين بازي، يك سري حركات غير اخالقي از بازيكنان هفت          
سر زد كه خوشبختانه بازيكنان ما خونسردي خود را حفظ كردند و بازي بدون              

 . كوچكترين درگيري به پايان رسيد
ارواني كه به منظور بازديد به        به اتفاق ك    1364 تيرماه سال    31در روز   

ابتـدا  . شوش به سوي دزفول حركت كـرديم        » دانيال«جبهه رفته بودند، از حرم      
به جاهايي كه توسط مزدوران عراقي به موشـك بسـته شـده بـود و سـپس بـه                    
قبرستان شهداي دزفول رفتيم و در آنجا ابتدا بر سر مزار شهداي جنگ تحميلي              

وشكي رفتيم و يكي از روحانيون آنجـا مـا را    و بعد به سمت شهداي حمالت م      
 . با منطقه آشنا كرد

. رفتـيم » )ع(اميرالمومنين  «پس از دزفول به اهواز و از آنجا به ناوتيپ           
در بـين راه در     .  بعد از ظهر بود كه به سوي بندر گناوه حركت كرديم           5ساعت  

 12ت  سـاع . هنديجان توقف كرده و پس از صرف شام دوبـاره بـه راه افتـاديم              
 . شب بود كه به مقصد رسيديم و آن شب را در بسيج به صبح رسانديم

 
 :ي پدر و مادر شهيد درباره

ي معظّمه     به مكه  1382او در سال    . نام دارد » عبداهللا«پدر احمد انگالي    
 هاي سال   او سال .  با خداي خود شد    مشرف گرديد و در آنجا مشغول راز و نياز        

اش را بچرخاند، ولي روزگار و جفاي آن          فقيرانهكوشيد و تالش كرد تا زندگي       
 .قدش را خميده كرده و هم اكنون پير و شكسته شده است
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او، الحمداهللا در حال حاضر وضعيت مناسبي دارد و در مختصر زمـين             
 .اش، مشغول به كار است كشاورزي

مادر آن بزرگوار نيز زني است پاكـدامن كـه از هـر لحـاظ فهميـده و                  
اش قوي است كه خاطرات فرزند شهيد خود را بـا          آنقدر حافظه او  . صبور است 

 . جزئيات كامل به ياد دارد
 

 برادر شهيد : راوي
زماني كه در پشت جبهه مشغول كمك به رزمندگان اسـالم بـودم، بـه               

دست و پاي خود را گم كـرده        . من خبر دادند كه برادرم احمد شهيد شده است        
 . دانستم بايد چه كنم يدم و نميچرخ بودم و بي اختيار دور خودم مي

هـا    وقتي به خود آمدم، با عجله به خط مقدم رفتم و از تك تـك بچـه                
طور   همين. اي نشنيدم   خيلي پرسيدم اما جواب قانع كننده     . سراغ احمد را گرفتم   

كه در آن گير و دارِ جنگ، از سـوي دشـمن، آتـش بـر سـر و رويمـان ريختـه            
پـايش غـرق    . دفعه چشمم بـه او افتـاد        يك. مگشت  شد، من به دنبال احمد مي       مي

بـا خوشـحالي    . داشـت   دست از شليك كردن به طرف دشمن بر نمي        . خون بود 
خــود را بــه او رســاندم و بــرادر عزيــزم را در آغــوش گــرفتم و حســابي او را 

شـدم كـه خبـر        ي ديگر او را نديده بودم، مطمئن مـي          اگر تا چند دقيقه   . بوسيدم
 . شهادت او صحت دارد

تركش خمپـاره بـه پـايم       «: در جوابم گفت  . ز وضعيت پايش پرسيدم   ا
بـا اصـرار فـراوان او را بـه          » !اصابت كرده، ولي قصد برگشتن به عقب را ندارم        
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مـن  . دوش گرفتم و به پشت خط بردم تا پزشكان براي مداواي او اقـدام كننـد               
 .كنم گاه آن روز را فراموش نمي هيچ

 
 همسر شهيد : راوي

مـا در  . احترام همه و بسيار در بين مـردم محبـوب بودنـد        ايشان مورد   
ام بـود، از دوران        با هم ازدواج نموديم و از آنجايي كه او پسر دايـي            1364سال  

 . اش داشتم قبل از ازدواج نيز شناخت كافي از او و خصوصيات اخالقي
در طول زندگي مشتركمان، ايشان كمتـر در خانـه بودنـد و بيشـتر در                

نگ حضور داشتند، ولي من اين وضعيت را پذيرفته بـودم و بـه او              هاي ج   ميدان
دوست داشتم راهي را كه انتخاب كـرده، ادامـه          . كردم  كوچكترين اعتراضي نمي  

 .دهد
ي خـود داشـت و نـه تنهـا در             ي فراواني به خانواده     آن بزرگوار عالقه  

 نيـز   رساند، بلكه در كارهاي خانه      كارهاي كشاورزي به پدر و مادرش ياري مي       
احمد به تمام معنا عاشق جبهه و جنـگ بـود و وقتـي بـه                . كرد  به من كمك مي   

 . كرد آمد، تمام روز از خاطرات خود با همرزمانش برايمان تعريف مي خانه مي
پس از دو سال زندگي مشترك، خداوند متعـال بـه مـا فرزنـدي عطـا                 

 نـامش را    داشت،) س(فرمود كه احمد آقا به خاطر ارادتي كه به حضرت زهرا            
 . گذاشت» زهرا«

زندگي ما رنگ و بوي ديگري به خود گرفت و همواره           » زهرا«با تولد   
» زهـرا «بعد از تولـد     . ي اعضاي خانواده بود     صدايش در خانه باعث شادي همه     

با اينكه ايشان همانند گذشـته بيشـتر در جبهـه بـود تـا در خانـه، ولـي عالقـه                      
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خيلي دوست دارم كه هـر روز       «: گفت  مياي به زهرا داشت و هميشه         العاده  فوق
اما چه كنم كـه زهراهـاي فراوانـي هسـتند كـه پدرشـان در                . كنار فرزندم باشم  

من بايد با ظلم و زور مبارزه كنم        . كنارشان نيست و من هيچ فرقي با بقيه ندارم        
كـس    تا در آينده راهي براي زندگي راحتِ زهـرا و امثـال او بـاز شـود و هـيچ                   

 »!شد دست تعدي به طرف آنها دراز كندجرأت نداشته با
با . وقتي از مجروح شدن ايشان با خبر شديم، بالفاصله به تهران رفتيم           

وقتي زهـرا را    . وجود اينكه شديداً سوخته بود، از من خواست كه زهرا را ببيند           
 .بر سر بالينش آوردم، لبخندي بر روي لبانش شكفت و ديگر هيچ نگفت

رش دارد؛ هم از نظر چهره، هـم از نظـر راه            زهرا شباهت زيادي به پد    
 !خندد  رفتن و هم هنگامي كه مي

 !شاءاهللا ان! اميدوارم كه زهرايم بتواند راه سرخ پدرش را ادامه دهد
 

 علي جوكار : راوي
كـرد، هرگـاه از       آن بزرگوار وقتي سـوار ماشـين بـود و راننـدگي مـي             

ودند، حتـي اگـر كـم سـن و     كرد كه چند نفر در آنجا ايستاده ب        مسيري عبور مي  
كرد و پس از سالم كردن، از آنها عذرخواهي  سال هم بودند، كنارشان توقف مي

شد تا گرد و خـاك بلنـد نشـود و             سپس به آهستگي از كنارشان رد مي      . كرد  مي
 .اسباب ناراحتي ديگران را فراهم نكند
هـيچ  ي گردان يا گروهـان بـود،          ها فرمانده   او با اينكه در اكثر عمليات     

هـر گـاه از او      . كرد كه در سمت فرماندهي مشغول خدمت است         وقت بيان نمي  
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من هم مانند ساير برادران بسـيجي در كنـار هموطنـان            «: گفت  شد، مي   سؤال مي 
 ».ها حضور دارم دالورم در عمليات

 حسين اسماعيلي : راوي
شـديم كـه يكـي از دوسـتانمان در      در ميدان جنگ، هر وقت مطلع مي   

رسـانديم تـا هـم گـرد و غبـار             ست،هر طظور شده خود را به او مي       نزديكي ما 
 . غربت را از دل او بزداييم، هم از حال و احوال همديگر با خبر شويم

به ديدن احمد انگـالي رفتـه       » جراحي«يادم هست كه يك روز در مقر        
بـا توجـه بـه خصـلت تواضـع و كوچـك نفسـي او، مـا تـا آن لحظـه                       . بوديم
آن روز بـود كـه      . هايي بـر عهـده دارد        بزرگوار چه مسئوليت   دانستيم كه آن    نمي

متوجه شديم ايشان فرمانده و همچنين مسئول آمـوزش نظـامي در ميـدان رزم               
قدر خوب و صـميمانه       رفتار وي با سربازان و بسيجيانِ تحت امرش، آن        . هستند

 از ما با چشم خود ديديم كه هر كـدام . ي ما تحت تأثير قرار گرفتيم   بود كه همه  
نمـود و مشـكلش      آمد، به شهيد انگالي مراجعه مي       آنها مشكلي برايشان پيش مي    

كرد مشكل    گذاشت و ايشان نيز در كمال فروتني، سعي مي          را با وي در ميان مي     
 .را حل كند

يكي ديگر از خصوصياتي كه او داشت اين بود كه رفـتن بـه جبهـه و                 
ي و نـوعي عبـادت      ي شـرع    هـا را بـه عنـوان يـك وظيفـه            شركت در عمليـات   

او هميشـه   . كـرد   ي شرعي عمل مـي      دانست و با عشق و عالقه به اين وظيفه          مي
كـنم در    من زماني آرام هستم كه در جبهه باشم، چـون احسـاس مـي             «: گفت  مي

 »!جبهه به خدا نزديكترم
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آن بزرگوار، روزي هزاران بار از صميم قلب از خداوند بزرگ، طلـب             
وند متعال او را به آرزويش رساند و نزد خود فرا           كرد و باالخره خدا     شهادت مي 

 .خواند
 

 موسي رغبت : راوي
شب بود  . من و احمد چند روزي مرخصي گرفتيم و به خانه برگشتيم          

بند كم تـردد      از آنجايي كه مسير آبپخش به كره      . راهي آبپخش رسيديم    كه به سه  
ان بيامد و خـود     اي گيرم   آورديم تا آن موقع شب وسيله       بود، فقط بايد شانس مي    

زماني كه آنجا منتظر ايستاده بـوديم، از جبهـه و جنـگ             . رسانديم  را به خانه مي   
 :من از احمد پرسيدم. كرديم صحبت مي

 ـ به نظر تو جنگيدن ما بر حق است؟
 :وي با تعجب به من نگاه كرد و گفت

 ـ مگر شك داري؟
 . خواهم ـ شك ندارم، ولي دليلي براي حقانيتمان مي

 : او گفت
 ! ـ چگونه ؟

 : من پس از اندكي فكر، به او گفتم
ايـم و     ـ هر دو شاهديم كه ما االن چند ساعت است اينجا منتظر ماشين ايسـتاده              

خـواهيم كـه اگـر        حاال از خدا مـي    . حتي يك ماشين هم از اينجا رد نشده است        
ما داند، تا نيم ساعت ديگر ماشيني از اين مسير عبور كند و              جنگ را بر حق  مي     
 !را به منزل برساند
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اش گرفتـه، امـا او هـيچ      دانستم كه احمد از اين حـرف مـن خنـده            مي
اي از  حرفم نگذشته بود كه يك ماشين مزدا از جلـوي               هنوز چند دقيقه  . نگفت

ماشين . هر دو براي او دست تكان داديم ولي او توقف نكرد و رفت            . ما رد شد  
يكدفعـه  . كـرديم   اميـدي او را نظـاره مـي       مزدا از  ما فاصله گرفته بود و ما بـا نا           

در حالي كه خيلي خوشحال بوديم      .  عقب گرفت و به طرف ما آمد        دنده. ايستاد
! برادرهـا «: ي ماشين را پايين كشيد و پرسيد        راننده شيشه . به طرف ماشين رفتيم   

بنـد    وقتي شنيد كه مـا تـا كـره        » !روم  من تا بنار آزادگان مي    » مسيرتان كجاست؟ 
 » !رسانم بند شما را مي سوار شويد، تا كره«:  گفترويم، مي

 كيلومتر فاصله داشت،    12بند چيزي حدود      با اينكه بنار آزادگان تا كره     
ي خدا دعا كردم و از        آن شب از ته دل براي اين بنده       . ما را تا روستايمان رساند    

 . خدا بخاطر لطفش تشكر كردم
 

 اي از شهيد   مقاله
 يقينبسم رب الشهداء والصد

آنها زنده هسـتند    . كشته شدگان در راه خدا را مرده مپنداريد       ! اي مردم 
 .طلبند و از خداي خود روزي مي

بعد از پيغمبران و ائمه اطهار      « : فرمايد  خداوند متعال در قرآن كريم مي     
پس براي اينكه بتوانيم مقام و جايگاه شهيدان        » .، سومين مقام را شهدا دارند     )ع(

 . يد به سخنان معبودمان توجه كنيمرا دريابيم، با
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مهمترين نكته در مورد شهدا اين است كه آنان با آگـاهي راه خـود را                
كنند و در محيطي كه خفقان و استبداد حاكم است، تنها بـا ريخـتن                 انتخاب مي 

 .آيد خون پاك آنهاست كه پيروزي بدست مي
و سوزد و با نور خود، محفـل بشـريت را روشـن               شهيد مثل شمع مي   

گـذرد تـا در راه        شهيد از مال و جان و زن و فرزند خويش مـي           . كند  نوراني مي 
 . خدا گام بردارد و او را از خود خوشنود گرداند

اي   شـود، بلكـه هميشـه مثـل سـتاره           وقـت فرامـوش نمـي       شهيد، هيچ 
اگـر چـه ممكـن      . درخشـد   درخشان در آسمان ظلماني و حتي شب نوراني مي        

پرتو افكني او گردد، ولي باالخره نـابودي از آنِ ابـر            است گاهي تكّه ابري مانع      
 . است

هاي خشك انـدام      شهيد، قلب تاريخ است و همچون قلب به رگ        ! بله
 !در يك كالم، شهيد زنده است و هميشه جاويد. بخشد انسان حيات مي

 
 وصيتنامه

 تعالي  بسمه
حمد و سپاس خداي را كه ما را آفريد و سپس به راه راست هـدايت                

ي   د و روشنايي را به ما نشان داد و از ظلمات جهل و ناداني برهانيد و سـايه                 كر
سپاس خداي را كه رهبري آگـاه و روشـنفكر   . مهر و محبتش را بر سر ما افكند       

به ما عطا فرمود و توفيق جهاد را به ما بندگان روسياه و سرمشار، ارزاني داشت                
 .ي رزم پوشيدن را به ما داد و لياقت جامه
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خواهد، من هم سـالح       اكنون كه ديار عاشقان، رهسپار جانفشان مي       هم
هايي را كه     شوم تا بلكه اندكي از مسئوليت       به دست گرفته و عازم ميدان نبرد مي       

 .در قبال اسالم و انقالب اسالمي و خون شهدا بر گردن دارم را ادا كنم
اي بـا   اكنون كه چند صباحي به ديدار خدا بيشتر نمانده، چند كلمـه      هم

شما پدر و مادر عزيزم صحبت دارم؛ شمايي كه هميشه آرزو داشـتيد فرزنـدتان       
بدانيـد كـه فرزنـدتان راهـي     . درسش را ادامه دهد ولي بـه آرزويتـان نرسـيديد     

هـا برتـر و بـاالتر         ي مدرسـه    اي كه از همه     ي عشق به معبود شد؛ مدرسه       مدرسه
ستند و درس اين مدرسه     است و رزمندگان غيور اسالم، شاگردان اين مدرسه ه        

 . نيز، درس شهادت است
ي قـرآن بـه عهـد         چه زيباست كه ما هم جزء آنهايي باشيم كه به گفته          

 .وقت از راه خود بر نگشتند اند و هيچ خود وفا كرده و راه شهادت را طي كرده
هم اكنون كه اسـالم در خطـر اسـت،          ! پدرِ رنج كشيده و مادر مهربانم     

درسه را رها كنم و بـه سـوي جبهـه بشـتابم و هـيچ                صالح ديدم كه درس و م     
حال، تنها آرزويم اين است كـه در        . تواند مرا از اين انتخاب باز دارد        چيزي نمي 

ميدان نبرد با كفار با قلبي مملو از عشق به خدا بجـنگم و جـان ناقـابلم را فـدا                     
 .كنم

هرگز از جبهه رفتنِ برادرانم جلوگيري نكنيـد و بگذاريـد سـالح مـرا       
 .بردارند و از اسالم و مسلمين دفاع كنند

ام بدسـت شـما نرسـيد، اصـالً ناراحـت             اگر جنازه ! پدر و مادر عزيزم   
نشويد و در مقابل منافقين كوردل، چه آشنا و چه غيـر آشـنا، خـود را مـأيوس                   
نشان ندهيد و آنان را شاد نكنيد، زيرا آنها از لذّتي كه يك رزمنده از ايثار كردن                 
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برد، خبر ندارند و قلبهايشان مهر كينه و نفرت خـورده و               خدا مي  جانش در راه  
 !شوند به همين دليل است كه از ناراحتي و يأس ديگران شاد مي

هميشه پشتيبان واليت فقيه و امام بزرگوارمان باشيد و اگـر روزي بـه              
حضور آن امام همام رسيديد، به او بگوييد كه رزمندگان اسـالم هنـوز هـم بـه                  

انـد وفـادار هسـتند و هـيچ چيـز آنهـا را از راه خـود بـر                       با او بسـته    عهدي كه 
راه سـرخ شـهادت ادامـه دارد و    ! آري. گرداند، حتي اگر به شهادت برسـند    نمي

 !خوش آن روز
ي ابا    در كنار قبر شش گوشه    ! اي پدر و مادر عزيز و برادران بزرگوارم       

كـنم    به شما توصيه مي   . دبنشينيد و براي آمرزش گناهان من دعا كني       ) ع(عبداهللا  
واي بـر نمـازگزاراني كـه در خوانـدن     . وقـت نمـاز را سـبك نشـماريد         كه هيچ 

 .كنند نمازشان سهل انگاري مي
راه و رسم زندگي را از قرآن فرا گيريـد و           ! و شمايي كه رياكار هستيد    

سعي كنيد دورويي و دورنگي را از خود دور كنيد تا مورد رحمت خداوند قرار              
 .بگيريد

ي وسايلم را به برادرانم بسـپاريد و چنـد بيـت              خواهم همه   از شما مي  
 :كنم ام به آنها تقديم مي شعري هم كه نوشته

 خواهم كه در بستر بميرم  بار الها من نمي
 ياريم كن تا به راحت در دلِ سنگر بميرم 

 دوست دارم در ميان آتش و خون و گلوله 
 م دور از كاشانه و خواهر و هم مادر بمير

 دوست دارم همچو باران در دل دريا ببارم 
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 عاشقم همچو حسين از عشق تو بي سر بميرم 
 دوست دارم همچو مواليم علي در راه جانان 
 در دل محراب و در سجده، ز فرق سر بميرم 

 دوست دارم همچو عباس در ميان جيش دشمن 
 در رهت هديه كنم دستان و هم پيكر بميرم 

 مچو باقر در دل كوه دوست دارم عاشقانه ه
 يا به راهت  خالصانه همچو آن جعفر بميرم 

 دوست دارم چون امير جاودان در تنگ چزابه 
 از جفاي بعثيِ بي دين و هم كافر بميرم 

 يا كه همچون زائر انگالي زنم آتش به دشمن 
 بندي، پيرو حيدر بميرم  چون رضاي كره

طلبم و از شما   حالليت مي  و در آخر از پدر، مادر، برادران و خواهرانم        
خواهم كه از طرف من از همـه بـرايم حالليـت بخواهيـد و بـراي آمـرزش                     مي

در ضمن اگر برايتان امكـان دارد مـرا در امـامزاده جعفـر بـه                . گناهانم دعا كنيد  
 . خاك بسپاريد

 احمد انگالي
 8/1/67 .  

 تيمور رحماني : راوي 
برگشـته  » )ع(رالمـومنين   امي«زمستان بود و تـازه از خـط بـه ناوتيـپ             

بـه  . اي وجود نداشت كه بتوان در آن استراحت كرد          در آنجا، سنگر آماده   . بوديم
برويـد،  «: همين خاطر، طي مدتي كه در آنجا بوديم، يكـي از فرمانـدهان گفـت           
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اند و ديوارشان بر اثر آبِ باران آسـيب ديـده             كه مخروبه شده    سنگرهاي قديمي   
اند، از آنها     كه سنگرهاي در دست احداث آماده نشده      را درست كنيد و تا زماني       

 » .استفاده كنيد
ها، سنگرها را آماده كـرديم        ي بچه   ما بعد از يك روز، با همكاري همه       

ديوار سـنگر را بـا پتـو و كـف سـنگر را بـا پالسـتيك                  . و در آنها مستقر شديم    
بود كـه   پوشانديم و به همين علت هم هنوز چهار روز از عمر سنگرها نگذشته              

ي آنهايي كه خوابيده      رفت، همه   باتالقي شدند و اگر يك نفر وسط سنگر راه مي         
 . رفتند بودند، باال و پايين مي

در ميان گذاشتيم   ) فرمانده آموزش (اين مسأله را با شهيد احمد انگالي        
شما ديگر نيازي به تشك نداريـد، ايـن سـنگرها           «: و ايشان نيز به شوخي گفتند     

ا دارند و وقتي چند روز در آنجـا زنـدگي كرديـد، بصـورت               حكم تشك شما ر   
 .كنند اتوماتيك عمل مي

ي   ها شـد و باعـث گرديـد كـه همـه             كم ورد زبان بچه     اين موضوع كم  
گرفتنـد و     يـك عـده در آن كشـتي مـي         . ها بيايند و از سنگر ما بازديد كنند         بچه
اد مزاحمـت   اي نيز در آن با ايجاد سر و صدا، بـراي همرزمـان خـود، ايجـ                  عده
 .كردند مي

*** 
 در ورزشـگاه آزادي، يـك روز        5 و   4در حين اجراي مـانور كـربالي        

خيلي دوست دارم يـك اسـتكان چـاي گيـر           «: عصر به آقاي احمد انگالي گفتم     
او كه يك موتورسيكلت تحويل گرفته بود، كليد آن را به مـن        » .بياورم و بخورم  

 »!بخور و برگرد. ايم برو به چادر، چاي تازه دم كرده«: داد گفت
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من رفتم، چاي خوردم و بعد كه خواستم پيش آنها برگردم، ديـدم كـه       
مرا صدا كردند، من هم وقتي خواسـتم        . اند  مقداري از محل قبلي خود دور شده      
ها نصب كـرده   ي آب كه براي آبياري چمن      بپيچم و به طرفشان بروم، روي لوله      

 .شد ست چپم زخمي بودند، ليز خوردم و  به زمين افتادم و د
مـن بـه شـدت درد    . آنها بالفاصله مرا بلند كردند و نـزد دكتـر بردنـد           

طور كه بين عـالم هـوش و          همين. روم  داشتم و احساس كردم دارم از هوش مي       
 .كند هوشي بودم، متوجه شدم كه دارند بر سر موضوعي با دكتر دعوا مي بي

 »موضوع چه بود؟«: بعد كه خوب شدم، از او پرسيدم
او را  » !دكتر با دست چپ به ما دسـت داد، مـا هـم بـا او دعـوا كـرديم                   «: گفت

 . تومان جريمه كردند70بخاطر آسيب رساندن به موتور، 
 

 پور  امراهللا غالمي: راوي
يـك  . چون من به فاو نرفته بودم، قرار گذاشتيم كه با هم به فاو برويم             

من هـم بالفاصـله     » ! برويم فاو  آماده شو تا با هم    ! امراهللا«: روز بعد از ظهر گفت    
 »!حركت كردم تا خودم را آماده كنم

 »!ايم ه فاو را از دست داد!  كنم شوخي مي! نه«: گفت
هاي آشنا را ديدم      من خودم از طريق تلويزيون عراق، دو تا از بچه         « : و ادامه داد  

 ».كه اسير شده بودند
*** 

. ركت كـرده بـود    شـ » بندر ريـگ  «بند در ليگ      تيم فوتبال روستاي كره   
. آمـديم   كـرديم و بـه بنـدر مـي          حركت مي ) ره(چندين بار با احمد از بندر امام        
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كـرديم و بعـد از ظهـر كـه      رسـيديم و در سـپاه اسـتراحت مـي      معموالً ظهر مي  
آمدند، همرا با آنها در مقابل تـيم حريـف، بـازي              بند مي   هاي تيم فوتبال كره     بچه
صـبح روز بعـد هـم مجـدداً     . گشـتيم   برمـي كرديم و بعد هم با آنها به خانـه     مي
 .گشتيم بر مي) ره(بستيم و به بندر امام  بار را مي كوله

بيا تا با ماشـين لنـدكروز سـپاه بـه بنـدر ريـگ               « : يك روز به او گفتم    
 »!رويم، كافي است همين كه خودمان مي! نه«: اما او در جوابم، گفت» !برويم

 در اولين اعزامم، قرار شد با لشـكر         . به جبهه نرفته بودم    65من تا سال    
 .به منطقه بروم» )ص(اهللا  محمد رسول«صد هزار نفري 

. در شب اعزام، رفتيم به منزل احمد انگالي و تا صبح پـيش او مانـديم      
 » !اي، حال هم نرو تو كه تا حاال نرفته«: او به شوخي گفت

 از  بعـد . و صبح زود، از خواب بلند شديم و بـه منطقـه اعـزام شـديم               
دانسـتم نيروهـاي      مـن مـي   «:  بود كه احمد به من گفـت       5 و   4عمليات كربالي   

اي عمليات دارند، ولي سالح نبـود كـه آن موقـع آن را بـه                بوشهر در چه منطقه   
 ».شما بگويم
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  زندگينامه

 در روسـتاي بصـري از توابـع بخـش           1346شهيد صفر بادفر در سال      
،  بند قـرار دارد ـ     نزديكي روستاي كرهي شهرستان دشستستان ـ كه در  شبانكاره
 . متولد شد

و در كنـار پـدرش      » منيژه«دوران خردسالي را در آغوش گرم مادرش        
پدرش، فردي با ايمان و زحمـتكش بـود و بـراي گذرانـدن              . سپري كرد » رضا«

زد و    ها را شخم مـي      زندگي و امرار معاش خانواده، با تراكتوري كه داشت زمين         
 . كرد كشاورزي مي

نواز بود و به همين دليل، دوستان و          مادرش زني مهربان و بسيار مهمان     
او عالوه بر انجـام كارهـاي خانـه و          . آشنايان براي او احترام خاصي قائل بودند      

كـرد و صـفر در        تربيت فرزندان، در كار كشاورزي نيز به همسرش كمـك مـي           
 . دامان چنين زني بود كه پا گرفت و تربيت يافت

اش، بــذر محبــت در دل همــه  هــاي شــيرين و كودكانــه زيوي بــا بــا
تا اينكـه بـه سـن مدرسـه         . شد  تر و عزيزتر مي     كاشت و روز به روز محبوب       مي

ي همــان  تحصــيالت ابتــدايي خــود را در مدرســه. رســيد و وارد دبســتان شــد
روستاي محروم با موفقيت و نمرات خوب پشت سـر گذاشـت و بـراي ادامـه                 

 . بند ـ شد يي، راهي روستاي همجوار ـ كرهتحصيل در مقطع راهنما
او گاهي با پاي پياده و گاهي بـا دوچرخـه، در سـرما و گرمـا و زيـر                    

رفت و به كسـب علـم و          بارش باران و سوزش آفتاب، به روستاي همجوار مي        
 . پردخت دانش مي
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بـه قـول    (خواست بـا كسـب موفقيـت در درس و تحصـيل               صفر مي 
 .  را جبران كندهاي پدر و مادرش زحمت) خودش

تمام اهالي روستا مي دانستند كه پدر زحمتكش صفر، با چه سختي و              
كند تا فرزندانش به تحصيل علم و دانش بپردازند و بتواننـد بـه                زحمتي كار مي  

 . ي عمل بپوشانند آرزوهاي او جامه
. خواهـد پـيش نمـي رود        طور كه انسان مي     اما مسير زندگي هميشه آن    

توانسـت از كنـار ايـن همـه           فرساي پدر بود و نمـي       اقتصفر، شاهد زحمات ط   
او، پـس از پايـان دوران راهنمـايي       . تفاوت بگـذرد    تالش و كوشش، ساده و بي     

ي تحصيل منصرف شد و       ، از ادامه    ، از روي حسن همياري و همكاري        تحصيلي
روز همـراه بـا       وي با تراكتور پدرش، شبانه    . در كشاورزي به پدرش كمك نمود     

كرد، تا در تأمين معيشت خـانواده ـ كـه خـود كمتـر از       ادرانش كار ميپدر و بر
 .، آنها را ياري دهد جهاد در راه خدا نيست ـ 

ورزيـد و در تمـام مراسـم          عشـق مـي   ) ع(شهيد بادفر، به امام حسين      
 . نمود مربوط به ايام سوگواري محرم و صفر شركت مي

و همسـري خـوب    بود كه مادرش براي ا1365در ارديبهشت ماه سال   
 . و نمونه انتخاب كرد و چند روز بعد هم آن دو، عاشقانه با هم ازدواج كردند

هنوز چند مـاهي از ازدواج آن دو نگذشـته بـود كـه وي بـه خـدمت                   
و پـس از گذرانـدن دوران آموزشـي، كـه ابتـدا در              . مقدس سربازي اعزام شـد    

ـ بـه پادگـان ضـد    شـيراز بـود    ) ع(پادگان دير و بعدها در پادگان امام حسـين  
 . شيميايي در شادگان اعزام شد و براي نبرد با كفار آماده گرديد
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 ماه بيشتر از حضور او در جبهه نگذشته بـود كـه در يكـي از       4حدود  
ي شـلمچه و بـه منظـور انهـدام نيروهـاي               كه در منطقه   4 مهم كربالي     عمليات

دي از خـود    هاي زيـا    ها و دليري    ، شركت نمود و رشادت      دشمن صورت گرفت  
 . نشان داد

 باالخره كار خودش را كـرد و صـفر را            )ع(عشق به امام حسين     ! آري
 .برد، به لقاي دوست رساند كه در انتظار شهادت به سر مي

تنها فرزند او يك روز قبل از مراسم چهلمين روز شـهادتش، بـه دنيـا                
 ! مستداميلدش گرامي و راهش. گذاشتند» صفر«آمد و نام او را به ياد پدرش، 

 
 مادر شهيد: راوي

وقتي به جبهه رفت، بخـاطر      . داشتني من بود    ، پسر عزيز و دوست      صفر
باليـدم و     اينكه پسر من هم نقشي در دفاع از دين و ميهنش داشت، به خود مـي               

 . كردم به داشتن او افتخار مي
اولين باري كه به مرخصي آمد، باران شديدي باريده و با جاري شـدن      

هايي كه    ي راه   آن موقع، همه  .  زيادي به روستاي ما وارد شده بود       سيل، خسارت 
شد، بسته بود و حتي راه اصـلي روسـتا كـه از آپخـش                 به روستاي ما منتهي مي    

توانسـت از آن مسـير        هيچ ماشيني نمي  . گذشت نيز سراسر زير آب رفته بود        مي
 در خطـر  آمـد و روسـتاها شـديداً    عبور كند و لحظه به لحظه نيز آب باالتر مـي     

 .بودند
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قدر نگران شـده      صفر وقتي به آپخش رسيده و اوضاع را ديده بود، آن          
زده و با هزار زحمت، شناكنان خود را به روستا رسـانده              بود كه خود را به آب       

 .شد ي خانواده را در سالمت كامل ديد، خيالش راحت  او وقتي همه. بود
دش جمع كرد و تا     يك شب قبل از رفتنش، همه اهل خانه را دور خو          

دانـم چـرا مـن همـان شـب،            نمـي . پاسي از شب مشغول شوخي و خنده بـود        
 . ي عجيبي داشتم و خيلي نگران بودم دلشوره

او . كرد مرا دلـداري بدهـد       صفر كه متوجه نگراني من شده بود، سعي         
و صـبح   » !شـود   نگران نباش، هر چه خدا بخواهد همان مي       ! مادر«: به من گفت  

خواست به جبهه برگـردد، يـك حـس مادرانـه بـه مـن        كه مي  اميروز بعد، هنگ  
 . بينم گفت كه ديگر او را نمي مي

روز خيلــي گريــه كــردم و هنگــام وداع، او را در آغــوش گــرفتم و  آن
ي آبي به دنبالش ريختم؛ به اميد اينكه بار ديگـر بـه    ، كاسه بوسيدم و وقتي رفت 

 .خنديمخانه بيايد و همه با هم دوباره بگوييم و ب
 !شود با تقدير و سرنوشت جنگيد ولي افسوس كه نمي

، از آن جايي كه او هميشه به محض رسـيدن، بـراي          پس از رفتن صفر   
اش شديم، ولي هيچ خبري از او نشـد           نوشت، چند روزي منتظر نامه      ما نامه مي  
 . كه نشد

وقتـي يكـي از همسـنگران پسـرم بـه نـام             . خيلي دلواپس شده بـودم    
خبري از پسر من نـداري؟ اگـر شـهيد     «: ي را ديدم، از او پرسيدم     مصطفي بحران 

 »!شده به من بگو
 »!، همه چيز رو به راه است نه«: او خنديد و گفت
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شـان بلنـد      تا اينكه يك روز صبح، صداي شيون همسر صـفر از خانـه            
هاي سپاه، متوجه شـدم       دوان دوان خود را به آن جا رساندم و با ديدن بچه           . شد

ي رفيـع شـهادت رسـيده          صفر عزيزم به سوي حق شتافته و به درجه         ،  كه پسرم 
 .است

 
 همسر شهيد : راوي

ريـا بـود كـه در         او يكپارچه خوبي و پاكي بود و آن چنان ساده و بـي            
عاشق جبهه  . كرد  آاليشي خود مي    همان نگاه اول، همه را مجذوب سادگي و بي        

 .و شهادت) ع(ي امام حسين  و جنگ بود و شيفته
كرد و هنوز مدتي از       خدمت مي   ر سپاه پاسداران انقالب اسالمي      وي د 

 . هاي نبرد شتافت ازدواجمان نگذشته بود كه داوطلبانه به سوي جبهه
گشت، يك دنيا خوبي و ممحبت با خود بـه            صفر، وقتي از جبهه برمي    

،   4پـس از عمليـات كـربالي        . آورد و بسيار خوش رفتار و مهربان بود         خانه مي 
 .دتش را به من دادندخبر شها

پسرم بعد از شهادت پدرش و يك روز قبل از مراسم چهلم او به دنيـا       
گذاشتيم كه هم اكنـون در برازجـان        » صفر«آمد و به پاسداشت نام او، نامش را         

 .مشغول درس خواندن است
فرزندم صفر، تمـام خصـايص پـدرش را بـه ارث بـرده و مـن تمـام                   

خدا را شاكرم كه اين فرزنـد را بـه   . بينم يهاي نيكوي پدرش را در او م        خصلت
مـن تـا زنـده      . من عطا كرد تا قدري جاي خالي آن بزرگوار را كمتر حس كـنم             
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تـوانم او را   دريـغ صـفر هسـتم و هيچگـاه نمـي         هاي بـي    هستم، مديون مهرباني  
 .فراموش كنم
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 زندگينامه

ـ       در روستاي كره   1338اين شهيد هميشه جاويد، در سال        ه بند چشـم ب
. گذاشتند و به تربيت او همـت گماشـتند        » امير«والدينش نام او را     . جهان گشود 

وي در جوار پدري زحمتكش و فعال و در دامن مـادري فـداكار و باگذشـت،                 
 . بزرگ شد

، مردي كامل و مورد اعتماد مردم بود و اكثر مشكالت           »حسين«پدرش  
. نمـود   و فصـل مـي    آنان مخصوصاً اختالفات بين خويشان و نزديكانش را حل          

نيز، همچون نامش، به راستي كه جزء بهتـرين زنـان محـل             » خيرالنساء«مادرش  
 . بود و اسمش گويا و معرف شخصيتش بود

بـه  » تنـگ   چم«و  » بند  كره« امير تحصيالت ابتدايي خود را در روستاي        
ي   پايان رسـاند و بـراي ادامـه تحصـيل در مقطـع راهنمـايي بـه يـك مدرسـه                    

هنوز .  بوشهر رفت و در آن جا به تحصيل علم و دانش پرداخت            روزي در   شبانه
البتـه هنـوز   .  سالگي نرسيده بود كه به كويت رفت تا در آن جا كـار كنـد   20به  

 .مدت زيادي از رفتنش به كويت نگذشته بود كه دوباره به ميهن برگشت
آن شور و   . بازگشت او به وطن همزمان با پيروزي انقالب اسالمي بود         

ي   هاي ايدئولوژيكي كه براي در بـين همـه          اي اوايل انقالب، و آن بحث     ه  نشاط
 .مردم مطرح بود، همه و همه در نظر او تازگي داشت و برايش جالب بود

هاي انقالبي خود را پيش از انقـالب بـا پخـش اعالميـه و                 وي فعاليت 
هاي مـذهبي از جملـه        آغاز كرد و در تمام مراسم     ) ره(هاي حضرت امام      عكس

شـركت  )  ع(و امـام حسـين      ) ع(سم عزاداري مربوط به شهادت امام علـي         مرا
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فعال داشت و هميشه دوستان و نزديكان خود را به مبـارزه عليـه متجـاوزگران                
 .نمود رژيم تشويق مي

بـه  » تسـا «و  » ايـران ثابتـا   « امير پس از بازگشت از كويت، در شركت         
اش نيـز     هاي انقالبـي    فعاليتكش مشغول به كار شد و در كنار آن به             عنوان لوله 
 .ادامه داد

ي او بگـوييم بـاز هـم كـم      هر چه در مورد اخـالق نيكـو و پسـنديده     
ي  ي صدر و حوصله     يكي از خصوصيات اخالقي بارز وي، داشتن سعه       ! ايم  گفته

او آنچنان به سؤاالت دوسـتان      . فراوان براي شنيدن سخنان و سؤاالت مردم بود       
شيوايي سخن  . كرد  تمام ابهامات را به راحتي رفع مي      داد كه     و آشنايان پاسخ مي   

هاي  و در عين حال تكيه بر منطق در جواب دادن به سؤاالت ديگران، از ويژگي              
شد و همه به خـاطر ايـن ويژگـي اخالقـي، وي را                اخالقي ايشان محسوب مي   

 .ستودند مي
الشأن انقالب داشت و عالوه بـر آن          امير، اعتقادي راسخ به رهبر عظيم     

كرد در دفاع از حريم انقالب اسالمي و مرزهـاي مـيهن كوشـا                هميشه سعي مي  
 .باشد

هاي او در ابعاد ديگري آغاز  پس از شروع جنگ ايران و عراق، فعاليت 
وي تمام سعي و تالش خود را نمود تا جوانان روستا را با اهـداف بلنـدي                 . شد

 كه ايران و اسـالم را       كه انقالب در پي آن بود آشنا كند و آنها را متوجه خطري            
 .كرد، نمايد تهديد مي

نام كرد و بالفاصله      امير جزء اولين افرادي بود كه در بسيج روستا ثبت         
هـاي   هـا و جانفشـاني   وي در جبهه هـم بـا دالوري  . هاي نبرد گرديد  عازم جبهه 
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بسياري كه از خود نشان داد، مورد توجه و تحسـين دوسـتان همـرزمش قـرار                 
وي حتـي زمـاني كـه بـه         . نگريسـتند   ي احترام بـه او مـي        دهگرفت و همه با دي    

كـرد    داشـت و سـعي مـي        هـايش بـر نمـي       آمد نيز دست از فعاليت      مرخصي مي 
 . هاي دشمن آگاه سازد ترها را ازتوطئه جوان

آيـد،    انسان روزي به دنيـا مـي      «: گفت  او آنها را نصيحت مي كرد و مي       
و سـرانجام چـه بخواهـد چـه         كند،    چند صباحي در اين جهان فاني زندگي مي       

پس چه بهتر كه در راه اسالم و دفاع از ميهن، جان            . رود  نخواهد، از اين دنيا مي    
خود را فدا كند و نه تنها سعادت اين دنيـا بلكـه سـعادت آخـرت را نيـز از آن        

 »!خود كند
ي   تنگـه « در   1/12/1360او باالخره به به آرزويش رسـيد و در تـاريخ            

بـه اميـد    . شهادت را نوشيد و به ملكـوت اعلـي پيوسـت          شربت شيرين   » چزابه
 !راهش جاويد باد. اينكه ديگر جوانان وطن راهش را ادامه دهند

 
 مادر شهيد : راوي

ي شديدي به حضرت امـام حسـين          امير از همان دوران كودكي عالقه     
او در . كـرد  خـدمت مـي  ) ع(داشت و هر سال در مراسم عزاداري اباعبداهللا      ) ع(

بند   ي روستاي كره    زيز ماه محرم و صفر تا صبح در مسجد و حسينيه          هاي ع   شب
گونـه احسـاس خسـتگي،        پرداخت و صبح تا شب نيز بدون هـيچ          به فعاليت مي  

 . زني و زنجيرزني بود مشغول عزاداري و سينه
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هاي روستا دور     در دوران پيروزي انقالب اسالمي اغلب اوقات با بچه        
خواستند انجام دهند، با هم گفتگو  هايي كه ميي كار  شدند و درباره    هم جمع مي  

 .كردند مي
اي بـود، بخـاطر وجـود         روسـتاي دور افتـاده    » بند  كره« با وجود اينكه    

ي آنان به گـوش       جواناني فعال در روستا، اخبار مهم كشور به سرعت به وسيله          
 .رسيد و ما از اين لحاظ مشكلي نداشتيم مردم روستا مي

كـرد و هـر گـاه بـه او            ها رونويسي مي     اعالميه آيد كه از روي     يادم مي 
» !انـد   بهتر نيست كمي استراحت كني؟ فردا را كه از تو نگرفتـه           ! پسرم«: گفتم  مي

فردا هم جـاي خـود      . االن كه وقت استراحت كردن نيست     «: گفت  در جوابم مي  
در ضـمن،   . ما اين قدر كار داريم كه فرصتي براي خوابيدن نداشته باشـيم           . دارد
دهيم خيلي بيشتر از آن چيـزي          يادت باشد ارزش كارهايي كه ما انجام مي        !مادر

 »!كني است كه شما فكر مي
خواست تحصيالتش را نيمه تمـام رهـا كنـد، مـن و پـدرش                وقتي مي 

خيلي اصرار كرديم كه به تحصيالتش ادامه دهد، ولي او با وجود اين كه درس               
مشغول خدمت به مـيهن     و مدرسه را خيلي دوست داشت ترك تحصيل كرد و           

فرا گرفتن درس ايثار و فداكاري، از       «: گفت  او هميشه مي  . و مردم كشورش شد   
تـر اسـت و چـه بهتـر كـه مـا در كنـار اينهـا درس            فرا گرفتن هر درسـي مهـم      

 »!جوانمردي و مروت را هم ياد بگيريم
اش  خواست كه در پيمودن راهي كـه انتخـاب كـرده يـاري        او از ما مي   

شـود و     عتقد بود كه فقط در اين راه است كه عاقبت بـه خيـر مـي               كنيم؛ چون م  
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ما وقتي اين همه شور و اشـتياق        . براستي كه راهش را درست انتخاب كرده بود       
 .را در او ديديم، وي را در طي نمودن راه و رسيدن به هدفش آزاد گذاشتيم

 1358 شـهريور مـاه سـال        31امير پس از شروع جنگ تحميلي كه در         
هاي خـود در جهـت حفـظ نظـام اسـالم و پاسـداري از                  فتاد، به فعاليت  اتفاق ا 

وي نـه  . ي اولين كساني بود كه به جبهه رفت        مرزهاي وطن ادامه داد و در زمره      
آمـد يـك لحظـه آرام و قـرار            تنها در جبهه، بلكه زماني كه به مرخصي نيز مـي          

ار و در   نداشت و تمام وقت خود را در جبهه، صرف مبارزه بـا دشـمن جنايتكـ               
 . كرد پشت جبهه صرف فعاليتهاي انفالبي مي

گفتـيم كـه      برد، هر چه به او مـي        كه امير در مرخصي به سر مي        هنگامي
كـرد و     ات را در خانـه بمـان، قبـول نمـي            حداقل يـك روز از دوران مرخصـي       

ي بـرادران     وقتي اسالم و مملكت اسالمي ما در خطـر اسـت و همـه             «: گفت  مي
تـوانم در   بارزه با دشمن تجاوزگر هستند، من چگونه مـي     وطن من در حال م      هم

 .اي بنشينم و خم به ابرو نياورم خانه، حتي براي لحظه
اي در آستين داشـت و بـراي          هاي قانع كننده    او هميشه براي ما جواب    

سخنانش آن قدر جذاب و دلنشين بود كه        . كرد  هر حرفي، دليلي محكم ارائه مي     
اين كه كوچكترين كالمي بر زبان جـاري كنـد، بـه            داد بدون     شنونده ترجيح مي  

 .سخنان او گوش جان بسپارد
مانـديم؛ چـون    خبر مي ها از او بي     رفت، تا مدت    كه به جبهه مي     هنگامي

 ! ديگر فرصتي براي نامه نوشتن و يا تماس گرفتن با ما را نداشت
هـاي نـور، بـه خانـه       يك بار وقتي پـس از ماههـا جنگيـدن در جبهـه            

سـوخته    اش به شـدت آفتـاب       آخر چهره . كس ابتدا او را نشناخت      يچبرگشت، ه 
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. شده و محاسنش به قدري بلند بود كه نصف بيشتر صـورتش را پوشـانده بـود          
مـن  «: وقتي علتِ بلند گذاشـتن محاسـنش را از او پرسـيدم، در جـوابم گفـت                

ام كـه اگـر    ام و با خداي خـود عهـد بسـته      كرده) ع(محاسنم را نذر امام حسين      
مـن حـرفش را     » !هادت را نصيبم كند، با خون خود محاسنم را حنـا بگـذارم            ش

شاءاهللا اين دفعه هم به جبهه        زني؟ ان   اين چه حرفي است كه مي     «: بريدم و گفتم  
 »!گردي روي و دوباره صحيح و سالم بر مي مي

هايي هستند كـه       من آن روز فراموش كرده بودم كه فرزندانمان امانت        
 .گيرد ها را از ما پس مي ده و هرگاه صالح بداند اين امانتخداوند به ما سپر

وقتي خبـر شـهادتش را شـنيدم اصـالً بـاور            . امير رفت و من ديگر او را نديدم       
ي عمـل پوشـانده       ي او جامه    كردم كه خداي متعال به اين زودي به خواسته          نمي
كـرده  گفتند هنگامي كه تركش خمپاره به قلب امير اصـابت           دوستانش مي . باشد

كشيد و بـا تمـام        داشت و به محاسنش مي      بود، او از محل جراحت، خون بر مي       
 » !ديديد عاقبت نذرم را ادا كردم«: زد توان فرياد مي

 
 وصيتنامه

، سـالم بـر خمينـي، روح خـدا و           )عج(سالم بر مهدي صاحب الزمان      
 ! سالم بر پدر و مادر عزيزم

هايشـان را     ه نتوانسـتم محبـت    ام ك   ام شرمنده   ابتدا بگويم كه از خانواده    
ام، بـر   اميدوارم از اين كه راه شهادت را انتخاب كرده    ! پدرِ بزرگوارم . جبران كنم 

هاي اسالمي جـان خـود را فـدا           خود بباليد؛ چون فرزندتان در راه حفظ ارزش       
 . كرده است
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كه فرزندش اسماعيل را به قربانگاه  ) ع(شما فكر كنيد همچون ابراهيم      
انتظـار دارم كـه     ! و شما مادر عزيزم   . ايد  ان را در راه خدا هديه كرده      برد، فرزندت 

كـه راه   ) س(شيرتان را حاللم كنيد و از خواهرم بخواهيد كـه همچـون زينـب               
را ادامه داد، راه مرا كه همانا راه خدا و پيغمبر است، ادامـه              ) ع(برادرش حسين   

 . دهد
المي، اسـتوار و    خواهم كه در پيشـبرد اهـداف اسـ          همچنين از شما مي   

هاي استوار، ايـن نهضـت    قدم بوده و همواره الگوي ديگران باشيد و با گام       ثابت
 . فرا برسد) عج(تر كنيد تا زمان انقالب مهدي  حسيني را به مقصد نزديك
با اينكه من برادر بزرگتان هسـتم، اميـدوارم مـرا بـه             ! شما اي برادرانم  

تم زياد در كنارتان بمانم از مـن دلخـور          از اينكه نتوانس  ! هايم ببخشيد   خاطر بدي 
 . نباشيد

كنم كه اگر به شـهادت رسـيدم، مـرا در امـامزاده جعفـر                 در آخر وصيت مي   
 . سوخته به خاك بسپاريد روستاي قلعه

 خداحافظ شما
 برخيز كه آهنگ سفر بايد كرد

 چون موج ز بحر خون گذر بايد كرد
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 زندگينامه 

از توابع شهرستان بوشـهر،     » رستمي « در روستاي  7/7/1338در تاريخ   
تحصـيالت ابتـدايي را در روسـتاي        . دار متولد شد    اي مذهبي و مردم     در خانواده 

محل تولد خود آغاز كرد و از آنجـا كـه عالقـه ي زيـادي بـه درس و مدرسـه                
ي راهنمـايي     ي تحصـيل در دوره      داشت، بعد از اتمام دوران دبستان براي ادامـه        

روزي، دوران راهنمايي را با موفقيت سپري         مدارس شبانه عازم بوشهر شد و در      
 .كرد

ي فراوانـي بـه تـالوت     خواند و عالقه  حميد، از همان كودكي قران مي     
 سالگي وارد سپاه پاسداران بوشهر شد و از همين راه بود            17او در   . قران داشت 

هـاي مختلفـي شـركت        شهيد جعفري در عمليات   . كه عازم ميادين جنگ گرديد    
هـا    كه در هر دوي اين عمليات     » حصر آبادان «و  » القدس  طريق«:  از جمله  داشت

 .هاي زيادي از خود نشان داد جانفشاني
كرد در جبهه باشد و به همين خاطر هم كمتر             حميد همواره سعي مي   

 نياز   او معتقد بود كه به حضورش در جبهه، بيش از خانه          . به مرخصي مي رفت   
 . خاطر خانه، خالي كرداست و نبايد سنگر نبرد را ب

خـدمت كـرد   ) ناوچه دلير( وي حدود يك سال در يگان دريايي سپاه    
 به دليل اصـابت موشـك دشـمن بـه كشـتي، بـه               14/8/61و باالخره در تاريخ     

باشـد و تـا       مـي ) خور موسـي  (فارس    محل شهادت ايشان خليج   . شهادت رسيد 
در گلـزار   ) ظـاهراً (تـه   الب. باشـد   كنون نيز جسد او پيدا نشده و مفقودالجسد مي        

 .اند بوشهر به ياد وي مزاري درست كرده
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 مادر شهيد : راوي

حميد در دوران كودكي، بسيار مهربان، مؤدب و دوست داشتني بود و            
او . رفـت، هميشـه جـزء ممتـازان مدرسـه بـود             هايي كه به مدرسه مـي       در سال 
قـش طـوري    ي فراواني به تحصيل و يادگيري علم و دانش داشت و اخال             عالقه

 .شد بود كه هيچ وقت باعث آزار و اذيت ديگران نمي
او قبل از شهادت به برادر خود وصيت كرده بود كه بعد از من از پدر                

حميد، از همان دوران كودكي، بسيار فعال بود و در همين           ! و مادرم مراقبت كن   
 .ها ي خاص خود را نيز داشت حال، شيطنت

طر كاري كه حميـد انجـام داده بـود بـه            بخا!) خدا بيامرزش (روزي همسرم   
ولي چون حميد بسـيار     . دويد تا او را بگيرد و كتك مفصلي بزند          دنبالش مي 

همسرم سـه بـار حميـد را دور         . توانست او را بگيرد     جوان بود، پدرش نمي   
در همـين هنگـام يكـي ديگـر از          . روستا دواند ولي موفق نشد او را بگيـرد        

 !عصباني بود، كتك مفصلي به او زدپسرهايم را گرفت و چون خيلي 
حميد با وجود سن كمـي كـه داشـت، تعصـب خاصـي روي اسـالم داشـت و         

 ادامه بدهند و نگذارند كشـور       كرد كه راه او را      هميشه به برادرهايش توصيه مي    
 .به دست بيگانگان بيفتد

حميد عاشق شهادت بود و خداونـد هـم بـاالخره توفيـق شـهادت را                
كنم كه پسرم را در راه دين و وطن، راهي كه خـود               ار مي من افتخ . نصيبش كرد 

 .ام انتخاب كرده بود و به حق بهترين راه بود، از دست داده
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 ي پدر و مادر شهيد درباره
روشـن  «و مـادري بـه نـام        »  اسماعيل«حميد جعفري از پدري به نام       

از شغل پدر شهيد، ناخدايي و كشـاورزي بـوده و ايشـان             . متولد گرديد » بهمني
او در برخي از ماههاي سال      . اند  نموده  طريق سير و سفر در دريا امرار معاش مي        

 .كرده است نيز مبادرت به انجام كار مقدس كشاورزي مي
آوري پـول جهـت سـاخت      از كارها و اعمال نيك اين بزرگوار، جمـع        

 .مسجد روستا بوده است
داشـت،  ي مثبتي كه در بين مـردم          ايشان با توجه به شخصيت و وجهه      

از كساني كه صاحب مكنت و ثروت بودند، درخواست كمـك جهـت سـاخت               
مسجد كرد و در اين امر خير، خود پيشـقدم شـد و توانسـت كـار را بـه اتمـام          

اسماعيل، خود باني مسجد شد و تا زنده بود هميشه در كنار مسـجد و               . برساند
 .با مسجد بود

در قيـد   ) اين كتـاب  تا زمان تحرير    ( مادر شهيد جعفري نيز هم اكنون       
 . حيات است و داغ فرزند و گذشت ايام باعث شكسته شدن او شده است
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 زندگينامه 

اي   در خـانواده 1346شهيد علي حقيقي در روز بيستم اسفند ماه سـال       
خـانواده ايشـان نيـز    . بند چشم به جهان گشـود      مذهبي و مومن در روستاي كره     

الي مناسـبي برخـوردار نبودنـد و در         ، از وضـعيت مـ       مثل بيشتر ساكنان روسـتا    
 . بردند تنگناي معيشتي به سر مي

ي كوچـك      سالگي راهي مدرسه   7علي، با وجود مشكالت فراوان، در       
اي كه به كمك به خانواده        ، به دليل عالقه     روستا شد، اما پس از دو سال تحصيل       

ـ               در امرار معاش   ا از   داشت، درس را رها كرد و به شغل چوپاني مشغول شـد، ت
 .اين طريق، كمكي هر چند كوچك به اقتصاد خانواده كرده باشد

هاي قصابي و بقالي پرداخت و        طي سالهاي بعد، همراه پدرش به شغل      
رفـت تـا      همراه و همدوش او، مثل يك مرد، به برازجان و شهرهاي ديگـر مـي              

 .بتواند مخارج خانواده را تأمين كند
فرزند ارشد خانواده، در قبـال      شهيد حقيقي از دوران كودكي به عنوان        

كرد، و دقيقاً همين حس را در برابر خاك           مسايل خانواده احساس مسئوليت مي    
، پـس از جلـب    او با شروع جنـگ تحميلـي  . ميهنش نيز در وجود خود پروراند   

 داوطلبانه راهي   1360، در اواخر سال       نظر مساعد خانواده براي حضور در جبهه      
 خود را در برابر وطن، با دفاع از خـاك و نـاموس              ديار عاشقان حق شد و دين     

 .كشورش، ادا كرد
ي   ، روانـه    ي آموزشي در كرمان     ي سه ماهه    ايشان بعد از گذراندن دوره    

 به نحو احسن،      ماه نبرد و انجام وظيفه     7شد و پس از     ) سومار(هاي غرب     جبهه
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رزوي ي نيروهـاي بعثـي، بـه آ     با اصابت تـركش خمپـاره   20/6/1366در تاريخ   
 .ي خود كه همانا شهادت بود، رسيد و به سوي معبود، پر كشيد ديرينه

 
 مادر شهيد: راوي

هاي شيرينِ حضور فرزندانش را بـراي هميشـه           ، همه لحظه    هر مادري 
،   ، رفتارهـا    در خاطرش حفظ خواهد كـرد؛ روزهـاي خـوش كـودكي فرزنـدان             

  …ها و  شيطنت
دوسـت داشـت و بـه همـه         علي هميشه آرام و مهربان بود و همـه را           

به همين خاطر هم از . تر از خودش هاي كوچك گذاشت؛ حتي به بچه     احترام مي 
كـرد    هاي محل، هيچ وقت دعوا نمي       همان دوران كودكي، در هنگام بازي با بچه       

؛ بطـوري كـه       داشتني بـود    ها و فاميل، بسيار محبوب و دوست        و در بين همسايه   
 .گرفتند ديدند، سراغش را مي ها او را نمي اگر يك روز همسايه

ي فراواني نسبت به درس و        ، عالقه    ساله شد و به مدرسه رفت      7وقتي  
هاي كوتاه تحصيل، بـا شـور و شـوق            مدرسه از خود نشان داد  و از همان سال         

 . خواند زيادي درس مي
 : گويد مادر شهيد در حالي كه اشك در چشمهايش حلقه زده، مي

اسب مالي خانواده، متاسفانه نتوانست بيشتر      پسرم به دليل وضعيت نامن    
او با وجود عالقه و استعداد فراواني كه داشت، بخاطر مـا            . از اين درس بخواند   

درس و مدرسه را رها كرد و به چوپاني روي آورد، تا بـا درآمـد انـدك خـود،                    
 . باري از دوش خانواده بردارد
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يل و كسب علم    دانم كه آرزوي هر انساني اين است كه با تحص           من مي 
اي روشن را براي خود رقم بزند، اما پسـر مـن              ، آينده   و داشتن تحصيالت عاليه   

پوشي كند؛ تـا آرامـش نسـبي را           با فداكاري حاضر شد از آرزو هاي خود چشم        
 .اش به ارمغان آورد براي خانواده

علي، خواهرها و برادرانش را از صميم قلب، دوست داشت و زمـاني             
هـا    گشت، بـا وجـود خسـتگي فـراوان، بـا خوشـحالي از بچـه                كه از كار بر مي    

خواست كه آنها را براي تفريح، به كنار رودخانه ببرد و خودش نيـز بـا آنهـا              مي
 .كرد بازي مي

او حاضر بود هر كاري انجام دهد، تا اعضاي خانواده در آرامش باشند             
كسي را  زد، تا خاطر      كرد و دم نمي     ترين مشكالت را تحمل مي      و هميشه سخت  

 .مكدر نكند
به خاطر دارم كه يك روز علي همراه با يكـي از دوسـتانش بـه منـزل                

طـي  . كردنـد   دوستش، ساعات زيادي در كنار او بود و با هم صحبت مي           . آمدند
نشستند، يا با  زد و يا در منزل مي    روزهاي بعد نيز، هر روز دوستش به او سر مي         

 رفتند  هم بيرون از منزل مي
خواسـته كسـي از ايـن         شده بوده و نمي     م كه علي زخمي     بعدها فهميد 
و بـه همـين     . ، تا مبادا باعث ناراحتي و نگراني كسي شـود           موضوع با خبر شود   

علت هم به همراه دوستش بدون اينكه به ما اطالع بدهد، براي مداوا به پزشك               
 .كردند مراجعه مي

وع مطلـع   ي شهادت پسرم و اينكه چگونه از موض         و اما در مورد نحوه    
 . شديم
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؛ برادرهـا و خواهرهـاي كوچـك علـي            يك روز، همه در مننزل بوديم     
مشغول بازي بودند و پدرشان نيز بـراي انجـام كـاري بـه روسـتاي دشـتي در                    

 .بند رفته بود نزديكي روستاي كره
وقتي در را   . ، صداي در را شنيدم      ها  در حين سر و صدا و شيطنت بچه       

بعد از سـالم    . بندي را به همراه سه نفر ديگر ديدم         كرهاهللا    ، آقاي نعمت    باز كردم 
 »!خواهيم پدر علي را ببينيم و با او صحبت كنيم مي«: و احوالپرسي، گفتند

داريـد، بگوييـد تـا بـه او           منزل نيستند، اگر كـار مهمـي        «: به آنها گفتم  
نشـاني  « : هايي پريشان و افسرده، گفتند      اما آنها امتناع كردند و با چهره      » !بگويم

 »!اند، به ما بده، تا نزد او برويم محلي را كه براي كارشان رفته
با اينكه هيچ اطالعي از موضوع نداشتم، به دلم آمـد كـه بايـد خبـري                 

بعد هم با   . آنها به روستاي دشتي رفته و پدر علي را پيدا كرده بودند           . شده باشد 
 .بودندبندي رفته  هم به منزل يكي از آشنايان به نام كاظم كره

علـي در جبهـه مجـروح شـده و          «: گويند  چيني، به او مي     بعد از مقدمه  
 »!شما بايد با ما به منطقه بياييد. حالش خوب نيست

بـا گريـه    . دهـد كـه موضـوع ايـن نيسـت           پدر علي، دلش گواهي مـي     
و » !دانم كه پسرم شهيد شده گوييد؟ من مي چرا حقيقت را به من نمي   «: گويد  مي

 .كنان به خانه آمد ريزان و گريه با همان حال اشك
تـا اينكـه بـاالخره خبـر        . ي ما با ديدن پدر علـي، نگـران شـديم            همه

ي اهـل روسـتا و        بعدها فهميديم كه از يك هفته قبل، همه       . شهادتش را شنيديم  
 . اند، ولي به ما خبر نداده بودند ها از شهادت علي اطالع داشته همسايه
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تـا مـدتها    . دنيايي نبود كه قـبالً داشـتم      بعد از شهادت علي، دنيا برايم       
ي مسئوليتم در منزل بر بيايم، امـا وقتـي دوسـتان علـي از                 توانستم از عهده    نمي

هاي رزمندگان گفتند و برايم تعريف كردند كه پسـرم كـه              ها و رشادت    شجاعت
تـرين شـرايط      ها را حتـي در سـخت        شد تا پيام    چي بود، راهي سنگرها مي      تلفن

ي رزمندگان و علي خودم افتخار كردم و با اين تفكـر              د، به همه  ممكن منتقل كن  
 .كه او اكنون به آرزويش رسيده و راضي است، به آرامش رسيدم

 
 ي پدر و مادر شهيد  درباره

 
» خـاتون «و مادري به نـام      » رضا«ي پدري به نام       شهيد حقيقي در سايه   

پـدر شـهيد،    . دشغل پدرش، چوپاني و قصابي بو     . ي هستي گذاشت    پا به عرصه  
زاده   مدت كوتاهي بعد از شـهادت پسـرش، دار فـاني را وداع گفـت و در امـام                  

 . سوخته به خاك سپرده شد جعفر روستاي قلعه
مادر او نيز بعد از رفـتن ايـن دو، بـه تنهـايي بـار سـنگين مسـئوليت                    

رو بود، ولي بـا   به هاي فراواني رو فرزندان را بر عهده گرفت و هر چند با سختي       
 . افرازي آنها را بزرگ كرد و پرورش دادسر

ي خـود بـا       هم اكنون فرزندان او ازدواج كرده و هر كدام در خـانواده           
 .كنند الگو گرفتن از مادر و پدر و برادر شهيدشان، روزگار را سپري مي
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 زندگينامه 

بند از توابع شهرستان بوشهر،    ، در روستاي كره    1/5/1340شب    در نيمه 
» رسـول «اي متدين و مردمي، فرزنـدي متولـد شـد كـه نـام او را                   هو در خانواد  

 . گذاشتند
وي فرزند اول خانواده بود و به همين خاطر بسيار مورد مهر و محبت              

پدرش در نيروي هوايي ارتش بوشهر مشغول بـه         . گرفت  پدر و مادرش قرار مي    
. رفـت  مياش  ي زياد، فقط اواخر هفته نزد خانواده       خدمت بود و به علت مشغله     

شد تا در آخر هر هفته، با دست پر و هـداياي بسـيار بـراي                  همين امر سبب مي   
 .فرزندش، به روستا برود

بند به پايان رساند و براي        رسول تحصيالت ابتدايي را در روستاي كره      
 .ي راهنمايي در شهر آپخش رفت ي تحصيل به مدرسه ادامه

ـ         او در مدرسه دانش    هـا    ه راحتـي بـا بچـه      آموزي كوشا و فعال بود و ب
او با اينكـه    . كرد؛ به همين دليل نيز تعداد دوستان وي زياد بود           ارتباط برقرار مي  

اندام و رشيد بود، ولي قلبي مهربـان داشـت و بـا ديگـران بسـيار                   بسيار درشت 
 .نمود و همه او را دوست داشتند صميمانه برخورد مي

 اخذ ديـپلم ايشـان      در دبيرستان طالقاني بوشهر ديپلم خود را گرفت و        
با توجه به   . مصادف شد با پيروزي انقالب و تأسيس نهاد مقدس سپاه پاسداران          

 وارد  1358اي كه به انقالب و اسالم داشت، در اواخر شهريور ماه سـال                  عالقه
هـاي الزم بـه       سپاه پاسداران انقالب اسالمي شـد و پـس از گذرانـدن آمـوزش             

مـراه ايشـان كسـي نبـود جـز يـار            خارگ رفـت و در ايـن سـفر نيـز يـار و ه              
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ها شربت شـهادت را      اش محمد جعفر نيكبخت كه در يكي از عمليات          هميشگي
 .نوشيد

رسول، چند ماهي را در خارگ گذراند تا اينكه اواخر اسفند ماه همان             
اوپس از اتمام مأموريـت، سـوار كشـتي      . سال مأموريتش در آنجا به پايان رسيد      

آن روز به دليل طوفاني بودن هوا، كشتي تعادل خود  شد تا به بوشهر برگردد اما       
را از دست داد و نزديك بود همه غرق شوند كه به خواسـت خـدا هـوا كمـي                    

 .آرامتر شد و سرنشينان سالم به ساحل رسيدند
 نفـر از  30ي كردستان، رسول بـه همـراه    پس از مدتي و در اوج غائله     

 مـاه تمـام بـا كردهـا و          3 آنجا   هاي سپاه بوشهر به كردستان اعزام شد و در          بچه
تر شد او دوبـاره بـه         كه اوضاع كمي آرام     هاي خائن مقابله كرد؛ هنگامي      دمكرات

ي خاطرات شـهيد رسـول رحمـاني     با توجه به آنچه از دفترچه   . بوشهر برگشت 
هاي فراواني متحمل شـده بودنـد و          توان برداشت كرد، آنها در كردستان رنج        مي

 .زي شبيه معجزه شبيه استزنده ماندن آنها به چي
آنها عالوه بر آزار و اذيت شدن توسط كردهاي منافق، گـاهي چيـزي              

ي گياهـان و نـان خشـك          اند از ريشه    كرده و مجبور بوده     براي خوردن پيدا نمي   
پس از بازگشت از كردستان هنوز مدتي       . براي سير كردن شكمشان استفاده كنند     

عتي كـه وي داشـت، بـه او مأموريـت           نگذشته بود كه با توجه به تهور و شـجا         
» غالمحسـين معصـومي   «هاي سپاه بـراي دسـتگيري         دادند كه با تعدادي از بچه     

رسول اولين كسي بود كه وارد منزل . دوباره راهي نبرد شوند» جمي«معروف به   
 .شد و پس از دستگيري وي مفتخرانه به بوشهر برگشت» جمي«
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است كـه سـحرگاه يكـي از        ي به شهادت رسيدن او از اين قرار           نحوه
خورد   روزها در حالي كه وي تازه از سر پست برگشته بود و داشت سحري مي              

او . ها شنيده شـد     دفعه صداي تيراندازي ضد انقالب      تا به مهماني خدا برود، يك     
ها در حالي كه هنوز لباس كردي به تـن داشـتند ـ چـون      اي ديگر از بچه و عده

 ـ ، اسلحه به دست گرفته و به خيابان رفتند ودر  تازه از كردستان برگشته بودند
ها قرار گرفت     هاي ضد انقالب    همين گير و دار بود كه ايشان مورد هدف گلوله         
 .و با جمعي از دوستان همرزمش به شهادت رسيد

 
 :ها دستنوشته

اش هميشه در ذهـنم نقـش         امشب، شب فراموش نشدني بود و خاطره      
آن .  جزء نيروهاي اعزامي به كردستان شـدم       باالخره من هم  ! آري. خواهد بست 

 بـود كـه در خوابگـاه سـپاه بيـدار بـاش زدنـد و بـرادر                   11شب تقريباً ساعت    
خـواهيم    مـي «: زاده، سرپرست سپاه با ايراد سخنراني كوتاهي به ما گفت           مظفري

گروهي را به كردستان اعزام كنيم؛ افرداي كه مايل هستند به آنجا برونـد اعـالم                
 » ! نفر را انتخاب كرده و به كردستان بفرستيم30ا از ميان آنها كنند تا م

كردم كـه از      اصالً فكر نمي  . ها اعالم آمادگي كردند     تعداد زيادي از بچه   
 نفر منتخـب    30ميان اين همه مشتاق، نوبت به من هم برسد، ولي وقتي اسامي             

 . را خواندند در كمال ناباوري نام من هم جزء آنها بود
ي عمليات مركز آموزش و چنـد نفـر از اعضـاي              پس از اينكه فرمانده   

آنجا «: زاده رو به ما كرد و گفت        شورا سخنراني كردند، فرمانده ما، برادر مظفري      
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خواهـد بـرود      ي جنگي؛ هر كـس نمـي        ميدان جنگ است و خطرناكترين منطقه     
 »! برويمما بايد«: ها با يك صدا گفتند ي بچه ولي همه» !همين االن بگويد

*** 
 صـبح بـا تجهيـزات كامـل و يـك            9 سـاعت    1/2/1359امروز مورخ   

پشتي پر از مايحتاج روزانه به فرودگاه بوشهر رفتـيم تـا بـه سـمت تهـران                    كوله
 صـبح بـود كـه سـوار         10سـاعت   . پرواز كنيم و از آنجا عازم كردسـتان شـويم         

 . تهران بوديمهواپيما شديم و حدود ساعت يك و نيم ظهر در فرودگاه مهرآباد 
 2پس از كمي معطلي، باالخره سوار ماشين شـديم و حـدود سـاعت               

شانسـي مـا      از خوش . تهران رسيديم » آباد   عشرت«بعد از ظهر بود كه به پادگان        
همان روز حضرت امام خميني سخنراني داشـتند و مـا توانسـتيم آن روز رهبـر      

.  گوش جان بسپاريم  عزيزمان را از نزديك زيارت كنيم و به سخنان ارزشمندش         
گفت، قلبم يـك لحظـه آرام و قـرار نداشـت و               زماني كه آن بزرگوار سخن مي     

 .شود تر مي كردم لحظه به لحظه قلبم روشن و روشن احساس مي
هاي كاشان به طـرف كردسـتان         عصر بود كه به همراه چند نفر از بچه        

 تـا مـا را      كرد  ماشين در بين راه مرتب به سرعت خود اضافه مي         . حركت كرديم 
 .زودتر به مقصد برساند
هـاي بـين راه        شب بود كـه ماشـين در يكـي از كافـه            9حدود ساعت   

توقف كرد و پس از خواندن نماز و خوردن شام، دوباره سوار ماشين شده و به                
راه طوالني و پر پيچ و خمي بود؛ ولي از شوق زياد اصالً دشـواري               . راه افتاديم 

شب به     نيمه 12رأس ساعت   . د خواندن بوديم  مشغول سرو . راه را حس نكرديم   
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كردستان رسيديم و پس از هماهنگي با مسئول اعزام نيروها به آسايشگاه رفتـيم             
 .تا استراحت كنيم

*** 
امروز صبح زود از خواب بيدار شدم و پس از خواندن نماز و خوردن              

ا زدنـد و  صبحانه، گروه ما را كه از طريق تهران به آنجا اعزام شده بوديم را صد          
سپس به هر يـك از مـا يـك ورق كاغـذ             » !بيرون درِ آسايشگاه بايستيد   «: گفتند

 . دادند تا به چند سوالي كه در آن مطرح شده بود، جواب بدهيم
آنهـا  . مرگان كُـرد بـه گفتگـو پـرداختيم       وقتي كارمان تمام شد، با پيش     

ن اغتشـاش  هايي كـه در كردسـتا      ها و حزب    ي گروهك   بسيار از اعمال بيرحمانه   
هايمان رفتيم تا آنها را تميـز كنـيم           سپس سراغ اسلحه  . كردند، ناراحت بودند    مي

هايمان به جاي بـاروت،       اما با كمال تعجب مشاهده كرديم كه در تيرهاي اسلحه         
 . چاي خشك يا خاك و حتي كاغذ است

: گفتنـد » مـزه كـار كيسـت؟       اين شوخي بي  «: وقتي از آنها سوال كرديم    
مرگان كُرد به زمين واليبال رفتيم و مشغول          آن روز با پيش   » !خائنكار كردهاي   «

هاي بوشـهر بـه       بازي شديم كه يكدفعه از دفتر اعزام نيرو، اعالم كردند كه بچه           
 قبل از ظهر بود كه      11تقريباً ساعت   . گويا قرار بود به سنندج برويم     . خط شوند 

هي از پيش مرگان كُرد نيز در  گرو. بوس، ما را تا فرودگاه كرمانشاه بردند        با ميني 
فرودگاه بودند؛ پهلوي آنها نشستيم تا هواپيما به زمين نشست و همگـي سـوار               

 .شديم
 بعد از ظهر بود كه به فرودگاه سنندج رسـيديم، هواپيمـا در              2ساعت  

تعداد زيادي از برادران پاسـدار      . باند فرودگاه فرود آمد و از هواپيما پياده شديم        
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هـا هـم بـا        ي بچـه    پس از خواندن نماز و خوردن غذا، بقيـه        . ددر فرودگاه بودن  
خواسـتيم بـه پادگـان بـرويم كـه         مي. هواپيما آمدند و همه دور هم جمع شديم       
 .يكدفعه صداي انفجار مهيبي شنيده شد

 
 :ي پدر و مادر شهيد درباره

در روسـتاي آبـپخش نـزد ديگـر فرزنـدانش زنـدگي        » حاجي«پدرش  
او مردي بسيار خوش قلب و مهربان . رزي مشغول استكند و هنوز به كشاو  مي

 . كند است و با سادگي و صداقت روزگار را سپري مي
نام دارد و او نيـز در كنـار همسـر و فرزنـدانش        » زهرا رغبت «مادرش  

اش را بـا شـرافت و عـزت           اين زن پاكـدامن تمـام زنـدگي       . گذارند  روزگار مي 
 .ايماني مشهور استگذرانده و در ميان مردم به دينداري و با

 
 ) برادرش شهيد(خداكرم رحماني : راوي

. يك روز من در خانه بودم و مادر به منزل يكي از همسايگان رفته بود 
همـان موقـع    . ي ما آمد و سراغ پدر و مـادرم را گرفـت             ماشين سپاه به در خانه    

 آدرس منـزل عمـويم را از مـن        . فهميدم كه بايد اتفاقي براي رسول افتاده باشد       
. ي آنها رفتند و خبر شهادت رسول را به آنهـا دادنـد              گرفتند و بالفاصله به خانه    

مـن آن  . ي عمويم را براي شناسايي جسد او به بوشهر بردند همان روز، خانواده 
مادرم با شنيدن خبر شهادت رسول از حـال         . كنم  وقت فراموش نمي    روز را هيچ  

 . رفت و پدرم در خود شكست
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 :نيي شهيد رحما نامه
خدمت برادر ِاز قلب و جان عزيزترم جناب آقاي علـي رغبـت سـالم        

 .كنم عرض مي
پس از عرض سالم، سالمتي شما را از درگاه خداوند بزرگ و متعـال،              

گونه ناراحتي در زندگي نداشته باشيد و  خواهان و خواستارم و اميدوارم كه هيچ   
 .متر بپذيريدها راه و پس از عبور از صدها كيلو سالم مرا از فرسنگ

گونه ناراحتي وجود ندارد؛ بـه   اگر جوياي حال ما باشيد، الحمدهللا هيچ     
 !يا رب العالمين! آمين. جز دوري شما كه آن هم خدا كند با ديدارها تازه گردد

خواهد كـه     خيلي دلم مي  ! اي  مدتي است كه از ما جدا شده      ! برادر جان 
 .  تازه كنمي مهربانت را ببينم و روحي يك بار ديگر، چهره

 شما كه در بهتـرين سـاعات و بهتـر            ي پر مهر و محبت      با رسيدن نامه  
 .موقع و بهترين مكان به دستم رسيد، خيلي خوشحال شدم و روحم تازه گرديد

نوشته بودي كه شناسنامه را بفرستم، ولي وضع ايران خيلي شلوغ شده 
. شده بود مي و اينجا هر روز اعتصاب است و حتي چند روزي هم حكومت نظا 

اند، بخوابـد، مـوقعي       صبر كن تا اين سر و صداها كه مسلمانان ايران بر پا كرده            
ي تـو را      رويم و شناسـنامه     كه سر و صدا تمام شد و مسلمانان كاري كردند، مي          

 . فرستيم گيريم و برايت مي مي
من بعد از تو، بيشتر از يك ماه كار نكردم و االن هم             ! صبر داشته باش  

 . بند هستم در كره
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ايم؛ منزل حاجي خورشيد كه نزديـك         يك خانه هم خريده   ! برادر جان 
 آباداني نيز به جاي تـو نـزد كـامران كـار              يك بچه . منزل حسن و مدرسه است    

 .كند يا نه دانم كار مي كرد؛ ولي االن نمي مي
ي ديگر شما هستم و هميشـه چشـم بـه راه              من منتظر نامه  ! برادر جان 

 .آيد تا دلم از لبخند لبريز شود ي شما كي مي كه نامههستم تا ببينم 
 ي شماست كه هميشه چشم به راه نامه آن

 رسول رحماني
 

 :اي به شهيد نامه
فرسـتم،    مرا كـه بـا قلبـي سرشـار برايـت مـي              خدا كند سالم صميمي     

 .بپذيري و جواب صحيح به من بدهي
ـ      ! فرزند عزيزم  ر آمـده  اگر از راه لطف و مرحمت، جويـاي حـال مـا ب
 .گونه كسالتي و ناراحتي وجود ندارد، بجز دوري شما باشي، الحمداهللا هيچ
خواهـد   اي و خيلي دلم مـي     مدتي است كه از ما دور شده      ! فرزند عزيز 

 .ي مهربانت را ببينم و ديداري تازه كنم كه چهره
خيلي از لطف و بزرگواري شما متشكرم كه برادرانـت را           ! فرزند عزيز 

 . اي فراموش نكرده
 تومـان پـول از طـرف تـو          500دو پيراهن و سه شلوار و       ! فرزند عزيز 
 . رسيد، خيلي متشكرم
 . ات رسيده يا نه ببين كه شناسنامه! فرزند عزيز
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ات خيلـي خيلـي سـالم         عمـه . رسـاند   سـالم مـي   ) ات  دايي( خالويت  
كرم، خداكرم، حسين و مريم همگي حاضر هستند و سالم            حسين اهللا . رساند  مي
 . رسانند مي

حسـنِ  . رسانند  سالم مي ) پدربزرگت( و باپيرت   ) مادربزرگت( ات    ننه
. رسـاند   عمويت احمد بـا اهـل منـزل سـالم مـي           . رساند  كرباليي رضا سالم مي   

 .رسانند عمويت حسن با اهل منزل سالم مي
 

 زاده عباس حسن حاج: راوي
بعـد از   . با شهيد رسـول رحمـاني همكـار بـودم و دوسـت صـميمي              

، زمان جنـگ    1358ي انقالب، با هم وارد سپاه پاسداران شديم و در سال            پيروز
 .احزاب در كردستان، بطور داوطلبانه به شهر سنندج اعزام شديم
آن موقع، شهر   . شهيد رسول رحماني خيلي مقيد به نماز اول وقت بود         

ي كامل قرار داشت و فقط فرودگاه و پمپ بنزين اين             سنندج تقريباً در محاصره   
 .ر در دست نيروهاي خودي بودشه

آيد من و     يادم مي . وقتي از هواپيما پياده شديم، تازه نماز ظهر شده بود         
آن بـرادر،   . يكي از برادران پاسدار، رسول را ديديم كه مشغول وضو گرفتن بود           

: رسول در جـواب، گفـت     » مگر ظهر شده؟ چه خبره؟    ! رسول«: ازرسول پرسيد 
مگر «: و بالفاصله لبخندي زد و ادامه داد      » !استاين همه دردسر بخاطر همين      « 

 »!بيني كه ظهر شده نمي
شهيد رحماني، فردي مخلص بود و تا جايي كه مـي توانسـت، سـعي               

 .ها در انجام كارها كمك كند مي كرد به بچه
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ها را    ها كار خدماتي بچه     تا زماني كه در كردستان بوديم، هميشه جمعه       
ه كشيدن و جمع كردن سفره با خودش بود و با           در سنگر هم سفر   . داد  انجام مي 

 .داد ميل و رغبت تمام، اين كارها را انجام مي
چرا كارهاي خدا پسندانه را تنها انجام       «: يك روز شهيد مرادزاده گفت    

 »!پذيرم شاگرد نمي«: و شهيد رحماني در جواب، با خنده، گفت» دهي؟ مي
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 زندگينامه 

بنـد اسـت و در         در روسـتاي كـره     1344 شهيد رحماني، متولد سـال      
 . و مهربان ديده به جهان گشود اي صميمي خانواده

تحصيالت ابتدايي و راهنمايي را در روستاي محل تولـدش بـه پايـان              
ي تحصيالت در مقطع دبيرسـتان، بـه شـهر برازجـان              رساند و سپس براي ادامه    

 . رفت
تا جايي كـه    او در طول دوران تحصيل، هميشه شادگردي ممتاز بود و           

هـايش در فراگيـري دروس كمـك          اي  دوره  هـا و هـم      توانست به همكالسـي     مي
ي زيادي از خود نشان  از آنجا كه وي از كودكي به فراگيري قرآن عالقه . كرد  مي
داد، به كمك و تشويق خانواده، در اوقات فراغت به فراگيري و قرائت قرآن                مي
 . داشتپرداخت و در اين زمينه پيشرفت چشمگيري مي

همزمان با تشكيل بسيج، شهيد رحمـاني عضـو آن شـد و فعاالنـه در                
او بيشتر روزها، بعد از تمام شدن مدرسه به بسيج          . هاي بسيج شركت كرد     برنامه
 بـا ديگـر     4/5/62در تـاريخ    . پرداخـت     هـا را بـه نگهبـاني مـي          رفت و شب    مي

 روانه جبهـه    )پور     غالمي …، نصرا   ، علي جوكاري    حيدر كشاورزي ( دوستانش  
هاي نبرد حق عليه باطل شد و در زبيدات جهـاد مقـدس خـود را ادامـه داد و                    

 . به لقاء پروردگار شتافت 15/6/62كمتر از دو ماه بعد در تاريخ 
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 علي جوكاري: راوي
 

يكي از خاطراتي كه هميشه در ذهـنم مانـدگار اسـت  و هرگـز آن را                  
 است كه قرار بود با برادران شهيد        62كنم، مربوط به مردادماه سال        فراموش نمي 

از آنجا كه شهيد    . پور اعزام شويم      علي رحماني، حيدر جوكار و نصراهللا غالمي      
پـور، كـوچكتر    رحماني و آقاي كشاورزي به لحاظ سن، از من و نصراهللا غالمي          

من با  شهيد رحماني در رابطـه بـا نگرانـي            . بودند خانواده هايشان نگران بودند    
ايشان . ن صحبت كردم و خواهش كردم كه اين بار با ما اعزام نشوند            خانواده شا 

خودم به . حتي اگر شما منصرف شويد    . ام  من تصميم را گرفته   « : در پاسخ گفتند  
 » .روم تنهايي مي

، از طريق بسيج بوشهر به شيراز و پس از            6/5/1362باالخره در تاريخ    
، آقاي    من به گردان  .  شديم   اعزام) مستقر در دشت عباس   ( فجر   19آن به لشكر    

پور به واحد اطالعات و عمليات و شهيد رحماني و آقاي حيدر              نتصراهللا غالمي 
،   من تا مدتي از محل دقيق توپخانه اطـالع نداشـتم          . كشاورزي به توپخانه رفتند   

 به ديداتر   14/6/62، در عصر روز       ولي به محض اطالع از محل استقرار توپخانه       
 .هيد رحمانيآقاي كشاورزي و ش

در حين صـحبت، شـهيد      . همه منا از اين ديدار بسيار خوشحال شديم       
خواهنـد بـه گـردان بياينـد و روي            انـد مـي     رحماني گفتند كه اينجا خسته شده     

 .كردند تصميم خودشان پافشاري مي
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بـه  . شـدند     به ايشان گفتم اينجا براي شما مناسب تر است ولي ايشان قانع نمي            
خـواهي    مـرگ مـي   : گويند    ب المثل را شنديده اي كه مي      آن ضر : شوخي گفتم   

 برو قصاب خانه  ؟ 
 من براي همين آمده ام : گفتند 

. باالخره نزديك به غروب آفتاب از آنها خداحافظي كردم و به طرف خط رفتم               
رفتـيم كـه    ، صبح به همراه فرمانده گردان به طرف مقر لشكر مـي      فرداي آن روز  

. ديدم پريشـان اسـت      . ايشان را سوار كرديم     . ه ديديم   آقاي كشاورزي را در را    
علـي  ! گفتم حيدر   . رفتند    از جواب دادن طفره مي    . دليا نگراني شان را پرسيدم      

 .علي ديشب شهيد شد: كجاست ؟ اشك در چشمهايش حلقه زد و گفت 
 

 محمد رحماني : راوي
 

ع و  ، تواضـ    مهمترين ويژگي كه در رفتار و مـنش ايشـان نمايـان بـود             
فروتني بود بعد از شهادت ايشـان دوسـتانش  كـه بـراي مراسـم بـه منـزل مـا                      

 .گفتند در ميان جمع از همه ساكتر و آرامتر بودند  ، همگي مي آمدند مي
 سـال   18ايشـان هنگـام شـهادت       . ايشان فرد بسيار با ايمان و متعهـدي بودنـد           

ز پـر افتخـار     داشتند و اين خود گواه اين مدعا است چرا كـه در ايـن سـن مـر                 
شهادت را پشت سر گذاشتند براي درك اين مطلـب كافيسـت امـروز بـه يـك               

 . ساله و دغدغه هايش فكر كني 18جوان 
يكي از خاطراتي كه از ايشان به ياد دارم مربوط به شهادت پسر دايـيم ـ شـهيد    
رسول رحماني ـ است كه بسيار بر روي ايشان اثر گذار بـود و در نامـه اي بـه     
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، جزئيات ما وقـع شـهادت و          بردند  ه مان كه آن زمان در كويت بسر مي        پسر خال 
 .را شرح داده و چقدر موجز و زيبا گفته است» رسول«رزم 

آيـد حساسـيت ايشـان نسـبت بـه درس و        نكته ديگري كه به يادم مي     
، نمـره پـائيني       يك بار در كالس پنجم ابتدايي از يكـي از درسـها           . تحصيل بود   
قدر گريه كردنـد كـه تـالش همـه اعضـاي خـانواده بـراي آرام          ، آن   گرفته بودند 

كردنشان بي نتيجه بود تا اين كه با آمدن معلمشان و با دلداريهايي كه به ايشـان                 
 . ، آرام گرفتند دادند

 سال داشتند و صبعاً تـا ايـن سـن           18با اين كه در هنگام شهادت تنها        
ر كار بودند و از كـار كـردن   ، بسيار پ   بودند  بايد فقط به فكر درس و تحصيل مي       

 . كردند هيچ گاه گله و شكايت و يا ابراز خستگي نمي
پرداختنـد    خواندند و در تعطيل به كارگري مـي    در طول هفته درس مي    

 .تا كمكي براي خانواده باشند 
 

  اش  ي شهيد رحماني به پسر خاله نامه
 ! با عرض سالم خدمت برادر عزيزم آقاي علي رغبت

 .، سالمتي شما را از درگاه متعال خواهان و خواستارم مپس از سال
نامـه پـر مهـرو محبـت شـما را در بهتـرين سـاعات روز                 ! برادر جان 

 .دريافت كردم و بسيار خوشحال شدم
يكي از بهترين بلبل هاي خالويم پر زد و تا آخرت ديگـر             ! برادر جان   

 . شكستبر فراز خانه خالويم نخواهد نشست و تا هميشه كمر خالويم
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چون رسول براي خدا و براي دين اسالم بـه مبـارزه برخاسـته     ! برادرم
. ، هيچ كـس نبايـد غمگـين و ناراحـت باشـد                بود و لباس رزم بر تن كرده بود       

 ماه در كردستان خدمت كرد  و بعد از آن به بوشـهر برگشـت و چنـد                   3رسول  
مأموريـت    ميماهي در بوشهر ماند و سپس از طرف سپاه پاسداران انقالب اسال           

او و چند نفـر از      . يافت كه براي دستگيري غالمحسين جم وزيري به جم برود           
پاسداران به جم رفتند و او اولين كسي بود كه به داخل خانه شـتافت و او وارد                  

چند روز بعد رسول براي مأموريت به خارگ فرستاده شد و بعـد  . دستگير كرد  
، پس از صـرف        ايام ماه مبارك رمضان    در. از پايان مأموريت به بوشهر برگشت       

و رسول پـس از خـروج   . ، صداي تيراندازي در پاسدار خانه شنيده شد      سحري
از استراحتگاه به همراه يكي از همرزمانش مورد حمله قرار گرفت و بـه درجـه         

 .رفيع شهادت نائل آمد
 

 ي پدر و مادر شهيد  درباره
احمـد  . نـام دارد  » بزينـ «و مـادرش    » احمد«پدر شهيد علي رحماني     

هـر دو در قيـد      . باشـد    مـي  1316 و مادر شهيد متولد      1312رحماني متولد سال    
اي از كار و تالش دست بر    اند و در سايه لطف و رحمت پروردگار لحظه          حيات
 .دارند نمي

، باغي بر پا داشـته        پدر شهيد رحماني با زحمت فراوان در كنار روستا        
 نخـل اسـت و در كنـار همـين بـاغ، زمـين                اصـله  300است كه داراي بيش از      

كشاورزي ايشان قرار دارد كه هر ساله در آن بـه كاشـت و برداشـت محصـول                  
 .گذراند پردازد و از آن طريق، امورات زندگي را مي مي
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البته داغ : كند مادر شهيد نيز در كنار همسر و پا به پاي او كار مي
هاي آن دو نشانده  هفراق فرزند و گذشت ايام، آثار شكست را بر چهر

 .است
 

 وصيت نامه 
 .اهللا امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل

، بلكـه زنـده    ، مرده اند شوند  پنداريد آنهايي كه در راه خدا كشته مي         مي
 . گيرند اند و نزد پروردگار روزي مي

، آن راه     راه سـرخ حسـين    با درود فراوان به رزمندگان اسـالم كـه بـراي احيـاء              
 .روند تا مزدوران را از راه بردارند پيمايند و مي جاويد را مي

كنم، راه جبهـه      از آنجايي كه من در برابر جامعه احساس مسئوليت مي         
گيـرم و تنهـا آرزويـم         را كه بهترين راه براي مقابله با دشمن است، در پيش مي           

 .را بپذيرداميدوارم خداوند جان ناقابل ما . شهادت است
آزاد . كنم كه مـرا در انتخـاب مسـير          در پايان از پدر و مادرم تشكر مي       

 .طلبم گذاشتند و از همه دوستان حالليت مي
 اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه

  .     علي رحماني
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 زندگينامه

اي مومن و انقالبـي        در خانواده  1352در سال   » مصطفي رئيسي «شهيد  
از همـان   . سوخته از توابع شهرستان بوشهر متولـد شـد          روم قلعه در روستاي مح  

ي ابتـدايي را در همـين روسـتا           دوره. دوران كودكي بسيار باهوش و زرنگ بود      
ي تحصيل در مقطع راهنمايي به شهرسـتان گنـاوه رفـت و              گذراند و براي ادامه   

 .مدرك سوم راهنمايي را در همان شهرستان گرفت
اشت، بطوري كـه معلـم وي از او خواسـته           مصطفي، استعداد خوبي د   

. بود كه بصورت جهشي درس بخواند و در يك سـال،  دو كـالس را بگذرانـد                 
 .البته او اين پيشنهاد را قبول نكرد و بصورت معمولي درس را ادامه داد

كـرد و   ايشان در كارهاي بيرون خانه نيز به پدر و مـادرش كمـك مـي        
مصـطفي، از نظـر     . كـرد   واندن تشويق مـي   هاي روستا را به درس خ       همواره بچه 

او . كـرد   اجتماعي، فردي فعال بود و در بهداشت روستا در كنار پزشك كار مـي             
داشت و همواره به دوستان خـود       ) ره(ي فراواني به حضرت امام خميني         عالقه

را تنهـا   ) ع( هجري، كوفيـان، امـام حسـين         61كرد كه اگر در سال        سفارش مي 
ي تلخ، درس بگيـريم و در كـربالي ايـران،             ايد از آن واقعه   گذاشتند، اكنون ما ب   

 .امام امت را تنها نگذاريم
وي معتقد بود كه بايد با جان و دل، در راه آزادسـازي وطـن حركـت                 

سـال از     شهيد رئيسـي، هنـوز يـك      . كنيم و هيچ وقت دست از مبارزه بر نداريم        
 پـس از    1367سـال   ورودش به دبيرستان نگذشته بود كه  عازم جبهه شد و در             



 115 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، سـرانجام در تـاريخ      )نهر شهيد بهشتي  (گذراندن دو ماه حضور فعال در جبهه        
 . به آن چيزي كه واقعاً عاشق و اليق آن بود، رسيد27/4/67

 !يادش گرامي و راهش مستدام
 

 مادر شهيد : راوي
مصطفي از همان دوران كودكي بسيار فعال و پر كار بـود و اگـر چـه                 

شـد، او نيـز در        اشت، ولي هر وقت پدرش دست به كار مـي         د  سن و سال كمي     
 . الخصوص در كارهاي كشاورزي كنارش بود؛ علي

ي آمـوزش نظـامي را در         او، بدون اينكه ما اطالع داشـته باشـيم، دوره         
خيلـي  ! مـادر «: شهر كازرون سپري كرد و بعد به خانه برگشت و به مـن گفـت           

لبيـك  ) ره(بايد به فرمان امام خميني      . دوستت دارم، ولي من بايد به جبهه بروم       
 » !ما بايد از ميهن و ناموس خود دفاع كنيم. بگويم

و من خود،   » !بايد بروم ! صبح زود مرا بيدار كن    ! مادر«: و بعد ادامه داد   
با من و ديگر اعضاي خانواده و پدرش خداحافظي كـرد و            . صبح بيدارش كردم  

 .اشت، رسيدرفت و سرانجام به آن چيزي كه آرزويش را د
 

 همرزم شهيد: راوي
اخـالق بـود و       مصطفي، در تمام طول زندگي، هميشه مهربان و خوش        

كرد كه در محل زندگي، اهداف        سعي مي . كرد تا  به خلق خدمت كند        تالش مي 
عالي نظام اسالمي را ترويج كند و فرهنگ قرآني را در بـين جوانـان گسـترش                 

 .دهد
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 كه داشت، هميشـه دوسـتان از        به خاطر حسن خلق، تواضع و فروتني      
من خودم به عنوان يكـي از دوسـتان نزديـك او، اقـرار              . كنند  او به نيكي ياد مي    

 .كنم كه در دوراني كه در جبهه با او بودم، از او چيزهاي زيادي ياد گرفتم مي
*** 

يك روز كه من و مصطفي در سنگر نشسته بوديم، از دمـاغ مصـطفي               
در . ه روي گوني سنگر، تصوير يك قلب را كشيد        او، بالفاصل . خون سرازير شد  

ي سـر مـورد اصـابت تـركش           همان موقع، ناگهان سرش را بلند كرد و از ناحيه         
همه چيز يكباره و سريع اتفاق      . ي رفيع شهادت نايل آمد      قرار گرفت و به درجه    

 .كنم كه مصطفي در بين ما نيست هنوز باور نمي. افتاد
ي شـهيد   ذكـاوت بـود و در مدرسـه   شهيد رئيسي، بسيار بـا هـوش و       

 . خواند ي علوم تجربي درس مي طالقاني گناوه در رشته
او بـا   .  و فوتباليستي بسيار خوب و تكنيكي بود        جواني با شور و نشاط    

اندازي كرده بود و مرتب بـه         چند تن از دوستانش، تيم فوتبال روستايشان را راه        
 . دادند رفتند و مسابقه مي مي» بند كره«و » مكابري«روستاهاي همجوار مثل 

ها، با كسي درگيـر نشـد و هميشـه            مصطفي، در هيچ يك از اين بازي      
 . كرد مسايل اخالقي را رعايت مي

 
 ي پدر و مادر شهيد  درباره

متولـد  » خيـري «و مادري بـه نـام       » علي«شهيد رئيسي از پدري به نام       
و از راه كشـاورزي     اكنون در قيد حيـات هسـتند          پدر و مادر او، هم    . شده است 

 .سوخته ساكن هستند آنها هنوز در روستاي قلعه. كنند امرار معاش مي
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 تيمور رحماني : راوي

.  را پذيرفته بودنـد 598قطعنامه ) ره( روز بود كه حضرت امام 7 الي  6
ي ما حفاظـت و نگهـداري       ي دسته   اي از گروهان بودم و وظيفه       من معاون دسته  

 .باني بودم ئول اسكله و سنگرها و دو سنگر ديدهاز خط بود و خودم نيز مس
كـرد و      مـي   اي ديگـر انجـام وظيفـه        آقاي رئيسي نيز اگر چه در منطقه      

 .ي ما بود داد، ولي جزء دسته باني مي ديده
اي كه ايشان در آن مستقر بود، كامالً در ديد دشـمن بـود، چـرا                   منطقه
 . ل انجام دادشد خاكريز زد و كارهايي از اين قبي كه آنجا نمي

ي تانك و  كاتيوشا آن منطقـه را مـورد هـدف     ها هميشه بوسيله  عراقي
 . دادند خود قرار مي

 ، سنگرهاي آنجـا چهـار    4 الي   2بعد از ظهر يكي از روزها، از ساعت         
 . هاي تانك دشمن قرار گرفت بار مورد اصابت گلوله

جملـه شـهيد    هـا از      اي از بچه     بعد از ظهر بود كه عده      5تقريباً ساعت   
ي سنگر نشسته بودنـد، كـورد اصـابت تـركش قـرار               رئيسي، در حالي كه سايه    

 .رسند گيرند و به شهادت مي مي
اند، بـه يكـي    ها آنجا را هدف قرار داده  موقعي كه خبردار شديم عراقي    

شايد ! برو«: كه امدادگر دسته بود، گفتم   » كرم فرهمندصابر   اهللا«از همرزمان به نام     
 »!اد باشدنياز به امد
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اش بسـيار گرفتـه و        ايشان نيز رفت و بعد از ساعتي كه برگشـت، ديـدم چهـره             
! تيمـور «: فرهمنـد، بـا نـاراحتي گفـت       » چه خبر است؟  «: گفتم. غمجگين است 

 »!هاي تنش را جمع كردم خودم پاره. مصطفي نيز از ميان ما رفت
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 زندگينامه 

اي    در خـانواده   1335شهيد عبدالعلي زائرانگـالي در مـرداد مـاه سـال            
 .بند به دنيا آمد متدين در روستاي كره

دار بود و     مردي خوش مشرب و مهربان و مردم      » مشهدي علي «پدرش  
كـرد و اهـالي محـل نيـز در آن             در اكثر اوقات، مجالس دعا و نيايش برگزار مي        

 .كردند مجالس شركت مي
العلي در  ، زني با ايمان و پاكدامن و نجيب بود و عبـد           »سكينه«مادرش  

 .طور كه بايد، پرورش يافت دامان چنين مادري بود كه بتدريج رشد كرد و آن
او چنـد سـال از دوران تحصـيالت ابتـدايي خـود را در زادگــاهش و      

بـا موفقيـت پشـت سـر گذاشـت و دوران            » چم تنگ «ي آن را در روستاي        بقيه
، درس    كلوي پس از گرفتن مدرك سي     . راهنمايي را در نيز برازجان سپري كرد      

 .و مدرسه را رها كرد و مشغول به كار شد
، جواني با نشاط و دوست داشتني بود و به همين دليـل نيـز                 عبدالعلي

 .دوستان فراواني داشت
، شهيد رسـول      شهيد نيكبخت : او و ديگر دوستانش در روستا از جمله       

دنـد  ، تيم فوتبال خوبي تشكيل دا       بندي و چند تن ديگر      رحماني، شهيد كرم كره   
كردنـد و در اغلـب        و با آن تيم در مسابقات مختلفي در سطح منطقه شركت مي           

 .اوقات نيز موفقيت از آن تيم آنها بود
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بوشـهر اسـتخدام شـد و بـا         » حـديث «وي، پس از مدتي در شـركت        
پرداخـت و در پايـان هـر هفتـه نيـز از تعطيلـي        تر، به كـار     جديت هر چه تمام   

  . رفت بند مي اش در روستاي كره كرد و نزد خانواده استفاده مي
كرد   مند بود و سعي مي      هاي انقالبي نيز عالقه     او در كنار كار، به فعاليت     

در ايـن  . مخالفت خود را با رژيم منفور پهلوي به هر صورت ممكن، نشان دهد   
 .مسير، او از هيچ چيز و هيچ كس نيز هراسي نداشت

 سال بعـد نيـز در       5و   سالگي مادرش را از دست داد        16عبدالعلي در   
 .غم از دست دادن پدرش، اشك ريخت و سوگوار شد

، وي بـراي       و تشـكيل سـپاه پاسـداران        پس از پيروزي انقالب اسالمي    
البته هنـوز   . خدمت به نظام و اسالم، وارد سپاه شد و مدتي بعد نيز ازدواج كرد             

 كـرد و    اش وداع   چند روزي از ازدواج او نگذشته بود كه بـا همسـر و خـانواده              
 .عازم ميدان نبرد شد

او بـه   . بزرگترين آرزوي عبدالعلي، رسيدن به شـهادت و لقـاءاهللا بـود           
اهللا طالقاني داشت، خيلي دوسـت داشـت كـه در             خاطر عالقه زيادي كه به آيت     

كنار آرامگاه آن بزرگوار در بهشت زهراي تهران، به خاك سـپرده شـود و ايـن                 
 رده بوداش نيز قيد ك مطلب را در وصيتنامه

 روز از ماه مبارك رمضان گذشته بود كه عبـدالعلي پـس از     10درست  
، رهسپار ديار عشـق شـد و بـه سـوي              حالليت طلبيدن از تمام اعضاي خانواده     

 . هاي جنگ شتافت جبهه
 تن از رزمندگان اسالم، در پشت توپخانه انجام وظيفـه           26او همراه با    

وي، انبـار مهمـات بـود، آن محـل          از آنجا كه در نزديكي محل خدمت        . كرد  مي
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شد، ولي هيچكدام از رزمندگان سلحشور، از         جزء مناطق خطرناك محسوب مي    
خدمت كردن در آنجا باكي نداشتند و با شجاعت و دليري خاصي به وظايفشان              

 .كردند عمل مي
صورت گرفت،  » سرپل ذهاب «عبدالعلي، سرانجام  در عملياتي كه در        

ي حق شتافت و بـه بزرگتـرين آرزوي خـويش كـه      بر اثر اصابت تركش به سو     
او را بنا به وصيت خـودش، در بهشـت زهـراي تهـران بـه                . شهادت بود، رسيد  

 .خاك سپردند
 ! باد روحش شاد و يادش گرامي

*** 
اخـالق و     شهيد عبدالعلي زائرانگالي بسـيار متواضـع، فـروتن، خـوش          

كاري از دستش بـر     وي صاحب كرامات انساني بيشماري بود و هر         . مهربان بود 
 . داد آمد، براي مردم انجام مي مي

 در آگـاه   او در دوران انقالب و حتـي پـيش از انقـالب، نقـش مهمـي       
هـاي    نمـود و اعالميـه      ها شركت مـي     ساختن روستا داشت و در تمام راهپيمايي      

را به همراه ديگر دوستان، مخفيانه در بين مردم پخش ) ره(حضرت امام خميني 
كشيد و براي همـين       هاي صبح طول مي     كار، از اول شب تا نزديكي     اين  . كرد  مي

 .كرد هم اغلب اوقات، فرصتي براي خوابيدن پيدا نمي
هـاي وي متوقـف نشـد و بـا شـروع              پس از پيروزي انقالب، فعاليـت     

هاي او بودنـد و   ها و دالوري دوران طاليي دفاع مقدس، همگان شاهد ايثارگري   
 . كردند وي را تحسين مي
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 حيدر جوكار : ويرا
من و او از دوران كودكي مثل دو برادر، هميشه و همه جا با هم بوديم               

 .دانستيم هاي يكديگر، خود را شريك مي ها و شادي و در تمام غم
پـس از   .  بود كه جنـگ تحميلـي شـروع شـد          1358شهريور ماه سال    

ايـن  بوجود آمدن سپاه پاسداران انقالب اسالمي، مـن و او تصـميم گـرفتيم در                
 . ارگان مقدس مشغول به كار شويم و از اين طريق به انقالب خدمت كنيم

روزي كه پس از طي مراحل گزينشي، به عضويت سپاه در آمديم، هر             
به . شناختيم و در پوست خود نمي گنجيديم        دوي ما از خوشحالي سر از پا نمي       

 .ت كنيمتوانستيم در پشت جبهه به هموطنان خود خدم باليديم كه مي خود مي
  حدود سه ماه بعد، ما را به مركز آموزش سپاه واقع در نيروگـاه اتمـي               

 .هاي الزم را ديديم بوشهر فرستادند و ما به مدت دو ماه در آنجا تمام آموزش
تـرين نيروهـاي سـپاه        عبدالعلي در طول دوران آموزش، يكي از زبـده        

 . نمود اال طي ي  ب شد و مراحل آموزش را با موفقيت و با رتبه محسوب مي
پس از دو ماه كه نيروهـا را تقسـيم كردنـد، هـر دو نفـر مـا را جـزء                      
نيروهاي عمليات سپاه بوشهر قرار دادند و ما فعاليتمان را همزمان در آنجا آغاز              

 . كرديم
هاي ما در پشت جبهـه، كمتـر از جنگيـدن رزمنـدگان               با اينكه فعاليت  

كرد كه هـر چـه        شب و روز دعا مي    عزيز با دشمن متجاوز نبود، ولي عبدالعلي        
زودتر توفيق حضور در جبهه نصيبش شود و بتواند ديـن خـود را بـه اسـالم و      

 .نظام ادا كند
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 بود كه موفق شد رضـايت مسـئولين سـپاه را جلـب      1360اوايل سال   
وي به همراه تعـدادي از بـرادران رزمنـده بـه            . هاي نبرد شود    كند و راهي جبهه   

ي غرب كشور ـ   ـ در جبهه» سرپل ذهاب«، به  بندي يمشيراز رفت و پس از تقس
 . اعزام شد

هايش ايـن     ها از طريق نامه با من در ارتباط بود و در تمام نامه              تا مدت 
، تا اينكه چنـد وقتـي از        »كاش زودتر به جبهه رفته بودم     «نوشت كه     جمله را مي  

 .هايش خبري نشد نامه
با خـود   . م دلداري بدهم  كردم به خود    خيلي نگران بودم، ولي سعي مي     

 » !احتماالً فرصتي براي نوشتن نامه ندارد«: گفتم مي
بعد از ظهر بود كه يكي از برادران سپاهي، خبر شهادت او را بـه مـن                 

گيج و منگ شـده     . در آن لحظه، انگار پتكي را محكم به سرم كوبيده بودند          . داد
 .ام  دادهكردم كه يار و برادرم را از دست اصالً باور نمي. بودم

همان موقع به تعاون امور شهدا مراجعـه كـرده و در مـورد صـحت و                 
 .وجو كردم و شنيدم كه خبر صحت دارد سقم اين خبر، پرس

 روز از شهادت عبدالعلي گذشته بود، ولـي خبـري از پيكـر              10حدود  
تا اين كـه    . شد  گرفتيم، چيزي دستگيرمان نمي     با هر جا تماس مي    . مطهرش نبود 
جسد شهيد زائرانگـالي    «: زمانش به نام غالمرضا نوذري به ما گفت       يكي از همر  

ذهاب تحويل داده و آنها هـم جسـد را     را خودش به ستاد معراج واقع در سرپل       
 . اند به تهران منتقل كرده

به محض شنيدن اين خبر، من به همراه ماندني عليزاده جهت پيگيـري      
بـه پزشـك قـانوني و دادن        پـس از مراجعـه      . و شناسايي جسد به تهران رفتـيم      
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هاي شهيد زائرانگالي، مسئولين آنجا به ما گفتند كه جسد وي اينجا بوده،               نشاني
 بهشـت  26ي  ، او را در قطعـه  ولي بدليل نداشتن مشخصـات و آدرس خـانواده     

 . اند زهراي تهران دفن كرده
اش اطـالع     پس از زيارت قبر آن عزيز به بوشهر برگشتيم و به خانواده           

 . اند زهراي تهران به خاك سپرده  كه پيكر مطهر عزيزشان را در بهشتداديم
دانستيم كه با اين كار، ناخودآگاه به وصيتش عمـل            ما تا آن لحظه نمي    

 . شده است
 

 نامه هاي تنهايي فاطمه
  فرزند شهيد عبدالعلي زائر انگالي

 !پدر عزيزم
قلب كوچك مرا   هاي تنهاييِ بعد از رفتنت كه          بگذار تا بار ديگر غصه    

 .داغدار كرده، با دوستداران و نزديكانت قسمت كنم
فرستادي، تا شبي ميان هـزاران سـتاره          كاش دو بال از مالئك برايم مي      

به جستجويت بيايم و تو را در ميان آنها پيدا كنم و برايت صدها حديث از آه و    
پـد و ذره    ت  تنها براي ديدن توست كـه قلـبم مـي         . دردي كه در سينه دارم بگويم     

 .زند ي وجودم تو را صدا مي ذره
، از مهرباني و عطوفتـت        ات  اند؛ از رزم و حماسه      از تو بسيار گفته   ! پدر

بايـد بگـويم كـه در فهـم و درك خيلـي از              . ات  و از تواضع و بندگِي خالصـانه      
 .اوصاف نيكوي تو، حيران مانده ام
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نكـه نـه تـو را    اي كه من با وجود اي     در عجبم كه به راستي، تو كه بوده       
ام،   اي دست مهربـان تـو  را بـر سـرم حـس كـرده                 ام و نه حتي براي لحظه       ديده
دانـم كـه تـو سـبزترين      تاب و مشتقاق ديدار تو هسـتم؟ فقـط مـي     چنين بي   اين

ي نياز من در عبور زمان هستي و هيچ كس قادر نيست ياد تو را از ذهـن                جوانه
 . و فكر من پاك كند
هاي من جاري هستي و جـاي         افكار و انديشه  تو هميشه در    ! پدر جان 

هـا بـه زمـين        كس قادر نيست تـو را از آسـمان          دانم كه هيچ    داري و اگر چه مي    
، بغض مانده در گلو را سـيالبي از           برگرداند، تا فاطمه آسوده خاطر، در آغوشت      

 .اشك كند، اما باز هم منتظرت هستم
مـا هميشـه نگـاه      ام، ا   با اين كـه هرگـز چشـمانت را نديـده          ! پدر جان 

 . جويم مهربانت را در ميان قاب عكست مي
 ! ام اي نياز من در روياهاي زندگي

 ! و اي تفسير بغض بسته در گلويم
 فاطمه جز آه و فغان از غم دوري تو، چه در دل دارد؟

 !  دانند اي كسي كه همه تو را بزرگ مي
 ! اي پدر

بـر سـرش نشسـته          كه گرد يتمي    ات در حالي  »فاطمه«بعد از رفتن تو،     
هاي تلخ بي پـدري را سـپري كـرد و دم              ، مبهوت و متحير از پرواز تو، سال         بود
 .نزد
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 ! ي خوبيها اي خالصه
ي تقـوا و فـداكاري    ، آن اسـوه   و آواي صبوري مـادر     اگر نگاه صميمي  

 .آورد و فاطمه نبود نبود، فاطمه در تب حوادث دوام نمي
*** 

ام و هميشه     و را بارها از مادرم پرسيده     تو رفتي در حالي كه من نشان ت       
 !ام، تا شايد تو را بيابم، ولي افسوس و همه جا به دنبال تو گشته

 ! پدر عزيزم!  اي باغبان من
، همراه توست و مـن از         اي  بدان كه روح و جان من، در راهي كه رفته         

كند اي، بدقت مراقبت خواهم كرد تا رشد          نهال عشق به اسالم و رهبر كه كاشته       
 .و ثمر دهد؛ باشد كه تو از من راضي و خشنود باشي

 !پدرم
 اي ز دل، كه تمنا كنم تو را  كي رفته
 اي نهفته، كه پيدا كنم تو را كي بوده

*** 
. نيـافتم » پدر«ي  تر از واژه   اي شيرين   ها هر چه گشتم، واژه      در ميان واژه  

 .پيدا نكردم» پدر«نام وجو كردم، بهتر از  ها و القاب، هر چه جست و در ميان نام
 !پدر مهربانم

دانم از قلب شكسته و معصوم دخترت خبر داري يا نه؟ قلب مـن                نمي
 .تپد سالهاست با نام و ياد تو مي
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، روشنايي خورشـيد را       ام  سالهاست كه با نام و ياد تو زنده       ! پدر عزيزم 
شـب تـو   هاي نيمه  بينم و معنويت و عبوديت را در سجده       ات مي   در نگاه مردانه  
 .كنم جستجو مي

رسد  تو، هنوز از در و ديوار خانه به گوش مي» !يا رب! يا رب«صداي 
 .ات را هم بشنود هاي دلتنگي و اگر گوش شنوايي باشد، شايد زمزمه

ي تـو     هاي عاشـقانه    راز و  نيازهاي تو با معبود، حكايت از سرگشتگي         
 .دارد و من مبهوت اين همه سرگشتگي و حيراني تو هستم

 ! پدرِ هميشه جاويدم
خواهـد در مسـير       ات با نام و يـاد تـو زنـده اسـت و فقـط مـي                  فاطمه

 .هاي تو گام بردارد ها و آرمان ارزش
اي آهنـين، در      ام و بـا عـزم و اراده         وصاياي تو را با جان و دل شـنيده        

 .دارم جهت انجام آنها گام برمي
 ! پدر عزيزم
م، اميـد دارم كـه در ايـن راه       اي از مسير تو بر نگـرد        كه لحظه   براي اين 

 . دراز و پر پيچ و خم و سخت زندگي، دستم را بگيري و كمكم كني
، و مـن اينهـا را بـا           گويند پدرت مرد خدا بود؛ مرد دالوري و ايثار          مي

 .تمام وجود باور دارم
 ! پدر خوبم

شايد نتوانم آنچه در دل دارم بر زبان بيـاورم، ولـي ايـن را بـدان كـه                   
دانم كه تو مرد جنگ بـودي نـه آسـايش طلبـي، و نيـز                  مي.  دارم خيلي دوستت 

 . دانم كه تو مرد جهاد و مبارزه بودي نه در خانه آرميدن مي
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تو ايماني به بلنداي تاريخ داشتي و بايسـتي در سـراي ديگـر جـوالن                
بايست به اقيـانوس بيكـران شـهيدان        قلبي به وسعت دريا داشتي و مي      . دادي  مي

 .پيوستي تاريخ مي
كه، بالخره بـه خـداي خـود          و چه سعادتي و چه عظمتي باالتر از اين        

رسيدي و در جوار رحمت دوست، مأوا گزيدي و به تنها آرزويـت كـه همانـا                 
 .شهادت بود، دست يافتي

 ! پدرم
 ! ي هستي و زندگانيم اي همه

اينها همه، درد و دلِ دختر معصومي بود كه سخت به محبـت پـدر محتـاج                 
جويد، تا رازهايش را بـا وي در ميـان             ذره وجودش او را مي     است و با ذره   

 :زيرا كه. بگذارد
 ما را به تو سرّي است كه كس محرم آن نيست

 گر سر برود، سرّ تو با كس نگشاييم
 دوستدار شما 
 دخترت فاطمه
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 زندگينامه

  در   1346 ارديبهشـت مـاه سـال        20شهيد نامـدار عمـادي در تـاريخ         
اي مذهبي و مـؤمن بـه         توابع شهرستان بوشهر و در خانواده     روستاي محرزي از    

 . دنيا آمد
دوران ابتدايي را در روستاي محل تولدش پشت سر گذاشـت و پـس              

هايي كه دشـمن      از وارد شدن به دبيرستان، با شروع جنگ تحميلي و ويرانگري          
ي كه به انقالب و اسـالم داشـت،           در خاك ايران به وجود آورد، به خاطر عالقه        

 .  كه داشت، عازم ميدان نبرد شد رغم سن كمي به عضويت بسيج در آمد و علي
 به عضويت سپاه پاسـداران      1362وي، پس از چند بار اعزام، در سال         

مجـدداً بـه جبهـه        هاي آموزش تخصصي نظامي،       درآمد و بعد از گذارندن دوره     
 . اعزام شد

حفاظـت از   ي زيادي به ميهن خود داشت و براي           شهيد عمادي عالقه  
هاي سرزمينش، حاضر نبود كه براي يك لحظه، خاك جبهه را             ها و آرمان    ارزش

 .رها كند
كـرد و     ي دوستان و همسايگان، با لطف و محبت رفتار مي           وي، با همه  

 .كرد توانست، به مردم كمك مي تا جايي كه مي
آوردنـد، جـز      هنوز هم مردم روستا، هر وقت اسم ايشان را بر زبان مي           

 .آوردند و خوبي چيزي را از او به خاطر نمينيكي 
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 سـال انجـام     4 بار اعزام به جبهه كه در طي           10نامدار، پس از حدود     
 و در قالــب گــردان 4 در عمليــات كــربالي 4/10/65شــد، بــاالخره در تــاريخ 

 .به درجه رفيع شهادت نايل شد) ع(ابوالفضل 
 سـال در    10 سال، پيكر پاك وي مفقود بود و بعد از گذشت            10مدت  

ها انتظار، موضـوع شـهادت ايشـان بـراي             بود كه پس از سال     16/11/75تاريخ  
 .خانواده قطعيت يافت و پيكر پاكش در بهشت صادق به خاك سپرده شد

 
 پدر شهيد: راوي

هايي براي تشكيل     ريزي    قبل از اين كه پسرم به جبهه اعزام شود، برنامه         
 آرزو داشتيم كه ايشان را در لباس دامـادي  ما. ي ايشان انجام داده بوديم    خانواده

ببينيم، به همين خاطر با هزار اميد و آرزو از ايشان درخواست كرديم كه بعد از                
  امـا او در پاسـخ مـا   . تشكيل خانواده و ازدواج، جهت اعزام به جبهه اقدام كنـد        

روز اين بـار حتمـاً پيـ      ! ام و بايد به جبهه بروم       من، راهم را انتخاب كرده    «: گفت
 » !شويم مي

او اين جمالت را با حرارت و اطمينان خـاطري وصـف ناشـدني بـر                
البته منظور او از پيروزي، پيروزي واقعي خود او و نيل به فـيض              . آورد  زبان مي 

 .كرديم عظيم شهادت بود، اما ما آن موقع آن را درك نمي
 :گويد اش نيز خطاب به مادرش مي نامه او در وصيت

اي كـه     اي، بـدان حجلـه      ي دامادي مرا نبسـته       حجله ناراحت نباش كه  «
خواستم و من ايـن راه را خـود مشـتاقانه             اي، همان است كه من مي       اكنون بسته 

 ».ام انتخاب كرده
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 )فرمانده پايگاه مقاومت شهيد عمادي(عباس ايزدپناه  : راوي

  
مـا بعـد از گذرانـدن دوران        . من با شهيد عمادي دوست و همكالس بـودم        

ي راهنمـايي روسـتاي محمـدي و پـس از آن بـه                يي با هم بـه مدرسـه      ابتدا
 .بند رفتيم دبيرستان شهيد زايرانگالي كره

هاي آشنايي و دوستي، آنچه بيش از هر چيز ديگر، توجه             در طول سال  
 . كرد، حسن خلق و آداب معاشرت ايشان بود مرا به خود جلب مي

وديم و مـن ايـن را       اي از هـم جـدا نبـ         ما در اين مدت طوالني، لحظه     
زنـم،    ها را مي    االن كه دارم اين حرف    . دانم  بخاطر اخالق خوب و نيكوي او مي      

 .گيرد هاي با او بودن در پيش چشمم جان مي كم تمام روزها و لحظه دارد كم
هـاي مربـوط بـه بسـيج      بيشتر وقت ما در بسيج محل و انجام فعاليـت  

آورد و ما     ا در ما به وجود مي     انجام اين امور، شور و شعفي خاص ر       . گذشت  مي
 . اي آن را از دست بدهيم شديم لحظه به هيچ وجه راضي نمي

آمـوزي    بر خالف هميشه كـه ايشـان دانـش        . سال اول دبيرستان بوديم   
روز بعـد كـه غيبـتش را پرسـيدم،          . منظم و كوشا بود، يك روز به مدرسه نيامد        

متوجه شدم وارد سپاه شده  چند روز بعد بود كه   »!تري داشتم   كار واجب «: گفت
 .خواهد به جبهه برود و مي

در مقـر تيـپ   . دقيقاً به يا دارم كـه روز عاشـورا بـود      . ها گذشت   مدت
اصالً شباهتي بـه    . او را ديدم  ) مارد(در پانزده كيلومتري آبادان     ) ع(اميرالمومنين  
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  چه بگويم، همـه چيـز او تغييـر   …چهره، رويه، تفكر و   . قبلي نداشت » نامدار«
 :به شوخي، گفتم. سر تا پايش حسيني شده بود. كرده بود

 »!شودها خواهي ازدواج كني؟ دير مي نمي! قـاسم« 
 : لبخند زد و با حالتي خاص گفت

نصـيبم  ) ع(براي ازدواج وقت ندارم، دعا كن قسمت دوم كار حضرت قاسـم              «
 »!شود

اده و  اي ايسـت    او را ديدم كه هنوز در گوشـه       . زني تمام شد    مراسم سينه 
اش گذاشـتم و بـا او         آرام به سـمتش رفـتم، دسـتم را روي شـانه           . كند  گريه مي 

 .خداحافظي كردم
گـاه   ي مجنون اعزام شـد و بعـد از آن، ديگـر هـيچ         گردان ما به جزيره   

 . ايشان را نديدم
ي ايـن شـهيد عزيـز را          مردم روستاي محـرزي، هرگـز يـاد و خـاطره          

ي ايشان، تيم فوتبال و        نگهداشتن خاطره  االن هم براي زنده   . فراموش نمي كنند  
 .پايگاه مقاومت اين روستا به نام وي ثبت شده است

 
 اهللا عليزاده  سيف: راوي

. ها، هوا بسيار گـرم وسـوزنده        ي تابستان    بود و مثل همه    1365تابستان  
ي   جوانان و نوجوانان روستاي محرزي عادت داشتند كه هـر روز بـه رودخانـه              

 و در آب، شنا كنند تا اندكي از گرماي هوا را با آب خنـك و                 كنار روستا بروند  
 .گواراي رودخانه، از بدن خارج كنند
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در يكي از همين روزهاي گرم و شرجي، با نامدار عمادي به رودخانه             
حدود يك ساعت به تفريح و شنا مشـغول بـوديم و بعـد از آن تصـميم                  . رفتيم

 .گرفتيم به خانه برگرديم
نزديك خانـه كـه رسـيديم،    . وشيديم و حركت كرديمهايمان را پ  لباس

روم و احسـاس      من دو روز ديگر بـه جبهـه مـي         «: نامدار رو به من كرد و گفت      
 »!ممكن است ديگر همديگر را نبينيم. گردم كنم كه اين دفعه ديگر برنمي مي

زنـي؟ ديگـر از ايـن         هـا چيسـت كـه مـي         اين حـرف  «: خنديم و گفتم  
 »!ها  شومها نكن كه ناراحت مي صحبت

 .او مرا در آغوش گرفت و با حالتي خاص از من خداحافظي كرد
ي آخرين ديدارش را به خاطر دارم و هنوز           او رفت و من هنوز خاطره     

 !بيني كرد حيرانم كه او چطور، آن شهادت شيرين را از قبل، پيش
 

 ي پدر و مادر شهيد  درباره
اري بـه شـغل     نـام دارد و در شـهرد      » محمـدباقر «پدر شـهيد عمـادي      

 . دار است نگهباني مشغول است و مادرش نيز خانه
ي تنگك    ها پيش، از روستاي محرزي به منطقه        ي عمادي، سال    خانواده

 . اند بوشهر نقل مكان كرده
اي متدين متولد شد؛ پدرش قـرآن را بسـيار شـيوا و              نامدار در خانواده  

اي برخـوردار     تـرام ويـژه   كند و در بين فاميل و آشنايان از اح          دلنشين تالوت مي  
 .است
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 وصيتنامه 
 در مسلخ عشق جز نكو را نكشند

 روبه صفتان زشت خو را نكشند
 گر عاشق صادقي ز مردن نهراس

 !مردار بود هر آنكه او را نكشند
كاروان گلگون شهيدان، از آغاز خلقت بشريت با شهادت هابيل شروع     

در راستاي خطي تكـاملي،     به حركت نمود و در بستر تاريخ با شهادت صالحان           
 به حركت خود شتابي  )ع(ادامه پيدا كرد و با شهادت ساالر شهيدان امام حسين       

العاده، درخت تنومند انسانيت را كه با خون شـهيدان            ديگر داد و با سرعتي فوق     
 .شد، رشد و ترقي داد كفن آبياري مي گلگون

گرفـت و ايـن     ، اين حركت، جاني ديگـر         با آغاز انقالب اسالمي ايران    
ملت نيز در همين راستا به نداي رهبر بزرگ خود لبيك گفتند و آمـادگي خـود                 

ي راه خـونين شـهيدان        را براي جانبازي در راه برقراري اهـداف الهـي و ادامـه            
 .اعالن داشتند

 !مادر عزيزم
دانـم كـه از       دانم براي بزرگ كردن من چقدر زحمت كشيدي و مي           مي

ي مـا در مقابـل خـون شـهيدان           است، اما همـه   دست دادن فرزند چقدر سخت      
خواهم كه پس از شنيدن خبـر شـهادتم           به همين خاطر از تو مي     . وظايفي داريم 

و شهداي كربال   ) ع(اشك تو بايد براي غريبي امام حسين        . براي من گريه نكني   
) ع(باشد تا موجبات شادي دشمن را فراهم نكند، چرا كه ما پيرو امـام حسـين                 

 .دانيم گيِ با ظلم و ذلت را ننگ ميهستيم و زند
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 ! پدر و مادرم
ي آنها را فراموش نكنيد، زيرا عـزت          شهداي جنگ تحميلي و خانواده    

 .اسالمِ امروز، مرهون ايثارگري و استقامت آنهاست
 ! مادرجان

ي دامـادي مـرا ببينـي، امـا بـدان          دانم خيلي مشـتاق بـودي حجلـه         مي
خواسـتم و مـن ايـن راه را      ت كه مـن مـي     اي، همان اس    اي كه اكنون بسته     حجله

خود، مشتاقانه انتخاب نمودم و خداوند نيز افتخار بزرگ شهادت در راهـش را              
 .نصيبم نمود

 ! و اما اي پدر عزيزم
اي از زحمـات      تو نيز مرا حالل كن و ببخش، چرا كه نتوانستم گوشـه           

ـ               . تو را جبران نمايم    رايم تو، پدر خوبي بـراي مـن بـودي و زحمـات زيـادي ب
خـواهم كـه      طلبم و از خواهران و برادرانم مـي         از تو حالليت مي   . متحمل شدي 

 .اگر ناراحتي از من به دل دارند، مرا ببخشند و حالل كنند
مبادا در پيچ و خم زندگي، عشق و عالقه به امام و انقالب در ذهنتـان                

 . كمرنگ شود
 :و اما يك وصيت هم به دوستان و برادران و همكاران عزيز

دانم كه نتوانستم دوست خوبي براي شما باشم، افسوس كـه زمـان               مي
خواهم كـه هميشـه    گذشت و نتوانستم زحمات شما را جبران نمايم، از شما مي   

گوش به فرمان امام باشيد و تا پيروزي نهايي، جنگ را ادامـه دهيـد و خشـم و                   
 .تان باشد ي زندگي تنفر از شيطان بزرگ، هميشه سرلوحه

 ! زيزهمكاران ع
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قـدر ايـن نعمـت را بدانيـد و          . دانيد كه لباس پاسدار، مقدس است       مي
مبادا در اين لباس، كاري انجام دهيد كه دشمنان ضد انقالب آن را بـه حسـاب                 

 .اسالم بگذارند
خـواهم كـه اگـر نـاراحتي يـا            هـا مـي     در آخر از تمام اقوام و همسايه      

كنم بـراي مـن       تقاضا مي . كدورتي از من دارند، به بزرگي خودشان مرا ببخشند        
لباس سياه به تن نكنيد و اگر مراسم عقد و ازدواجي داريد، به خاطر بنده، ايـن                 

 .امور خير را به تعويق نيندازيد
خـواهم كـه بـه خـواهران و بـرادران         در پايان از خداوند سـبحان مـي       

اهللا حضـور فعـال دارنـد،         اهللا كه در تشييع شهدا و مراسـم مـذهبي و ايـام              حزب
 .ري جزيل عنايت فرمايداج

 .به اميد پيروزي نهايي رزمندگان اسالم تا فتح نهايي
 والسالم

 نامدار عمادي
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 زندگينامه

رحمانـه بـر مردمـان روسـتا          ماه دي، سرماي استخوان سـوزش را بـي        
اي از    در يكي از همان روزهاي سرد زمسـتاني، انتظـار هديـه           . تحميل كرده بود  

 . ي مرد روستايي را گرمايي دو چندان بخشيده بود طرف خدا، كانون خانواده
هـا، گرمـا را     هـاي آتـش و منقـل        آن هنگامي كه ديگران در كنار چالـه       

كردند، در اين خانه، همه سرگرم فعاليت بودند و سرماي اسـتخوان              احساس مي 
 .سوز را فراموش كرده بودند

نـب  ي روستايي خـويش، ج      مرد خانه، در اتاق پذيراييِ حياط گسترده      
 . كشيد صبرانه انتظار مي در ورودي نشسته بود و بي

كرد منقل آتش را جاني دوبـاره بخشـد،     كه مرد خانه، سعي مي      هنگامي
مژده بده كه طفـل     «: زن همسايه كه ماماي روستا نيز بود، به طرفش آمد و گفت           

 »!پسري سالم و تندرست است! به دنيا آمد
مبلغي را كه   . داد  را به آن زن مي    توانست، تمام دنيا      در آن لحظه اگر مي    

از قبل آماده كرده بود، به زن قابله داد و دستان خود را براي شكر و سپاس، بـه                   
اسـمش را از قبـل      . سمت آسمان دراز كرد و براي سعادت طفلـش دعـا نمـود            

 . آن را يك بار ديگر با خود زمزمه كرد» .ارسالن«: انتخاب كرده بود
هاي امير ارسـالن      هاي دوستانه، كتاب    شينين  مردم روستا در هنگام شب    

او از همان موقع عاشق نام ارسـالن        . خواندند  ، حيدر بگ و شاهنامه را مي        رومي
شده و در دل وعده كرده بود كه نام پسرش را ارسالن بگذارد؛ ولي تا اين موقع   

 .آرزويش برآورده نشده بود، زيرا تمام فرزندانش دختر بودند
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كـرد، بـه او گفتنـد كـه      الن را با خـود زمزمـه مـي       همچنان كه نام ارس   
ي   شد و خـود را آمـاده        بايد ناراحت مي  . مادرش نام طفل را يداهللا گذاشته است      

امـا او   . شـد   كرد و دچار ترديد مي      بايد بر سر دو راهي گير مي      . كرد  زني مي   چانه
ندي به احترام مادرش هيچ نگفت و لبخ      . ها بود   تر از اين حرف     تر و منطقي    عاقل

بهتر از  از ته دل زد و بر انتخاب نيكوي آنها هم احسنتي نثار كرد؛ زيرا چه نامي    
 !نام خدا

از هـر   . اي يافـت    ايام سرد زمستان گذشت و زمين دوباره حيات تـازه         
. دادنـد   اي سر از زمين در آورده بود و پرندگان، مستانه نغمه سر مي              طرف، سبزه 

يكـي از آنهـا در اتـاقي كـه     . گشته بودندپرستوها از هجرت دور و دراز خود بر 
ي يداهللا در آن بود، النه كرده بود و با صداي دلپذيرش طفـل را متوجـه                   گهواره

 . نمود خود مي
گذشت و كسي را ياراي متوقف كردن كاروان زمان           روزها همچنان مي  

ي خويش، اهل خانه را شادي و شعفي جاودانـه            كودك با صداي كودكانه   . نبود
اما دست تقدير انگار براي اين طفـل،        . شد  تر مي    و روز به روز بزرگ     بخشيد  مي

بـرد و     اي رنـج مـي      كودك، از بيماري ناشـناخته    . سرنوشت ديگري رقم زده بود    
 . رفت شد و تحليل مي تر مي روز به روز جسمش نحيف

باالخره مردِ  . كرد  نشست و گريه مي     ها در كنار گهواره مي      مادر، ساعت 
ي راهي فراهم كرد و با همراهـي يكـي از اقـوام، عـازم                 ه، توشه نگران و درماند  

در آنجا پزشكان متعددي كودك را معاينه كردند، ولي از معالجـه            . شيراز گرديد 
 .عاجز ماندند
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يك لحظه، تصـوير منتظـر همسـرش از         . مرد، مانده بود كه چكار كند     
تا . دواردستش براي دعا در آسمان بود و دلش امي        . شد  جلوي چشمش دور نمي   

ديگـر  «: اينكه پزشكي حاذق، طفل را به دقت تمام معاينه كرد و به پـدر گفـت               
 » !جاي هيچ ناراحتي نيست، درد را تشخيص دادم

مرد، پس از جدا شدن از دكتر، فـارغ از فكـري كـه آزارش داده بـود،             
 . خواست پرواز كند و خبر بهبودي را به همسرش برساند مي

اي بلند كه در مجاورت خانه بـود،          زها بر تپه  ها و رو    مادر بيچاره، شب  
دوخـت و     شد، چشم مـي     اي كه به روستا منتهي مي       و به سمت جاده     نشست    مي

 .گريست آرام آرام مي
چهل روز از رفتنشان به شيراز گذشته بود و مادر، هيچ خبـري از شـوهر و                 

 .فرزندش نداشت
ور، نويد رسيدن   غباري از د  . كشيد  زن همچنان بر بلندي تپه، انتظار مي      

هر چند كه مطمئن نبود خودش باشد، ولي اميـدي را در دل             . داد  اتومبيلي را مي  
 …نشاند كه شايد  مي

ها را پيمود و به طرف        كوچه پس كوچه  . كم كم ماشين به روستا رسيد     
اش رفت و يـداهللا       وقتي مطمئن شد، پروازكنان به سمت پدر بچه       . منزل آنها آمد  

 .جمعي كل سر دادند ه رسم روستا، دستهرا در آغوش كشيد و ب
 . همه به خانه آمدند و مرد، حكايتي را كه بر او رفته بود، بازگو كرد

كم، دوران مدرسه فرا رسيد و يداهللا، از همان زمان بود كـه هـوش                 كم
بند آغاز     سالگي در دبستان روستاي كره     6تحصيل را از    . سرشارش هويدا گشت  
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ي تحصيل عازم شهر      آميز اين دوره، براي ادامه      قيتنمود و پس از گذراندن موف     
 .برازجان شد

تـر خـود، در       با آن  كه نوجواني پيش نبود، بـه همـراه بـرادر كوچـك              
هاي فراوانـي نيـز       روستاي بنداروز منزل گرفتند و هر چند در اين دوره، سختي          

 او  فرا راه اين نوجوان غيرتمند بود، ولي مشكالت هرگز مانع از تكاپو و تالش             
 .ها را با درايت بر طرف كرد ي سختي نگرديد و يداهللا، همه

پس از گذشت سه سال و با موفقيـت يپـري كـردن ايـن دوره، بـراي                  
ي تحصيل عازم بوشهر گرديد و دبيرستان شريعتي بوشهر، يادآور خاطرات      ادامه

 . فراموش نشدني اين عزيز سفر كرده است
ه ورزش هـم فعـال بـود و در          ، در زمين    با توجه به توان خوب جسمي     
از نكات جالب در مورد اين روسـتا و         . تيم فوتبال روستا حضوري موثر داشت     

اند كـه     شهداي آن اينكه، اكثر اعضاء آن تيم فوتبال به شرف شهادت نايل گشته            
، )پسر عمه شهيد  (يادان سرافراز، شهيد باقر ارجمند        توان به زنده    از آن جمله مي   

، شــهيد  شــهيد رســول رحمــاني) ســري عمــوي شــهيدپ(شــهيد اميــر جــاودان 
، شـهيد احمـد     ، شهيد علـي رحمـاني       بندي  ، شهيد كرم كره     محمدجعفر نيكبخت 

 .  نام برد…انگالي و 
دوران دبيرستان ايشان مصادف بود با قيـام مـردم ايـران عليـه ظلـم و                 

ايشـان پـا بـه پـاي ملـت قهرمـان و سلحشـور، در                . شاهي  ي ستم   استبداد دوره 
كرد و به جهت پتانسيل بـاالي مـذهبي كـه داشـت، در                ها شركت مي    يماييراهپ

 .مساجد و تكايا حضوري فعال داشت
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 سال، موفق  به اخذ ديپلم گرديـد و پـس از اخـذ          4او باالخره پس از     
ي آموزشي  دوره. ديپلم، كارت آماده به خدمت دريافت نمود و به سربازي رفت       

 . و پس از آن عازم سوسنگرد شدرا در پادگان جهرم به پايان رساند 
وي در هنگ سوسنگرد، واحد عقيدتي سياسي مشغول به كـار شـد و              

گفت  صبحگاهان كه همه غرق در خواب بودند، با صداي دلنشين خود، اذان مي       
و روزها نيز همراه با مسئول عقيدتي سياسي، از سـربازان واقـع در خـط مقـدم                

 .نمود بازديد مي
شود كه مقداري نيرو از هنگ   مقرر مي » والفجر«قبل از اجراي عمليات     

آورد و از     يكي از سربازان عذر مي    . اعزام شود » موسيان«ي    به جبهه » سوسنگرد«
كنـد و  بـه        آمده استفاده مـي     زند، يداهللا از فرصت پيش      رفتن به خط، سر باز مي     

 . گردد صورت دلخواه، عازم خط مي
كنـد، در      نماز مهيـا مـي     كه خود را براي     غروب يكي از روزها، موقعي    

ي   نشـيند و پرنـده      اي در كنارش بـه زمـين مـي          كه وضو نيز داشته، خمپاره      حالي
يداهللا و امثـال او، هرگـز    ! آري. دهد  خونين بال ما را به سوي ملكوت، پرواز مي        

هايي از جـنس ديگـر        آنها انسان . براي اين دنياي حثير خاكي، بدنيا نيامده بودند       
 .ي وجود نازنينشان بود ندهبودند و شهادت براز

هاي عشـق و      ها، هنوز هم به دور دست       ي او، پس از سال      مادر رنجيده 
 …شود تا شايد انتظار خيره مي

 
 ي پدر و مادر شهيد  درباره
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پـدر او   . اسـت » خـاني منصـورنژاد   «و نام مادرش    » حاج ابراهيم «نام پدر شهيد،    
كـه بـا خـانواده در آنجـا     است و سالهاسـت  » بنداروز«اكنون ساكن روستاي      هم

 . كند زندگي مي
ي وافري كه به او داشـت،         ايشان پس از شهادت يداهللا، به خاطر عالقه       

 . اندازه متأثر گرديد و دچار ناراحتي قلبي شد بي
اكنـون در بنـداروز و در كنـار       مادر شهيد نيز در قيد حيات است و هم        

 .گذارند شوهر و فرزندان خويش روزگار مي
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 دگينامه زن

 در روسـتاي زردكـي ـ كـه هـم      1339در اولين شب از تابستان سـال  
باشد ـ كـودكي بـه     بند مي اكنون بخشي از دهستان بزرگ انگالي به مركزيت كره

 .گذاشتند» كرم«دنيا آمد كه نامش را 
كرم در دوران كودكي و خردسالي فردي با نشاط، جسور و بازيگوش            

ي   شد و ابتـدا در مدرسـه        ي كودكي، وارد دبستان       او پس از گذراندن دوره    . بود
 . نام نمود بند ثبت ي كره روستاي خود و سپس در مدرسه

نه تنهـا درس    » حسين مختاري   حاج«وي زير نظر معلمي دلسوز به نام        
كرم نيـز مثـل تعـداد       . مدرسه، بلكه درس اخالق و دين و انسانيت نير آموخت         

 اسـتاد بزرگـوار تلمـذ نمـود و كسـب       ديگري از شهيدان منطقه، در محضر اين      
هـا در تـرويج       ي اين معلم    فيض نمود و براستي كه نبايد از نقش موثر و سازنده          

 .فرهنگ ايثار و شهادت غافل ماند
شد تا كـرم،      وضعيت مالي ضعيف و راه طوالني خانه تا مدرسه باعث           

پـس از  رغم ميل باطني، نتواند فقط تا سال اول راهنمـايي درس بخوانـد و               علي
 . آن، ترك تحصيل نمايد

 سـال  4شـد و   او پس از مدتي، جهت امرار معاش و كار، عازم كويت        
 . در آنجا ماند

 55پوشيد و در تيـپ        ، لباس مقدس رزم       او، با فرا رسيدن ايام سربازي     
 . هوابرد شيراز مشغول گرديد و از همانجا نيز راهي جبهه شد
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داد،    زيادي كه از خود نشـان        هاي  بندي، پس از رشادت     شهيد كرم كره  
و بر اثر اصابت تركش خمپاره از دنيا رفت و به ديار بـاقي              » سومار«ي    در جبهه 
 . شتافت

ايشان بعد از رفتن به سربازي و همنشيني با رزمندگان و واقـع شـدن               
. در آن محيط روحاني، يكباره متحول گرديد و انقالبي در درونش به وجود آمد             

 بود كه او را به سمت پـرواز آخـر كشـاند و بـراي هميشـه                  و همين انقالب نيز   
 ! يادش گرامي و راهش مستدام. جاودان كرد

 
 

 بندي حسن كره: راوي
 

بـار اول بـه     . بردم  ، من در كويت به سر مي        وقتي كرم به سربازي رفت    
اي برايم نوشـت و پـس از          جا نامه   مركز آموزشي كرمان انتقال يافت و در همان       

نام دوربـين   . رسي، از من خواست كه  برايش يك دوربين بياورم         سالم و احوالپ  
باشـد، يـا    » كـانون «آوري،  يـا       نوشته بود كه دوربيني كـه مـي       . را نيز نوشته بود   

برايش خريدم، تـا هـر وقـت بـه ايـران            » ياشيكا«من هم يك دوربين     . »ياشيكا«
مـدم، شـهيد    آمدم، آن را برايش بياورم، اما او به جبهه اعزام شد و وقتـي مـن آ                

 .شده بود
 .اين دوربين، هنوز در خانه گذاشته و هيچ كس به آن دست نزده است
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 ي پدر و مادر شهيد  درباره

پـدر  . اسـت » بخت  ي نيك   فاطمه«و نام مادرش    » بندي  علي كره   غالم«نام پدرش   
شهيد، ساليان متمادي است كه به رحمـت ايـزدي پيوسـته و جـان را بـه جـان                 

 . استآفرين تسليم كرده
اكنون در قيد حيات است و نزد فرزند ديگرش، حسـن              هم  مادر شهيد، 

 .كند بندي كه در شهرستان گناوه سكونت دارد، زندگي مي كره
 

 مهندس جمشيد شكوهي: راوي 
ي دواس بود و مـن مرتـب او را            قبل از انقالب، ايشان مدتي در محله      

ليسـتي بسـيار تكنيكـي    جواني رشيد، ورزشكار، قوي و در ضمن فوتبا. ديدم  مي
اش   كرد و به خـانواده      هاي بوشهر كار مي     قبل از انقالب، در يكي از شركت      . بود

 .نمود  در امرار معاش كمك مي
ديدم تا اينكه انقـالب شـد و عـراق بـه              طور كم و بيش مي      او را همين  

 .ي چزابه بوديم، او هم به آنجا آمد ايران حمله كرد و ما در تنگه
اش را فراموش كرده  ندي گذاشته بود و من كامالً قيافه   در آنجا ريش بل   

شـاپور    شدم و بـه بيمارسـتان جنـدي         من پس از مدتي، در چزابه، زخمي        . بودم
 .اهواز منتقل شدم

يك روز  . اتاقي كه من در ان بستري بودم، پشت سردخانه قرار داشت          
ز شـهدا از    آن روز، جسد تعـدادي ا     . از پرستار اجازه گرفتم و به سردخانه رفتم       

 . جمله شهيد عليرضا ماهيني را آوردند و من خيلي ناراحت شدم
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. هر چه سعي كردم خودم را قانع كنم و در بيمارستان بمانم، نتوانسـتم             
ي مسـئولين، از بيمارسـتان بيـرون رفـتم و بـه              از شدت ناراحتي، بـدون اجـازه      

 .فتم، ر اردوگاه شهيد بهشتي كه از آنجا به چزابه اعزام شده بوديم
كردم كـه دو نفـر از         پله نشسته بودم و استراحت مي       شب، زير يك راه   

 شدنم  ي زخمي من قضيه. صحبت شدند هاي بوشهر پيشم امدند و با من هم   بچه
» !گردم  خواهم به بيمارستان بر     من مي «: را تعريف كردم و فردا صبح به آنها گفتم        

بـودم،   رفتيم، چون من زخمـي  آنها هم با من آمدند، اما موقعي كه به بيمارستان        
 .اجازه دادند كه داخل بيمارستان شوم و آن دو نفر را راه ندادند

رفتم سراغ سردخانه و ليست شهيداني را كه تازه آورده بودند، گـرفتم             
وقتي از بيمارستان بيـرون آمـدم، آن دو نفـر هنـوز درِ بيمارسـتان                . و نگاه كردم  

 نفـر، از شـهدا سـراغ گرفـت و از مـن              يكـي از آن دو    . منتظرم ايسـتاده بودنـد    
اسم چند شهيد را گفـتم      . خواست كه اسم شهيداني كه آنجا بود را به او بگويم          

 . كه يكي از آنها امير جاودان بود
من . تا اسم او را آوردم، يكي از آن دو نفر شروع به گريه و زاري كرد               

اين بابت ناراحـت    دانستم كه امير جاودان برادر يكي از آنهاست و خيلي از              نمي
 .شدم

جسـد را بـه بوشـهر       . بنـدي بـود     رضا كره   يكي از آن دو نفر هم، غالم      
 . منتقل كرديم و خودمان هم با امير جاودان به بوشهر آمديم

چون امير جاودان با داماد ما خيلي دوست بود، به آنها هم خبر دادم و               
 .ي او شركت كرديم همگي در مراسم تشييع جنازه
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 بندي   شهيد كرم كرهاي از نامه
 بندي ، آقاي حسن كره برادر گرامي

 ! با سالم
  نويسم، با سيد بـزرگ هاشـمي   حال كه دارم برايت نامه مي  ! برادر جان 

ايم و حدود يك مـاه و پـنج           و كلبعلي حيدري در آسايشگاه، روي تخت نشسته       
 . كنم روز است كه در كرمان خدمت مي

 . همگي حالشان خوب استي عباس، امروز برايم آمده و نامه
مدت يك ماه و نـيم اسـت كـه اطالعـي از شـما نـدارم و                 ! برادر جان 

 . اميدوارم كه با رسيدن اين نامه، فوري برايم جواب بنويسيد
اي كه به خداكرم افراسيابي داده بوديـد، بـه دسـتمان رسـيد و بـا                   نامه

 .خواندن آن خيلي خيلي خوشحال شدم
اي خوانـدم كـه مـرا متـأثر و            ، چند جملـه   ي عباس   در نامه ! برادر جان 

چند مدت پيش، عبدي جمهوري و كـرم        . شد كرد   غمگين ساخت، ولي چه مي    
اي ديگر كه جزء بسيج بوشهر بودند، به جبهه رفتنـد و امـروز                زاده و عده    عباس

ي   ي عباس آمد، نوشته بود كه عبدي جمهـوري و عبـاس مـرادي بچـه                 كه نامه 
زاده هـم مجـروح شـده و در بيمارسـتان             رم عبـاس  اند و كـ     اسد شهيد شده    حاج

دانم كه چطور     شده و نمي    ي پا زخمي    زاده از ناحيه    البته كرم عباس  . بستري است 
 .شده است

 .اميدوارم كه به زودي زود، حق بر باطل پيروز گردد
 . ي تسليت براي بهروز جمهوري بفرست؛ فراموش نشود  يك نامه
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 سـركردگي آمريكـاي خـائن بـه همـين      انشاءاهللا رژيم بعثي تكريتي به   
زودي سرنگون خواهد شد و خيالتان از طرف بوشهر هم راحـت باشـد، چـون                

آينـد و هـر كـدام پـايين آمدنـد،             كنند ولي پايين نمـي      ها به اينجا حمله مي      شب
 .شوند سرنگون مي

. رساند  عباس سالم مي  . رساند  مادرم سالم مي  . شوم  ديگر مزاحمت نمي  
علـي    فرشته و غالم  . رساند  كبري دعا مي    سيد. رسانند   دعا مي  سيد فاطمه و گوهر   

 .بوسند دست عمويشان را مي
بنـدي، حيـدر نوشـادي، حسـين          داراب صالحي، باقر فراده، علي كـره      

علي، سيد بزرگ هاشمي، كلبعلي حيدري و آقاي علـي كشـاورز سـالم                دوست
 .رسانند مي

 بندي ارادتمند شما ـ كرم كره
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 زندگينامه

 آن دسته از ياران وفادار امام و انقالب بود           بندي جزء   يد محمد كره  شه
، در صلب پدران، رحـم      ) 1342در سال   (كه طبق فرمايش آن رهبر كبير انقالب        

 . مادران و يا در گهواره بودند
اي متــدين و مستضــعف در روســتاي   در خــانواده1341وي در ســال 

 سـاله بـود كـه راهـي         6. هان گشود بند از توابع شهرستان بوشهر ديده به ج         كره
وي . مدرسه شد و ضمن فراگيري علم و دانش، قرائـت قـرآن را نيـز آموخـت                

براي بهتر خواندن و فهميدن معاني قرآن، در ايـام تعطـيالت تابسـتاني نيـز بـه                  
 . پرداخت فراگيري آن كتاب مقدس مي

ي تحصـيل در مقطـع        محمد، پس از پايان دوران ابتدايي، بـراي ادامـه         
رغـم تمـام مشـكالتي كـه داشـت،            اهنمايي به شهرستان برازجان رفت و علي      ر

 .دوران راهنمايي را با موفقيت در آنجا سپري كرد
» حاج احمـد  «پدرش،  . اي بسيسار با تقوا و پرهيزگار داشت        او خانواده 

، مخصوصاً اقوام و خويشان، بـراي وي          ي اهالي محل    مردي با خدا بود كه همه     
 .قايل بودنداحترام فراواني 

محمد هنوز بچه بود كه پدرش بخاطر قلب صـاف و نيـت پـاكي كـه                 
ي خدا نصيبش گرديد و موفـق بـه بوسـيدن آسـتان               داشت، توفيق زيارت خانه   
 .ربوبي پروردگار عالم شد
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، زنـي      كه به راستي زيور و زينتي بـود بـراي خـانواده             »زيور«مادرش،  
كرد با سخنان مهربـان و        ميشه سعي مي  ي ايثار و فداكاري بود و ه        ه  مؤمنه و اسو  
 .اش، راهگشاي فرزندانش در زندگي باشد اميدوار كننده

اش بـه شهرسـتان برازجـان          بـه همـراه خـانواده      1356محمد، در سال  
عزيمت كرد و در برازجان نيز مثل گذشته، در ماههاي محرم، صـفر و رمضـان،                

 مذهبي خود را ادامـه      هاي ديني و    خواني پرداخت و فعاليت     در مساجد به نوحه   
 . داد

» بسـيج « ميليـوني    20، ارتـش    )ره ( كه به فرمان حضـرت امـام        هنگامي
نـام    ثبـت » ابـوذر «تشكيل شد، وي جزء اولين كساني بود كه در پايگاه مقاومت            

 .اش ادامه داد هاي انقالبي نمود و در آنجا به فعاليت
ود را از    بود كه ديـپلم حسـابداري خـ        1360ايشان در خرداد ماه سال      

دبيرستان دكتر شـريعتي گرفـت و از آنجـا كـه روح سلحشـوري در وجـودش            
 . كرد، به استخدام ژندارمري در آمد فوران مي

» ميرجاوه«ي مقدماتي، در پاسگاه ژاندارمري      وي پس از گذراندن دوره    
روزي،    ماه تـالش شـبانه     6او پس از    . ي زاهدان مشغول به خدمت شد       در ناحيه 

هاي پاسگاه، اشرار و قاچاقچيان مسـلح زيـادي را    اري ديگر بچهبا ياري و همك 
 .دستگير نمود و بارها و بارها مورد تشويق فرماندهان خود قرار گرفت

هاي نبرد گرديد و در مدت  محمد پس از چندي، داوطلبانه راهي جبهه 
هـا و     هاي كافر جنگيـد، دالوري      بر عليه بعثي  » سلماس«ي     ماهي كه در منطقه    4

 . هاي زيادي از خود نشان داد ترشاد
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او دوباره به محل خدمتش مراجعه نمود و بـه مبـارزه بـا قاچاقچيـان                 
 بـه دسـت   24/9/62، در تـاريخ    ها  پرداخت و باالخره در يكي از همين درگيري       

 .اشرار مسلح تير خورد و به فيض شهادت نايل آمد
ان منتقـل   پيكر اين شهيد بزرگ را پس از تشييع در زاهدان، به برازجـ            

 .ي شهداي برازجان به خاك سپرده شد كردند و سپس در قطعه
 !. ي شهداي كربال محشور باد روحش با ارواح طيبه

 
 خواهر شهيد : راوي

به ثبت رسـيده بـود، ولـي چـون          » محمد«اش نام     با اينكه در شناسنامه   
و را  مند گردد، در منـزل ا       بهره» علي«و  » محمد«خواستيم از بركت هر دو نام         مي

 .زديم صدا مي» علي«
او در دوران كودكي، پسري بسيار خوش زبان و شيرين بيان بود و بـه               

اش، از ديگر دوستان و همساالنش كـامالً متمـايز            خاطر اخالق و رفتار سنجيده    
 .بود

ي ما به برازجان نقل مكان كردند، به علت اينكـه زنِ   زماني كه خانواده  
هـاي    ته بود و مـن بايسـتي سرپرسـتي بچـه          برادر بزرگم به رحمت ايزدي پيوس     

ام به برازجان     بند ماندم و با خانواده      گرفتم، در روستاي كره     برادرم را بر عهده مي    
به همين خاطر هم من و محمد، چند سالي از هم دور بـوديم و مـن بـه                   . نرفتم

، او را  زد گرفت و سري هم به ما مي جز زماني كه از محل خدمتش مرخصي مي     
 .مديد نمي
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هـا مـات و مبهـوت بـودم و            وقتي خبر شهادتش را شنيدم، تـا مـدت        
ولـي  . توانم او را ببينم     توانستم بپذيرم كه ديگر نمي      نمي  دانستم چكار كنم و       نمي

 . ِ زمان به من ثابت كرد كه او از پيش ما رفته و به لقاءاهللا پيوسته است گذشت
را در راه خدمت بـه      پذيرفتم كه او جانش       اي نبود، بايد مي     چاره! آري

. ميهن فدا كرده و با پذيرفتن اين موضوع، تسكيني براي آالم و دردهـايم يـافتم               
 !اي نبود، بايد مي پذيرفتم، و پذيرفتم چاره! آري

 
 :وصيتنامه

 تعالي بسمه
الذين آمنو و هاجروا و جاهدوا في سبيل اهللا باموالهم و انفسهم اعظـم              

 .ون و اولئك هم الفائز…درجه عنداهللا 
 !اي ابراهيم زمان و اي حسين صحراي كربال! اهللا اي روح!  اماما

ها سـوق دادي      ها به روشنايي    چنين از تاريكي    توجه كردي كه ما را اين     
هـاي    در مقابل ايـن همـه نعمـت       ! و با كالمت به ما معنويت و ارزش بخشيدي        

ريم تـا   گوناگون، چه نثار راه پاكت كنيم؟ ما كه جز جان ناقابلمـان چيـزي نـدا               
داد، تا همـه را در راه تـو           اي كاش خداي متعال به ما صد جان مي        ! فدايت كنيم 
 !قرباني كنيم

بيدار شويد و ببينيد كه ملت مسلمان ايران بـا اتكـا بـه          ! اي كافران دنيا  
به خود آييد و دامـن گمراهـي را رهـا           ! چه چيز توانست بر شياطين پيروز شود      

 !بجوييد» ال اله اال اهللا«ها راه رهايي را در عبادت كنيد و به اسالم باز گرديد و تن
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! مبادا پيوندتان با روحانيـت گسسـته شـود        ! شما اي برادران همسنگرم   
بايست چون گذشته با يك دست قرآن و با دست ديگر سالح برگيريـد                شما مي 

 !و پرچم اسالم را در بلندترين جاي گيتي به اهتزاض در آوريد
 خـرداد  15هايي كه ديروز ـ در   رت امام، بچهبنا به فرمايش حض!  آري

ها امروز  ، زماني كه در گهواره بودند ـ با امامشان بيعت كردند، همان 1342سال 
 !هم ثابت كردند كه هنوز به بيعتشان با امام پايبند هستند

بدانيد كه مكتب ما ايثار و از خودگذشتگي است، مكتب          ! اي مردم دنيا  
ما براي شهادت در راه امـام و انقـالب، در حـال             جهاد و شهادت است و ملت       

و قرآني در ايـران       امروز روز حكومت اسالمي     . پيشي گرفتن از همديگر هستند    
 .است و فردا در سرتاسر جهان

شـما خودتـان شـاهد بوديـد از روزي كـه خـودم را               ! ي عزيز   خانواده
گونم كرد  شناختم، در من حسي نسبت به اسالم به وجود آمد كه بي اختيار دگر             

 .و من ماالمال از عشق به اسالم و مسلمين و رهبر عزيزمان شدم
  الشأن خويش و تداوم انقالب اسـالمي        حال براي طول عمر امام عظيم     

كنم و از خدا خواستارم كه مرا به فيض شهادت نايل كند، باشد كه براي                 دعا مي 
 .موديدشما افتخاري باشد كه چنين فرزندي را تربيت و تقديم اسالم ن

بر تك تك شما واجب است تا آنجايي        !  پدر و مادر و خواهر و برادرم      
اي بـراي     توانيد براي حفظ اسالم كوشش نماييد و تالش كنيد كـه توشـه              كه مي 

 . آخرتتان بيندوزيد
،   شما بايد بدانيد كه بهترين ياران امام و بهترين فرزندان ايـن مملكـت             

طور كه    سالم و مسلمين دادند، همان    جان و هستي خويش را براي حراست از ا        
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اش را در راه حفظ اسـالم از          نيز تمام هستي  ) ع(سرور شهيدان، حسين بن علي      
 .دست داد و شهيد راه خدا شد

، زماني كه مـا بـيش از هـزار شـهيد تقـديم اسـالم و                   آيا منطقي است  
مان ايم، سنگرهايمان را خالي كنيم و از انقـالب باشـكوه            نموده  انقالب اسالمي   

ما بايد در حفظ انقالب و دسـتاوردهاي    . اين درست نيست  ! روي برگردانيم؟ نه  
 .اهللا شاء ان. آن كوشا بوده و مراقب باشيم كه خون شهيدانمان به هدر نرود
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 زندگينامه

بنـد از توابـع        در روسـتاي كـره     1345بنـدي در سـال        شهيد يداهللا كره  
گذاشـتند و بـه     » يـداهللا «ي نـامش را     پدر و مـادر و    . شهرستان بوشهر متولد شد   

فردي باسواد و آگاه بود كه نسبت بـه  » عباس حاج«پدرش  . تربيت وي پرداختند  
كرد و هميشـه در حـال حـل و فصـل مشـكالت و           مردم احساس مسئوليت مي   
 .اختالفات اهالي محل بود

كـرد    نيز زني پاكـدامن و متـدين بـود كـه سـعي مـي              » زينب«مادرش  
ا و با ايمان بار بياورد و آنها را طوري تربيت كند كه فـرداي               فرزندانش را با خد   

 .قيامت در مقابل خداي خود شرمنده نباشد
او . يداهللا در جوار چنين پدر و مادري پا گرفت و به سن رشـد رسـيد               

بند آغاز كرد و بـه دليـل          تحصيالت ابتدايي خود را در تنها دبستان روستاي كره        
هـايش را خـوب        مدرسه داشـت، هميشـه درس      ي فراواني كه به درس و       عالقه
خواند و براي همين نيز تمامي معلمانش از او راضي بودنـد و مرتـب مـورد                   مي

 .گرفت تشويق مسئولين مدرسه قرار مي
اش به شهرسـتان برازجـان،    يداهللا مدتي بعد به علت نقل مكان خانواده  

كه بـه عضـويت     در آنجا به تحصيالت خود ادامه داد و سال دوم دبيرستان بود             
هاي   بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد و از همان طريق نيز عازم جبهه            

 . نبرد گرديد
توانست به تحصيالت خـود ادامـه دهـد و در             وي با وجود اين كه مي     

اين زمينه موفق نيز باشد، ترجيح داد به جاي حضور در سنگر مدرسه در سنگر               
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عقيده بود كه در شرايط حساس كنوني نـه         او هميشه بر اين     . جبهه حضور يابد  
ي جوانان وطن وظيفه دارند به دفاع از نظام مقدس جمهـوري              تنها او بلكه همه   

اسالمي و مملكت بپردازند و با حضور باشـكوه خـود در جبهـه بـه دسـتورات       
 .رهبر بزرگوار انقالب اسالمي ليبك بگويند

ي   فق شد در جبهـه    يداهللا با تالش و پشتكاري كه از خود نشان داد مو          
ي تحصـيالتش را بـه اتمـام     هاي آتش و خون، باقي مانـده  نبرد و در همان سال  

آري او در هر دو سـنگر مدرسـه و جنـگ افتخـار              . برساند و ديپلمش را بگيرد    
 .اش را از هر نظر به اثبات رساند آفريد و برتري

جنگيد و از هـيچ چيـز و          ي نبرد، با دليري و شجاعت مي        او در صحنه  
هاي   آرزو دارم در راه دفاع از ارزش      «: گفت  هيچ كس ابايي نداشت و هميشه مي      

ي   و باالخره نيز به آرزوي ديرينه     » .اسالمي و ميهنم، جان ناقابل خود را فدا كنم        
 . خود رسيد

 مـاه حضـور در جبهـه سـرانجام در عمليـات             43آن بزرگوار پـس از      
ي رفيـع     نايتكار بـه درجـه    هاي ج   ي مجنون به دست عراقي       در جزيره  5كربالي  

 .شهادت نائل شد و به سوي معشوق ابدي خود به پرواز درآمد
 !يادش بخير و راهش پر رهرو باد

 
 دوست شهيد: راوي

بند با هم همكـالس بـوديم و آقـاي            در دوران ابتدايي در روستاي كره     
ايشان فردي باسواد و مورد اعتماد و از همـه          . مان بود   حسين مختاري معلم    حاج
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ها او را الگو و سرمشق خود قرار داده بوديم            ما بچه . مهمتر مومن و باخدا بودند    
 . ي سعي و تالشمان اين بود كه كاري نكنيم كه او از دست ما برنجد و همه

روزي كه تحصيالت دوران ابتدايي ما به پايان رسـيد، همـه ناراحـت              
داهللا بيشـتر از    ي. بوديم چون مجبور شديم از معلم خوب و عزيزمان جدا شويم          

اش تصميم گرفته بودند روسـتا را تـرك كننـد و           همه ناراحت بود؛ زيرا خانواده    
و ايـن   . توانسـت معلمـش را ببينـد        به شهرستان برازجان بروند و او ديگر نمـي        

اي نبود و بايد با سرنوشـت و          كرد؛ ولي چاره    مسئله ناراحتي او را دو چندان مي      
 . آمد تقدير كنار مي

رستان برازجان رفتند پس از مدتي شنيدم كه در آنجـا هـم     وقتي به شه  
معلمي دلسوز و مهربان به نام آقاي سيد محمود موسوي دارد كه خيلي بـرايش               

حسين مختـاري ـ او را    احترام قائل است و همانند معلم قبلي خود ـ آقاي حاج 
 .دوست دارد

غيـور  زماني كه جنگ ايران و عراق آغاز شد، وي مانند ديگر جوانـان              
شـهيد حسـين    : وطن به سوي جبهه شتافت و در آن جا با دليـر مردانـي چـون               

زاده، يداهللا متولي، يداهللا حاجب، علي اسماعيلي و برادر احمدنيا همـرزم و               ترك
 .همسنگر بود

 
 ي شهيد  عمه :راوي

اي را كـه در       او پسر بسيار بخشنده و دلسوزي بـود و حقـوق ماهيانـه            
شنيديم يك . گرفت دانست و آن را نمي د حق خود نمي دادن  جبهه به سربازان مي   
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خواسته بـه مرخصـي بيايـد، دوسـتانش حقـوق او را گرفتـه و در                   بار كه او مي   
 . شود گذارند و او بدون اطالع از موضوع، راهي شهر و ديار خود مي كيفش مي

شـان را دزد مـي زنـد و           همان شبي كه تازه يه خانه رسيده بود، خانـه         
ايـن موضـوع سـبب      . بـرد   اش در آن بوده، مي      ا هم كه پول ماهيانه    كيف يداهللا ر  

شود تا وي به اين باور برسد كه گرفتن حقوق ماهيانه حق او نيست و از آن                   مي
 .كند به بعد از گرفتن آن امتناع مي

 ماه هـيچ كـس از او        9 مفقود شد و تا      5يداهللا پس از عمليات كربالي      
اش را پيـدا      تكه شـده    مه انتظار، جسد تكه   خبري نداشت؛ تا اينكه پس از اين ه       

كردند و معلوم شد كه او به همراه ديگـر همرزمـانش در عمليـات مـذكور، بـه                   
انـد ولـي متأسـفانه در دام دشـمن         ها آنها را دور زده بـوده        قصد حمله به عراقي   

 .رسند شوند و به شهادت مي گرفتار مي
ز يك پالك شناسـايي      كه جسد او را پيدا كرده بودند، به غير ا           هنگامي

ها را نيز طي      و همان . و مقداري استخوان، هيچ چيز از جسدش باقي نمانده بود         
 .ي به ياد ماندني در گلزار شهداي برازجان به خاك سپردند يك تشييع جنازه

كردنـد و سـينه       دوستان يداهللا چندين روز در عزاي او زنجيرزنـي مـي          
 .زدند تا يادش را زنده نگه دارند مي
 
 مادر يداهللا: ويرا

او از همان دوران كودكي دوسـتان فراوانـي داشـت و بـا آنهـا بسـيار                  
بند بـوديم و چـه زمـاني كـه بـه شهرسـتان        مهربان بود؛ چه آن موقع كه در كره    
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آنها آن قدر يداهللا را دوست داشتند كه تعدادي از آنها هنوز هـم              . برازجان رفتيم 
 .دارند م را برايم زنده نگه ميي فرزند زنند و ياد و خاطره به من سر مي

ي بسياري داشت كه مهمترين آنها خواندن         هاي پسنديده   يداهللا خصلت 
داد و هميشه  او خواندن نماز را به انجام هر كاري ترجيح مي. نماز سر وقت بود  

 .ي هميشگي وي بود شد و اين برنامه پس از نماز به تالوت قرآن مشغول مي
درسش را نيمه تمام رها كرد و عازم جبهه  ساله بود كه 16 ـ  17پسرم 

او حدود چهار سال عليه ظلم و كفر جنگيد و سـرانجام بـه آرزويـش كـه                  . شد
 .همانا شهادت و ديدار خدا بود، رسيد

 :مادر يداهللا پس از بيان خاطراتش شعر زير را خواند و گريست
 افسوس ز نوجواني تو
 آن مردن ناگهـاني تـو 

 اهي سحرگ بودي تو ستاره
 عمر تو چقدر بود كوتاه 

 پنهان شدي از نظر به ناگاه
 پنهان شدي از نظر به ناگاه

 رفتي تو به سوي باغ رضوان 
 ناكام شدي در اين بيابان               

  مرگ تو چقدر بود آسان
 مرگ تو چقدر بود آسان

 : اين مادر داغديده همچنين خواند
 حسرت بگذشته از آينده نيست 
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 شق، انسان بنده نيست جز به راه ع
 عاشقي را قابليت الزم است 

 طالب حق را حقيقت الزم است 
 خود بيا كه مي كشم من ناز تو 

 عرش و فرش و جمله پا انداز تو 
 اي حسين اي روح طوفان بال

 اي همان عهد است و اينجا كربال 
 آن به ميدان مانده ، تنها شاه دين 

 غلغله افتاده در عرش برين 
 

 :ها تهدستنوش
به نام خداوندي كه جانم در دست اوست و نيسـتي و هسـتي مـن از                 

ي عملياتي خيبر بر اثر موج انفجار حالم به هم            چند روز پيش در منطقه    . اوست
كردند تا به     هنگامي كه برادران همرزمم داشتند مرا از روي زمين بلند مي          . خورد

اي   لند قامت بـا چهـره     الهدي برسانند، يكدفعه حس كردم مردي ب        اورژانس بنت 
 ! نوراني در كنار من ايستاده و در حال دعا كردن است

چشمهايم را بستم و وقتـي آنهـا را بـاز كـردم خـودم را روي تخـت                   
بيمارستان ديدم و آن مرد نوراني هم باالي سـرم ايسـتاده بـود و دسـتش را بـه               

بـراي يـك لحظـه فكـري يـه ذهـنم خطـور كـرد؛ او         . طرف من دراز كرده بود  
ولي من كجا و آن بزرگوار كجا؟ با اين وجـود دسـتم را              ! توانست موال باشد    مي

 . دانم چه شد كه يكدفعه از نظر ناپديد شد به طرف او دراز كردم؛ ولي نمي
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آن روز حال من به سرعت بهبود پيـدا كـرد و مـن مطمـئن بـودم كـه          
ش وقـت فرامـو     مـن او را هـيچ     . حضور او در شفاي من بسيار مؤثر واقـع شـد          

بالم كه خداوند سعادت ديدار آن بزرگوار را نصيبم كرد و         كنم و به خود مي      نمي
 .خداي منان را شاكرم

 
 وصيتنامه

 .اكرم الموت القتل في سبيل اهللا
 ».ها كشته شدن در راه خداست ترين مرگ گرامي«

 
 !با درود و سالم به پيشواي انقالب اسالمي

دوست نـدارم كـه در سـوگ    اگر شهيد شدم ! شما اي خواهر و برادرم   
خواهد كه با همـين لبـاس رزم مـرا بـه خـاك                من لباس سياه بپوشيد و دلم مي      

 !بسپاريد و از مادرم بخواهيد كه پيكرم را در تابوت بگذارد
هـاي شـهدا و       پيام من به ملت شهيدپرور ايران اين است كـه خـانواده           

 پشت و پناهشـان     مفقودين و اسراي جنگي را تنها نگذارند و هميشه و همه جا           
 .باشند

ــانواده ــما اي خ ــهدا  و ش ــاي ش ــتقامت و از  ! ه ــبر و اس ــر ص درود ب
هـا را     هـا و مشـقت      وار تمام سختي    درود بر مادراني كه زينب    ! تان  خودگذشتگي

تحمل كردند تا فرزندانشان را كه امانتي از جانب خداي متعـال بـود، بـه نحـو                  
و درود بـر    . الم و قرآن فـدا كننـد      احسن تربيت كرده و امروز آنان را در راه اس         

 !رزمندگان جان بر كف و شهيدان گلگون كفن ايران اسالمي
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خـواهم كـه بـراي طـول          ي شما مردم شريف ايران مي       در آخر از همه   
عمر رهبر اسالمي و پيروزي رزمندگاني كه پشت آمريكا و نوكرش صدام را به              

نواده و دوسـتان و آشـنايان   ي اعضاي خا اند دعا كنيد و از همه    خاك سياه ماليده  
 .خواهم كه مرا حالل كنند مي
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 زندگينامه 

ــدجعفر نيكبخــت در   ــهيد محم ــال  15ش ــاه س ــهريور م  در 1341 ش
بند از توابع شهرستان بوشهر ديده بـه جهـان            اي مذهبي در روستاي كره      خانواده
كـه در گهـواره بـود ـ از نعمـت پـدر        وي در دوران كودكي ـ هنگـامي   . گشود

روم گشت و محنت زندگي را همراه دو برادر و خواهرش با محبت آميختـه               مح
 .ساخت و آنها را با رنج بسيار سرپرستي نمود

 سالگي رسيد در همـان زادگـاهش        6 كه محمد جعفر به سن         هنگامي
به مدرسه رفت و دوران ابتدايي را با عالقه خاص به پايان رسانيد اما از آنجايي                

ي   تحصيل او را در شهرستان نداشـت، وي را بـه مدرسـه            كه مادر توان مخارج     
بوشهر فرستاد و نامبرده در سال دوم راهنمايي        » امير كبير «روزي    راهنمايي شبانه 

ي وافـري     بود كه انقالب شكوهمند اسالمي به پيروزي رسيد و ايشان با عالقـه            
رد كه به انقالب و پاسداران انقالب داشت، در همان روزهاي تشـكيل سـپاه وا               

 . اين ارگان شد
 و بعـد از اينكـه تـازه از بسـتر و از تخـت                1359در خرداد ماه سـال      

بيمارستان خالصي پيدا كرده بود و رنج و دردهاي فراواني كه به خاطر زخمـي               
شدن در وي به وجود آمده بود، كمتر شده بود، به همراه گروهـي از همرزمـان                 

ا هنـوز خسـتگي راه را از تـن          خود عازم كردستان شد و بعد از برگشتن از آنج         
هاي عراق شروع شـد و شـهيد محمـدجعفر            نزدوده بود كه جنگ تحميلي بعثي     

وي . هاي خرمشهر و آبادان شركت كرد         نيكبخت در اولين گروه اعزامي به جبهه      
و همرزمانش پس از چهل و پنج روز رزم دالورانه و پيروزمندانه مورد اسـتقبال     
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ي آبـادان، در واحـد        شان پس از برگشـت از جبهـه       اي. مردم بوشهر قرار گرفتند   
 1360عمليات ناحيه بوشهر فعاليت خود را آغاز كرد و سرانجام در پاييز سـال               

) فتح بستان (القدس    ي حق عليه باطل شد و در عمليات طريق          مجدداً عازم جبهه  
 . آذر به ديار عاشقان شتافت9در مورخ 

 
 زاده  عباس حسن حاج: راوي

ت شهدا و زندگي آنها قلم يـاراي نوشـتن نـدارد؛ چـون              درباره خاطرا 
انـد كـه      دانسـته   اند، قبل از شهادت مـي       ي كساني كه در راه خدا شهيد شده         همه

 .بندي كره) عبدارسول( شوند؛ مثل آقاي رضا  شهيد مي
يك روز من و رضا رفتـيم       . شديم  المقدس آماده مي    براي عمليات بيت  

مقـداري پـول همـراه مـن اسـت؛ بيـا تـا بـه                «: رضا به من گفت   . به شهر اهواز  
 » !كتابفروشي برويم

او بعد از اتمام آموزش،     . ها كتاب خريد    ي پول   با هم رفتيم و او با همه      
داشـتند    آمدند و كتاب بر مـي       چيد و برادران بسيجي مي      ها را دور خود مي      كتاب

 .كردند به صورت اماني و مطالعه مي
مام آموزش، مـن و رضـا در پادگـان          دو روز قبل از عمليات، بعد از ات       

طـور كـه      همـين . كـرديم   رفتيم و صـحبت مـي       شهيد بهشتي اهواز با هم راه مي      
اي سبزي برخورد كرديم      اي از پادگان به دسته      مشغول صحبت بوديم، در گوشه    

 . است» تمه«كنند و نام آن  بند همه از آن استفاده مي كه در روستاي كره
: گفـتم » !آمد، خيلي خوب بود     رم گيرم مي  اگر يك نان گ   «: به من گفت  

 » !خواهد از اين سبزي بخورم  چون آخر عمري دلم مي«: گفت» چرا؟«
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من بـه وي    . را تكرار كرد  » آخر عمري «ي    همان روز، چندبار اين كلمه    
چون من در ايـن عمليـات       «: گفت» گويي؟  مي» آخر عمري «قدر    چرا اين «: گفتم

 »!شوم شهيد مي
كنـارش  . ي برخورد كردم؛ ديدم افتـاده روي زمـين        صبح عمليات به و   

آيد و شما را      مي» پي ام پي  «شاءاهللا االن     ان«: نشستم و براي دلداري به وي گفتم      
و يك ساعت بعـد هـم       » !شوم  نه، من شهيد مي   «: گفت» .رساند  به بيمارستان مي  

 .شهيد شد
وضـعيت  . در همين عمليات، محمدجعفر نيكبخت هم حضور داشـت        

ي  زد و به توپخانـه  بايست گردان ما دشمن را دور مي وري بود كه مي عمليات ط 
» دهكـده «در روستايي بـه نـام       . انداخت  رسيد و توپخانه را از كار مي        دشمن مي 

گذشـتيم، هنگـام نمـاز ظهـر از         » دهكـده «جمع شديم و چند كيلومتري كـه از         
من شـروع   هـا برگشـتند و در راه كوهسـتانيِ دشـ            ماشين. ها پياده شديم    كاميون

از . حدود عصر بود كه به شهيد نيكبخـت برخـورد كـردم           . كرديم به پياده روي   
اگـر خسـته هسـتي      «: بـه وي گفـتم    . ي پا قبالً تير خورده بود و مي لنگيد          ناحيه

قـدر سـرحال    ايـن «: گفـت » !اسلحه و وسائلت را به من بده تا برايت حمل كنم        
 »! كنمي دو نفر ديگر را نيز حمل هستم كه حاضرم اسلحه

» !ي پا مشـكل داريـد       آخر شما ناراحت هستيد و از ناحيه      «: گفتمبه او   
بايد ثابت كنم كه پاسدار انقالب اسـالمي و امـام خمينـي             . اشكال ندارد «: گفت
 »!هستم
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. صبح عمليات همراه با يكي از برادران پاسدار به وي برخورد كـرديم            
 از من تقاضاي آب كرد،      .ديدم روي مين رفته و مچ پاي وي قطع گرديده است          

 :به وي گفتم
 » !ـ تو زخمي هستي و خون زيادي از پايت رفته، آب برايت ضرر دارد

 :گفت
 شوم؛ خب، چه اشكال دارد؟ ـ مگر نه اين كه من شهيد مي

 :گفتم. ام آب نيست خواستم به وي آب بدهم اما ديدم در قمقمه
 !آب ندارم! شرمنده هستم! ـ برادر

 :گفت
 ! ـ بهتر

ي يكي از شهدا را كه در ميدان افتاده بود تكان دادم، ديـدم بـه                  مقمهق
مقداري باند زخم كـه همـراه داشـتم را خـيس            . اندازه يك سر قمقمه آب دارد     

صـورتش را بوسـيدم و از وي خـداحافظي    . هـايش گذاشـتم   كردم و روي لـب  
 !روحش شاد. كردم

 
 :دست نوشته

 ! گلگون كفندرود بر پاسداران انقالب اسالمي و شهداي
اي خسـته تـا       ي تن خود ايستاده     در انتهاي سردي شب، بيرون خانه     ! اي پاسدار 

 .آيد بيداري تو از بلندي ايمان مي. شهر زخم خورده از دستبرد مرگ بياسايد
 .ادعاست ي شهادت تو بي آيد و قصه مي» والعصر«از صدايت 
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 مـرا   هواي تو در دل شب خـواب      ! اي بيدار ! اي خواب ! اي نور چشم  
 . كنم اختيار دعا مي شكند، بي چو مي

 ! اي پهلوان تنها
 ! اي پاسدار انقالب رهايي

 ! خدا به همراهت باد و يار و ياورت  
 محمدجعفر نيكبخت

 
 : ي پدر و مادر شهيد درباره

هـا پـيش    پدر او سال. نام دارد» رباب«و مادرش » اسماعيل«نام پدرش  
. يند مردي با خدا و با ايمان بـوده اسـت  گو به رحمت ايزدي پيوسته است و مي      

» عبداهللا  « البته مادر شهيد در قيد حيات است و هم اكنون پيش فرزند ديگرش              
ي  زني با تقواست كه در بين اقـوام و خويشـان بسـيار بـا ديـده              . كند  زندگي مي 

 .شود احترام به او نگريسته مي
 تنهـا بـه   شهادت محمدجعفر بسيار او زار شكسته و غمديده نمـوده و        

خاطر اينكه فرزندش راه خوبي را انتخاب نموده، خوشحال است و راضـي بـه               
 . رضاي پروردگار

 
 برادر شهيد : راوي

ايشان در دوران كودكي بسيار دوسـت داشـتني و مهربـان و در دوران               
وي . جواني خوش رفتار، مهربان، مردم دوست و به قول مردم، فقيرپرست بـود            
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انگـالي،    ستا با ديگر دوستان مانند شهيد عبـدالعلي زائـر         فعاليتش را از همين رو    
 . شهيد عبدالرسول رحماني و برادر احمد زينتي آغاز كرد

ي محرم شـركت   برادرم از جمله كساني بود كه در مراسم مختلف دهه    
كرد و در اوايل انقالب نيز در برپايي راهپيمايي بر عليه رژيم طاغوت پهلوي           مي

 .نمود تانش ميو كمك شاياني به دوس
گاه نديديم كه محمدجعفر فرايض ديني و تكاليف الهي خود را        ما هيچ 

ضـمن اينكـه بـا      . داشـتند   انجام ندهد، او هميشه خود را مقيد به انجام آنها مـي           
بسياري از دوستان ديگر در تـيم فوتبـال روسـتا عضـويت داشـت و در پسـت                  

 .كرد دروازباني اين تيم بازي مي
ي ورزش دوستان روسـتا تـا هميشـه            او در خاطره   هاي تماشايي   بازي

ي   اي وافـر عـازم جبهـه        اما با شروع جنگ تحميلي، با عالقـه       . باقي خواهد ماند  
جنگ شد و خوشبختانه در آن ميدان مهم الهي نيـز موفـق بـود و توانسـت بـا                    

ي اول خودش و بعـد هـم خـانواده را             اهداي خون خود در راه وطن، در درجه       
 . روسفيد كند

 !شاءاهللا كه خداوند روحش را با شهيدان كربال محشور گرداند نا
 

 حسين اسماعيلي : راوي
او همه چيـز را در     . اين شهيد واال مقام فردي كامالً عارف و پارسا بود         

ديد و به طور كلي شخصي بود كه خود را فراموش كرده و فقـط                 لطف خدا مي  
ي بود كه ايشان در جبهه زخمي       ي بارز اين مدعا زمان      نمونه. كرد  به خدا فكر مي   

ي   ما به ديدن او رفتيم، زيرا ما بسيار با همديگر دوست بوديم و رابطه             . شده بود 
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بعد از اين ماجرا سـعي كـن بـه جبهـه            «: به او گفتم  . نزديكي با همديگر داشتيم   
و او بي آنكه به خودش فكـر      » !اي، مدتي استراحت كن     فعالً خوب نشده  . نروي

من در آنجا پي به عمق      » !هر چه خدا بخواهد   ! ه خدا بخواهد  هر چ «: كند، گفت 
ايمان و يقين باطني آن بزرگوار بردم و فهميـدم كـه اينـان راهـي كـه در پـيش                     

 .اند اند را خوب شناخته گرفته
 

 وصيتنامه 
 يا ايها الذين آمنو تقواهللا و ابتغوا اليه الوسيله و« 

 » جاهدو في سبيله لعكم تفحلون 
مان از خدا بترسيد و به وسيله ايمان و پيروي از اولياي حق توسل اي اهل اي( 

 .)جوئيد و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد
ي ظالمان و ستمگران و سـالم و درود بـه             به نام خداوند درهم كوبنده    

قسم به خـون    . رهبر انقالب اسالمي و شهداي انقالب و شهداي جنگ تحميلي         
آورد، تعهـدي     چيزي كه ما را به ايـن سـرزمين مـي          شهداي اين سرزمين كه آن      

 . است كه در مقابل خون پاك شهيدان داريم و بايد جوابگوي آنها باشيم
اين انقالب اسـالمي نعمـت بزرگـي        ! اي ملت مسلمان و شريف ايران     

است كه بايد قدر آن را بـدانيم و همچنـين رهبريـت و روحانيـت نيـز نعمـت                    
 را بدانيم چرا كه ما به پـاس خـون ايـن شـهدا               بزرگي است كه بايد قدر آن دو      

 . ايم تعهد داده
اي برادران پاسدار كه امـام      ! ام  اما سخني دارم با برادران همرزم سپاهي      

، شما برادران در مقابـل  »اگر سپاه نبود كشور هم نبود« : فرمايد ي شما مي  درباره
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كوشيد تا ايـن    اين انقالب مسئوليتي بس سنگين داريد و در حفظ اين انقالب ب           
 .اي به اسالم وارد نياورند خبر لطمه كوردالن از خدا بي

دورد بر شما برادران پاسدار كه تا اين اندازه انقالب را به يـاري اهللا و                
در حقيقـت  . ايـد  رهبر كبير، خميني بزرگ و ملت شريف ايران خوب پيش برده    

خداونـد  . تنـد اف كشورهاي ابر قدرت از اسم شما سپاهيان اسالم به وحشت مـي         
« انـد كـه     تبارك و تعالي در قرآن و اولياء معصومش در احاديـث بيـان فرمـوده              

انـد آن را درك       ي مقامي كه تنهـا كسـاني كـه بـه آن رسـيده               سخن گفتن درباره  
و در عظمت شهيدان همين بس كـه خداونـد          » .اند، براي همه ميسر نيست      كرده

قتلوا في سبيل اهللا امواتاً بـل احيـا         وال تحسبن الذين    «: فرمايد  متعال در قرآن مي   
انـد،    شوند، مرده   يعني مپنداريد آنان كه در راه خدا كشته مي        » .عند ربهم يرزقون  

 . مندند اند و نزد پروردگارشان از نعمت و روزي بهره بلكه آنان زنده
البته من كـوچكتر از آنـم       . در پايان پيامي دارم براي ملت شريف ايران       

 .لي به عنوان برادر كوچكتر عرايضي دارمكه پيامي بدهم، و
امام را تنهـا نگذاريـد   !  شما اي ملت شريف و رزمنده و مسلمان ايران 

كنم كه قدر اين رهبر را بدانيد و به فرزندان نصيحت كنيد تا               و باز هم تكرار مي    
ام هـم     از خـانواده  . ها را نخورند و از اسالم منحـرف نشـوند           گول اين گروهك  

 براي من ناراحت نباشند چرا كـه راهـي بهتـر از ايـن كـه مـن                   خواهشمندم كه 
 .ام، نيست انتخاب كرده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 186 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

 سومفصل 



 187 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شهيد احمد انگالي

     
 

  
 شخصي كه صورتش پشت كاپ است

 

 

 188 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انامير جاودشهيد 

 

 شهيد امير جاودان در بوشهر 



 189 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شهيد رسول رحماني

  خارگ-ايستاده از چپ  
 

  
 ماني با لباس كردي سورمه ايشهيد رسول رح

 

 

 190 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهيد عبدالعلي زائر انگالي

  ايستاده از چپ 
 
 

 
 شخص سمت راست 

 

 شخص سمت راست 



 191 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شهيد علي رحماني

 
 

 
 شخص سمت راست

 

 

 192 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهيد كرم كره بندي
 

  شخص سمت راست 
 
 

 
 نفر چهارم ايستاده از چپ

 

 نفر اول ايستاده از راست 



 193 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شهيد نامدار عمادي
 

 نفر سمت راست   
 

 

 194 /  بر بال مالئك  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شهيد يداهللا كره بندي
 
 
 
 
 

 


