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مقدمه
اسالمي به رهبري امام خميني (س) در بهمن ماه سال 1357 حيرت  انقالب  پيروزي 
جهانيان را برانگيخت. انقالبي كه حكومت دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي را در 
ايران ريشه كن نمود و رژيم پهلوي را كه به عنوان ژاندارم كشورهاي استعماري بويژه 

آمريكا در منطقه خاورميانه تلقى مى گشت، سرنگون ساخت.
ابرقدرت ها و در رأس آن دولت اياالت متحده آمريكا باور نمي كرد كه ملّت ايران 
بتواند با دست خالي و بدون حمايت بيگانگان بر رژيم پهلوي پيروز شود. سرانجام با 
واقعيتي به نام انقالب اسالمي در ايران مواجه شد كه نه تنها معادالت سياسي خاورميانه 
بلكه همه جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و اكنون منافع همه قدرت هاي استكباري 

را با موج بيداري ملت هاي تحت ستم با خطر جدي روبرو ساخته است.
امريكا با تبديل سفارت خانة عريض و طويل خود در ايران به جاسوس خانه در صدد 
مهار و نابودي انقالب اسالمي برآمد كه ساماندهي گروهك هاي داخلي و تحريك 
و  نژادي  و  قومي  مسائل  به  زدن  دامن  و  گنبد  و  كردستان  در  آشوب  ايجاد  و  آنها 
كودتاي پايگاه شهيد نوژه  و ده ها توطئه و حيلت ديگر نتوانست مانع حركت رو به 

رشد انقالب اسالمي و تثبيت آن گردد. 
از اين رو در صدد تحميل جنگي تمام عيار عليه جمهوري اسالمي ايران برآمد.

صدام حسين، رئيس جمهور عراق، كه روحية جاه طلبي داشت و رهبري جهان عرب 
آن  مهم  هاي  مؤلّفه  از  را  غرب  جهان  و  امريكا  به  نزديكي  و  مي پروراند  سر  در  را 
و  دانست  خود  ديرينه  آرزوهاي  تحّقق  براي  فرصتي  را  ايران  به  تجاوز  مي دانست، 
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با چراغ سبز امريكا آمادگي خود را براي تجاوزي همه جانبه عليه ايران اعالم نمود.
استكبار جهاني كه استفاده از هر ابزاري را براي مهار جمهوري اسالمي ايران غنيمت 
مي شمرد، با قول كمك هاي مالي و تسليحاتي به رژيم صدام حسين، او را به تجاوزي 

همه  جانبه عليه ايران فراخواند. 
جمهوري اسالمي ايران كه دوران پيروزي انقالب را تجربه مي كرد و ارتش ايران به 
دليل فرار سران ارتش و ساختار وابسته نياز به بازسازي جدي داشت و سپاه پاسداران 
هم به تازگى در دامن انقالب تولّد يافته بود و دوران رشد و نمّو را سپري مي كرد، 
قابل  بخش  و  گرفت  قرار  عراق  بعثي  رژيم  سراسري  تجاوز  حلقة  در  و  شد  غافلگير 
توجهي از خاك ميهن اسالمي در جنوب و غرب به اشغال دشمن درآمد و پاسگاه هاي 

مرزي با خاك يكسان شدند. 
با وجود درج خبر تجاوز عراق به جمهوري اسالمي ايران در رسانه ها و خبرگزاري هاي 
بين المللي، شوراي امنيت سازمان ملل هيچگونه عكس العمل مناسبي از خود نشان نداد 
اكتفا  ملل  سازمان  وقت  كل  دبير  سوي  از  بيانيه اي  صدور  به  فقط  هفته  دو  از  پس  و 

نمود.
نفوذ ليبرال ها در بدنة نظام و در رأس آنها بني صدر، رئيس جمهور وقت، كه فرماندهي 
كل قوا را نيز بعهده داشت، هيچ تصميم درست و منطقي اتخاذ نمي كرد و وقتي در 

برابر افكار عمومي قرار مي گرفت، 
در مصاحبه هايش مي گفت: ما زمين داديم و زمان گرفتيم. 

امام خميني (س) كه بيش از همه در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمن احساس مسئوليت 
مجلس  و  نمود  عزل  قوا  كل  فرماندهي  از  را  بني صدر  حكيمانه،  تدبيري  با  مي كرد 
و  ليبرال ها  ترتيب،  بدين  داد.  او  سياسي   كفايت  عدم  به  رأي  هم  اسالمي  شوراي 
گروهك هاي سياسي از مراكز تصميم گيري حذف شدند. اگرچه بهاي حذف آنها با 
فاجعة هفتم تير و هشتم شهريور، ترور و شهادت جمع كثيرى از مردم بى گناه، براي 

ملت شهيد پرور ما بسيار سنگين و درد آور بود.
امام راحل (س) بخوبي دريافت كه بعد از اتكال به خداوند متعال تنها با تكيه بر عزم و 
ارادة جوانان پاكباخته اين مرز و بوم، مي توان جنگ را مديريت نمود، لذا با استعانت 
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از خداوندمتعال و دم مسيحايي خويش جوانان سلحشور و عاشق شهادت را به ميادين 
نبرد در جنوب و غرب كشور فراخواند.

اخالص  و  ايمان  و  بي امان  مقاومت  سال  هشت  در  ما  دفاع  اصلي  اركان  بنابراين 
رزمندگان و تدابير حكيمانه و الهي امام راحل (ره) در فرماندهي دفاع مقدس بوده 
است. از اين رو شناخت جوانان دفاع مقدس اعم از فرماندهان و رزمندگان بخشي از 
تاريخ و فرازهاي مهم انقالب و دفاع مقدس است، تا نسل امروز و فرداي ما بدانند 
كه چه كساني با چه ويژگي هاي اخالفي و رزمي خون خود را در پاي نهال نوپاي 
انقالب اسالمي ريخته اند و امروز ميوه هاي اين درخت تنومند را چه كساني در سبد 

منافع خود مي ريزند. 
در اين نوشتار توفيق پيدا كردم كه به شرح احوال و ويژگي هاي اخالقي و مديريتي 
و  شهيد  ساحت  گرچه  بپردازم.  خود  بضاعت  قدر  به  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد 

شهادت پر از رمز و راز است و از سّر غيب مكنون آن كسي با خبر نيست. 
بقول حافظ:

ز سّر غيب كس آگاه نيست قصه مخوان  كدام محرم دل ره در اين حرم دارد
اما بقدر نسيم كوي عاشقان كه بر ما وزيده است، زمزمة صبحدم مي كنيم و آن را بر 
ورق به رسم ادب مي ساييم،  شايد جلوه اي از شخصيت شهيد حاجي بابايي در دل و 

جان بدرخشد و ما را از خواب غفلت و دنيازدگي نجات بخشد.
اميدوارم كه اين مختصر كه «برگ سبزي است تحفة درويش» ، مورد رضاي حضرت 
دوست واقع شود و روح بلند شهيد حاجي بابايي از ما خوشنود گردد و عذر حقير را 

در قصور فهم و درك عظمت خود ببخشايد.
دســت مـــا كوتاه و خرما بر نخيل  پـاي ما لنگ اسـت و منزل بس دراز     
سرد كن آنسان كه كردي بر خليل يا رب اين آتش كه در جان من است    

                                                                                 والسالم
                 اسماعيل منصوري الريجاني 

1389/8/2                                              
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وصّيت نامه سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي
بسم ا... الرحمن الرحيم

هدايت نه چيزي است كه بتوان در مردم دميد، كه هدايت موهبتي است خدائي و 
آنان كه در راه خدا بكوشند، خدايشان هدايت مي كند. 

پيام  اعماق  در  فرورفتن  راه  در  نگرش  و  نبوت  رسالت  در  جذب  و  ا...  به  ايمان 
معجزه وار قرآن، و كشيده شدن در صراط مستقيم و فريادهاي پياپي مجريان اين پيام 
در طي زمان و قيام خونين آنان عليه دست اندركاران ريا و نفاق و مولود نامباركشان 
كه  مي دارد  برآن  را  انسان  خميني(ره)  امام  گونه  پيامبر  رهبري  و  استكبار،  و  ظلم 
خويشتن خويش و منيّت خود را در اعماق درياي هواها جاگذاشته و با روح پاك 
فينا  جاهدوا  الذين  بسپارد.«اّن  راجعون»  اليه  انا  و  عظيم«اناهللا  موج  اين  به  خدايي 

لنهدينهم سبلنا».
خدا بر او منّت هدايت مي دهد و صراط مستقيم را بر او ارزاني مي دارد و او مي رود 
ترسيم  زمين  بر  خدا  حكومت  در  را  عدل  استقرار  تر  محكم  خويش  هرگام  در  و 
مي نمايد و  از  پيچ  و خم  اين  رود  طويل نمي هراسد  كه مسير  را تشخيص  داده  و 
هدف  را شناخته و به معبودش راهنمائي مي گردد. ديدار  او  كه تمامي هدفم را نشانه 
رفته است، بدنم را در تبي سخت مي سوزاند و شراره آن وجودم را احاطه كرده است 
و من اكنون در آستانه جهاني نا آشنا ايستاده ام، جهاني كه برايم غريب و نامأنوس 
است. در اين دنيا انسانها نيز غريب و نا آشنا هستند، چون براي احياي دين، خود را 
كمتر به آب و آتش مي زنند. شايد ندانسته بسوي سقوط مي روند. اينك به پايان يك 
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راه و آغاز راه ديگر رسيده ام، مي خواهم از مرز بودن بگذرم و در افق هاي پاك قدم 
بگذارم، آري ديگر مرز پايان تمامي حيله ها و تزويرها را هم پيدا كرده ام و خود را 
برايم  فاصله  اين  كه  گرفته ام  قرار  حيات  يك  آغاز  در  و  كرد  خواهم  انقالبم  فداي 
ملموس است. در اين واقعيت قلبم تپش وحشيانه دارد و در اين راه هستي و زندگي 

را در طبق اخالص قرار داده ام و آماده جانبازي و فداكاري هستم.
بر  و  باشي  خوش  و  برده  لذت  زندگي  از  و  بسازي  خانه  كوه  از  كه  اين  از  ديگر  و 
سبزه زارها لبخند بزني، اقنايم نتواند كرد و نمي تواند در اين راه پر از دام، مشغولم دارد 
و اقنايم كند تا شعله دروني قلبم را فراموش نمايم. بدين جهت تداوم و تكرار زندگي 
را محدود در ذهن يافتم. ماندن ديگر برايم معني و مفهومي ندارد، مي خواهم در اين 
راه، اين جسم وابسته به زندگي دنيوي را فنا كنم تا به ديدار تو اي خدا بشتابم اينك 
وقت آن رسيده كه اجازه دهي. اي خدا، جان را براي ارزش هاي انساني قرباني كنم 
تا اسالم پاينده و انسانها آزاد گردند و با خون خويش، داغ ننگين ظلم و جور و فساد 
را از دامن انسانها پاك سازم. باشد تا ايثار خون و جانبازي رنگ و بوي تازه به زندگي 
بشريّت دهد. در اين راه هر پديده تلخي برايم نويدي از موفّقيّت است و ناماليمات و 

طعنه و زخم  زبانها تسريع كننده راهم.
به اميد آن روز كه در قربانگاه شهادت، تن را فداي اسالم و ارزشهاي آن كنم، به اميد 

آن روز كه چندان دور نيست.
پدرجان، مادرجان، خانواده عزيزم، برادران متّقي ام و خواهر زينب گونه ام، شما يك 

به يك بر من حّقي داريد كه اگرچه نتوانستم جبران كنم، حاللم كنيد.
پس  ا...،  سوي  به  ره  هشدار  آن  و  است  هشدار  آن  كه  دارم  سفارشي  را  شما  تنها 
دنيا  تنگ  داالن  از  و  نسازيد  زندگي  سرگرم  را  خود  و  شويد  سو  خدا  تا  بكوشيد 
ي  قافله  با  همسفر  و  امام  با  جهت  هم  راه  اين  در  و  كنيد  گذر  آگاهي  و  باصالبت 
جهت يافته او به سوي خدا روانه گرديد كه در اين راه شهيد و شاهد بودن در صراط 
مستقيم، وجان را ايثار كردن است، مبادا در دخمه كور اين داالن در خواب غفلت 
فرو رويد كه نابودي بر شما لبخند خواهد زد و به بچه هاي سپاه احترام كنيد كه آنها 

بهترين و پاكترين و مخلصترين مردان و دوستان من بودند.
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فرياد  گويان  لبيك  اي  مهدي(عج)،  قيام  زمينه سازان  اي  مؤمنان،  اي  شما  امّا  و 
حسين(ع)، اي سلحشوران حاضر در صحنه مبارزه حق عليه باطل و اي تمامي شمايي 
امامت  به  و  خداوند  قانون  استقرار  همانا  كه  بكوشيد  دين  بقاي  در  مسؤوليد،  كه 
رسانيدن مستضعفين و درهم كوبيدن مستكبرين و غلبه تقوا بر كفر  به قلّه معراج و به 
سعادت رسيدن است كه من بقاي دين را در ياري از امام خميني ديدم، كه خط او 
كه روش روحانيون مبارز، اين مرزبانان حريم قرآن و حاميان به بند كشيده شدگان، 

ايفاي رسالت رسول ا... است.
در آخر از شما التماس دعا دارم تا برايم از خدا طلب آمرزش كنيد.

سالم بر رهبرم مهدي(عج) و نايبش امام خميني(ره).
   

                                         والسالم عليكم و رحمت ا... و بركاته
                                                                               عليرضا حاجي بابايي
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پيشگفتار
هوالعلي العظيم

بيا بــــرادر مــن، در كتـــاب خاطــره ها
                                                            به كـــارنامــه ي دوران پيش برگــــرديم

به روزگـــــــار سراسر حماسه ي تـــاريخ
                                                            به شام وصل شهيــدان خويش برگـــرديم

بيــــا ورق بزنيم اين كتــــــاب خونين را
                                              كه صفحه صفحه به نـــام شهيد شد تأليف

ز الله هاي به خون خفته اي كه دوره عشق
                                                           عمل نموده به فرمـــــان رهبـــري تكليف

هنوز بــــر در و ديـــوارها به جــــا مانده
                                                            حديث جامع حب الوطــــن من االيمـــان

و با عبـارت ديگــــر به خط سرخ و درشت
                                                            درود بــــر تـــو سلحشور خطـــه ي ايران1

جبهه اين جايگاه خون وخطر، امروز كتاب خاطرات ايثارگري وحماسه ي مرداني 
است خدايي كه باورهايشان از شور حماسه ي عاشورا و شهادت مظلومانه ي ساالر 
عشق  مشق  خويش،  امام  خط  از  پيروي  ي  سايه  در  و  است  يافته  نشأت  شهيدان 
نموده اند و جرعه ي شهادت از جام عرفاني كالم واليت فقيه نوشيده اند تا بتوانند 

1ـ علي اكبر اختري، دبير شاعر، 1384، در طواف حريم شهادت
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دركتاب تاريخ وطن، جغرافياي ايثار، شجاعت و مردانگي را براي نسل هاي پي در 
پي اين مرز و بوم به ميراث بگذراند. شايد از همين روست كه در دو سوي جاده هاي 
غرب و جنوب اين كشور هنوز پالك و پيشاني بند مي رويد و خاطره ي سجود بّچه 
ها در ذهن جاده زخم برمي دارد و هر دردمند درد آشنا را به سجده بر اين خاك 

دعوت مي كند.
و  عليرضا  شهيدم  برادران  كنار  در  كه  است  ناپذير  وصف  افتخاري  كه  من  براى 
باشم،  ها  آن  كردار  و  رفتار  زندگي،  شاهد  نزديك  از  و  برسم  بالندگي  به  ابوالقاسم 
همنفسي با اين دو عزيز مرا چنان دانش آموخته ي كالس درسشان ساخته است كه در 
تمامي لحظات زندگي با يادآوري خاطرات خويش و تداعي مسلك حقيقت طلبي، 
عدالت پيشگي، فرهيختگي و فداكاري آنها به وجودشان مباهات مي كنم و هنوز هم 
كه هنوز است رو به آسمان خدا، طالب مجال ديدار دوباره ام، تا شايد ميان آن همه 
ستاره ي شناور، از ستارگان رهنما نشاني بيابم و آنان را بشارت دهم كه حاال هم راه 

كربال باز است.
     اغراق نيست اگر بگويم ياد و خاطره اين دو شهيد همواره همراه من بوده و هست. 
مگر مي توان فراموش كرد درس هاي بزرگي كه از همت واال و تالش صادقانه ي 
آنها در حراست از عزت و آزادگي، بر سنگفرش ايران اسالمي حك شده و بذرهاي 
حقيقت كه قطره قطره با خونشان آبياري گشته است. شايد همين دليل كافي باشد تا 
سختي نوشتن اين سطور را براي خويش هموار نمايم زيرا كدامين قلم توانسته است 
حق شهادت را ادا كند و راوي تمام عياري براي قصه هاي ايثار و گذشت و فداكاري 

مردان اين مرز و بوم باشد.
آن  بهتر  باشم،  خويش  شهيد  برادران  هاي  قصه  راوي  است  قرار  كه  اكنون       
مي بينم كه از پدر و مادرم شروع كنم. پدرم جالل حاجي بابايي كشاورز بود و مادرم 
خانه دار. زندگي ساده و صميمانه ي آنها با ازدواج در سال 1333 آغاز شد، در هنگام 
ازدواج هنوز هيچ كدام سن و سالي نداشتند. آنها براي اجراي سنّت پيامبر سر سفره 
عقد نشستند تا ازدواج مهرشان را بيفزايد و در مريانج كه آن زمان از توابع شهر همدان 
اولّين  عليرضا  تولّد  كردند.  آغاز  را  زندگي  است،  گرديده  ملحق  بدان  اكنون  و  بود 
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فرزند خانواده در سال 1335 شادي را به زندگي آنها هديه كرد و بعدها در فاصله 
زماني 1338 تا 1351 صاحب 6 فرزند ديگر شدند(حميدرضا، 1338، حبيب 1339، 

فاطمه1 1340، ابوالقاسم 1341، مريم 1346 و محمدرضا 1351).
همنشيني و زندگي با پدربزرگ و مادربزرگ اصالت و بركت بيشتري را به جمع ما 
مي بخشيد و ما از پدر و مادرمان آموختيم كه حفظ احترام بزرگترها واجب است و 
رونق و بركت زندگي ما از وجود آنهاست. با گذشت زمان ما هم اندك اندك رشد

 مي كرديم و بزرگ مي شديم. 
     نام دبستان عسجدي مريانج تداعي كننده ي بهترين خاطرات روزهاي كودكي 
ماست. روزهايي كه با عليرضا قد مي كشيديم و بزرگ مي شديم و همراه با هم راه 
مدرسه را طي مي كرديم. من و عليرضا تنها حدود  دو سال اختالف سني داشتيم و 
قرابت بسيار نزديك ما با هم هميشه و همه جا ما را در كنار يكديگر قرار مي داد. 
هوش سرشار عليرضا در دبستان توّجه همه معلّمان را به او جلب مي كرد و همگي 
يك نوا او را يكي از خوش اخالق ترين و درس خوان ترين بّچه هاي مدرسه قلمداد 

مي كردند.
     دوران كودكي رو به اتمام بود و عليرضا نوجواني را با ورود به دبيرستان مجلسي مريانج 
آغاز كرد. مدرسه مريانج شاهد موفقيّت هاي عليرضا بود. حسن اخالق و پيشرفت 
تحصيلي او آنجا هم ذكر محفل دبيران بود و شايد شيرين ترين خاطره اين مدرسه از 
عليرضا، قبولي او در آزمون تربيت معلّم بود. عشق به معلّمي، عليرضا را به گذراندن

 دوره ي دو ساله تربيت معلّم سوق مي داد و بعد از اتمام اين دوره براي گذراندن 
عليرضا  آموزش  اّوليّه ي  دوره ي  شد.  ساري  شهر  دانش  سپاه  عازم  سربازي  خدمت 
در شهر ساري طي شد و سپس براي ادامه ي خدمت به روستاي لغالن كه در منطقه 

هوراند شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقي قرار دارد، عزيمت نمود.
     آن روزها من براي شركت درامتحان نهايي  پايان دوره متوسطه آماده مي شدم. به 

1ـ نكته جالب اين كه فاطمه عمه سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي است و به دليل سن و سالش با ما 
زندگي مي كرد و به همين دليل همه او را فرزند حاج جالل حاجي بابايي مي دانستند نه خواهر او.
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همين منظور براي بهره گيري از راهنمايي هاي عليرضا به روستاي زيباي لغالن رفتم. 
عليرضا تدريس مي كرد و من هم درس مي خواندم و از او راهنمايي مي گرفتم.

      معلّم روستاي لغالن خوب توانسته بود جاي خود را در دل مردم آبادي باز كند، 
گواه محبوبيت عليرضا در بين مردم روستا، حكاكي نام سردار شهيد عليرضا حاجي 

بابايي بر سردر تنها مدرسه ي روستاست كه هنوز پس از گذشت اين همه سال هر 
من  نمايد.  مي  عليرضا  ايثار  و  عاشقي  سادگي،  بوي  و  عطر  مجذوب  را  صاحبدلي 
نيز كه پس از گذشت 33 سال توفيق يافتم در سال 88 براي شركت در يادواره ي 
در  را  عليرضا  ردپاي  كنم،  سفر  روستا  آن  به  هوراند  منطقه  اهر  شهرستان  شهيدان 

تصوير سردار شهيد در سال 1355 در شهرستان ساري و در لباس سپاه دانش1

1ـ آموزش هاي نظامي سپاه دانش، سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي را آماده مي ساخت تا پس 
از گذشت چند سال بتواند در زمان جنگ تحميلي جبهه مياني منطقه سرپل ذهاب و محور عمليّاتي 

لشكر ثاراهللا را سرافرازانه فرماندهي كند.
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خاطرات  تداعي  و  يادآوري  سفر  دراين  مي كردم.  احساس  آبادي  مسيرهاي  تمامي 
گذشته، حال عجيبي در من ايجاد كرده بود. مدرسه اي كه عليرضا در آن تدريس 
مي كرد، رودخانه اي كه شاهد گفتگوهاي عليرضا و من بود، بازگو كردن خاطرات 
اهالي از مهرباني هاي معلّم شهيد، همه و همه فكر مرا به آنجا سوق داد تا آرزو كنم 
اي كاش زمان باز مي گشت و تنها يكبار ديگرعليرضا را دركنار خود حس مي كردم. 
در  و  است  پذير  امكان  تصور  و  رويا  عالم  در  آرزو  اين  كه  افسوس  افسوس...  اما 

واقعيت محال و ناشدني است. سفر عجيبي بود و عجيب تر اين كه وقتي در كــــنار 
رودخانه نسيم، چهره ام را نوازش مي داد، طنين صداي عليرضا چنان در گوشم پيچيد 

(سردار شهيدعليرضا حاجي بابايي در سال 56، روستاي لغالن بخش هوراند در آذربايجان شرقي)1

1ـ آن روزها با توجه به صعب العبور بودن مسير و عدم وجود وسيله نقليه، شهيد حاجي بابايي 
جهت تدريس در روستا، مسير هوراند تا لغالن را با اسب مي پيمود.
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كه از عشق به خالق لبريز شدم.
     دوران تدريس عليرضا بعداز دوره سپاهي دانش با وقوع حوادث انقالب اسالمي 
مصادف شد. او به طور رسمي در روستاي حبشي از توابع اسدآباد تدريس مي كرد 
و  داد  مي  تشكيل  روستا  در  جلساتي  و  بود  هم  انقالب  مسائل  پيگير  آن  بر  عالوه  و 
مشكالت روستائيان را شناسايي و نسبت به رفع آنها اقدام مي كرد. چنان كه با ايجاد 
عدم  كه  را  روستا  عمده  مشكل  توانست  بتني  منبع  ساخت  و  روستايي  آب  شبكه ي 

وجود آب شرب بود، برطرف سازد.
     در فرهنگ اسالمي ايراني آب مظهر پاكي و طهارت و روشنائيست و در مذهب 
شيعه آب را مهريه ي حضرت زهرا (س) مي خوانند و عليرضا توانسته بود با تالش و 
پيگيري بسيار اين ارمغان بزرگ را به مردم روستاي حبشي تقديم كند. شايد از همين 
و  قداست  با  را  عليرضا  نام  آبادي  اهل  هم  هنوز  ها  سال  گذشت  از  پس  كه  روست 

احترامي خاص به زبان جاري مي كنند.
مدرسه  در  ايشان  تدريس  با  همزمان  و  همدان  به  عليرضا  انتقال  از  پس       
انقالب  هاي  برنامه  و  تظاهرات  در  و  شده  انقالب  وقايع  پيگير  مريانج  اسالمي 
خدمت  در  و  كردستان  در  هم  انقالب  از  بعد  و  داشت  مؤثر  و  فعال  حضوري 

و با اذن آيت اهللا مدني مأموريت هاي متعددي را عهده دار گرديد.
عليرضا در كنار سرداران بهمني، فريدي، شادماني، همداني وشهبازي در جبهه سرپل 
ذهاب حضور يافت و مدتي نيز مسؤوليّت فرماندهي جبهه ي مياني سرپل ذهاب را 

عهده دار شدند.
     تابستان سال 1359 بود كه زميني را قسطي خريديم. قرار شد به اتّفاق خانه اي در آن 
بسازيم. با شوق و ذوقي عجيب شروع به كار كرديم. همه كارها را خودمان انجام مي 
داديم. آخرين روز كار بود و مشغول ساختن ديوار حياط بوديم. من بنّايي مي كردم، 
شهيد عليرضا مالت درست مي كرد و شهيد ابوالقاسم مالت و آجرها را مي آورد. 
مي كرديم  گوش  راديو  صداي  به  كار  حين  در  و  داد  مي  من  به  را  آجرها  وحبيب 
شد.  راديوپخش  خبر  گوينده  زبان  از  نوژه  پايگاه  به  عراق  هوايي  حمله  ناباورانه  كه 
فرداي همان روز عليرضا به محض شنيدن اين خبر عازم جبهه شد.(ساخت و تكميل
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 خانه مان در حالي كه در آن ساكن بوديم 25 سال بعد به اتمام رسيد) و هم اكنون 
پدر و مادرم در آن ساكن هستند. 

        يكي از ويژگي هاي شاخص عليرضا جذب ديگران به محض ورود به هر محفلي 
بود. ورود ايشان به سپاه پاسداران و مورد توّجه واقع شدن از سوي فرماندهان سپاه، 
دليلي بر صدق اين ادعاست. همين مسأله باعث شد تا شهيد بهمني كه در آن زمان 
فرماندهي منطقه سرپل ذهاب را بر عهده داشت، عليرضا را به عنوان جانشين خود در 

منطقه انتخاب نمايد.
     شجاعت، خستگي ناپذيري، اخالق خوش، رفتار محبت آميز، ايمان، اخالص، 
ارتباط شبانگاهي با پروردگار از عليرضا شخصيتي دوست داشتني ساخته و عملكرد 
و  رزم  وادي  در  را  او  ي  آوازه  نيز  همدان  سپاه  عمليّات  فرماندهي  در  اش  مّدبرانه 

دالوري فراگير كرده بود.

1ـ حاج جالل هنوز جاي خالي فرزندانش را در كنار خويش احساس مي كند و در آرزوي ديدار 
فرزندان و دامادهاي شهيدش هنوز مثل روزهاي جنگ آرزوي شهادت و مؤانست با شهدا را در 

سر مي پرورد.

بسيجي وجانباز حاج جالل حاجي بابايي1  در بين دو فرزند شهيدش 
معلم و سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي و سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي  و پشت سر مادر شهيدان
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      با شهادت سردار بهمني، عليرضا بيشتر اوقات خود را در سر پل ذهاب سپري
 مي كرد و همراه با سردار شادماني و سردار همداني به نوبت در منطقه حضور يافته و 

جانشين فرماندهي عمليّات سپاه همدان و سرپل را نيز بر عهده داشت.

     وارستگي، ژرف انديشي، صداقت، آينده نگري و مديريت و تدبير وصف نشدني 
اين شهيد بزرگوار از وي اقيانوسي ساخته بود كه هر چه بيشتر در آن تأمّل مي كردي 
بيشتر با زواياي روح بزرگش آشنا مي شدي و دريچه هاي بيشتري از تفّكر عميق او 

پيش رويت باز مي شد و انديشه ي وااليش، وي را از سايرين متمايز مي ساخت.

(از راست به چپ: سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي 2 ـ سردار علي شادماني 3 ـ بسيجي رزمنده غالمرضا گوهري
 4 ـ سردار شهيد حبيب مظاهري 5 ـ سرهنگ حسن سليماني 6 ـ سردار شهيد تقي بهمني)1

1 ـ سردار شهيد بهمني كه روزي در مقام همكاري و معلّمي در روستاي منورتپه (كه با روستاي حبشي 
همجوار بود) با عليرضا عشق آموزش به بچه ها را داشتند. در سال 1358 زماني كه پادگان مهاباد بدست 
عوامل ضد انقالب افتاد، به مهاباد رفت. سپس درمنطقه كردستان و بعد در پاسگاه مرزي قصرشيرين مستقر 
شد و با شروع جنگ تحميلي از چهارم مهرماه 59 فرماندهي جبهه مياني سرپل ذهاب و عملّيات سپاه 
همدان را بر عهده گرفت. شهيدبهمني بدون توجه به مخالفت بنى صدر با سپاه و بدون هيچگونه چشم 
دهم  تاريخ  در  مظلوميت  اوج  در  سال 56  در  سربازي  دوران  از  اش  مانده  يادگار  به  لباس  با  مالى  داشت 

ارديبهشت سال 1361 به نداي «هل من ناصراٌ ينصرني» لبيك گفت.
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فضايل  شد،  ياد  ها  آن  از  كه  بزرگواراني  با  الفت  و  انس  و  جبهه  در  حضور       
ياد  از  اي  لحظه  ديگر  سوي  از  و  ساخت  مي  مضاعف  و  بالنده  را  عليرضا  اخالقي 
خانواده غافل نبود. روزي كه در شهرك المهدي در اتاق فرماندهي با عليرضا نشسته 
ساخت  وضعيت  از  عليرضا  كرديم،  مي  صحبت  كس  همه  و  جا  همه  از  و  بوديم 
نشويم. غافل  مادر  و  پدر  حال  از  كه  بود  اين  كالمش  ي  خالصه  و  پرسيد  منزلمان 

     او كه قبل از بحث جبهه و فرماندهي جنگ تالش و فّعاليّت زيادي در منزل داشت، 
من و ابوالقاسم،  در هنگام كار در مزرعه ما را به دو گروه تقسيم مي كرد، معموالٌ 
عليرضا و حبيب (كه بعدها افتخار جانبازي در راه دين و كشور را در كارنامه ي خود 
ثبت كرد.) در دو گروه تقسيم شده و براي كار با يكديگر مسابقه مي گذاشتيم و بدين 

سان با نشاط از صبح تا غروب كار مي كرديم.
     من و عليرضا هجدهم ماه مبارك رمضان كه مصادف با تيرماه 1361 بود از جبهه 
به همدان برگشتيم و قرارمان بر اين شد تا پايان ماه مبارك در همدان بماند. امّا شروع 
عمليات رمضان در جنوب و نياز جبهه به نيرو قرار ما را بر هم زد و عليرضا كه ماندن 

مداح شهيد حاج عزيز احمدي و حميدرضا حاجي بابايي در كنار تصوير سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي و شهيد 
گروهبان يكم محمد قنبري مطلوب از يگان نيروهاي هوايي(پسرخاله ي حاج جالل حاجي بابايي) كه ا زتبار عشق 

بوده و در جوار حق آرميده است.
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و بي تفاوتي را هرگز تجربه نكرده بود، به جبهه برگشت. نيروهاي مستقر در همدان 
كه پيش از آن مسؤوليّت اداره جبهه مياني سرپل ذهاب را بر عهده داشتند، در قالب 3 
گردان به استعداد يك تيپ با فرماندهي عليرضا و معاونت حبيب مظاهري به جنوب 
اعزام شدند و بالفاصله پس از ورود به جبهه در منطقه كوشك و در محور عملياتي 

لشگر ثاراهللا وارد درگيري شدند.
     سرانجام در ليله القدر 23 ماه مبارك رمضان همان سال عليرضا با پاسخ به نداي 
ارجعي پروردگار مشتاقانه و با رشادتي مثال زدني، گرانبهاترين گوهر زندگي خويش 
را در طبق اخالص نهاده و با نداي فزت و رب الكعبه ميهماني خدا را براي خويش 

جاودانه ساخت.
     و بدين سان اصابت گلوله اي از چهار لول ضد هوايي در جبهه جنوب، بزرگترين 
چنان  بود  كرده  را  لحظات  همين  بيني  پيش  او  ساخت.  برآورده  را  عليرضا  آرزوي 
در  بلكه  افتاد  نخواهد  اتّفاق  غرب  جبهه ي  در  او  شهادت  نمود  مي  عنوان  بارها  كه 
شهادت  هنگام  در  كه  كرد  مي  آرزو  و  رسيد  خواهد  شهادت  به  جنوب  ي  جبهه 
در  عليرضا  خون  با  شده  خضاب  محاسن  حاال  و  شود  خضاب  خون  به  محاسنش 

جبهه ي جنوب، عاقبت به خيري عليرضا را براي مادر بزرگوارمان به مژدگاني برد.
      نمي دانم شايد مادرمان كه روزي فرزند ارشد خويش را با شوري شيرين گونه در 
قنداق پيچيده بود و آرزوي دامادي او را داشت حاال كه تمامي 26 سالگي عليرضا را 

در كفن مي پيچد، زير لب چه زمزمه مي كرد، شايد خداحافظي كه :
 خداحافظ اي چهره ي از خون خضاب                    خداحافظ اي كشته تشنه بـر آب

     مادر آن روز عليرضا را درگستره ي رؤياهاي خويش براي هميشه در گاهواره 
اكبرهاي  علي  تمام  به  اكبري  علي  زمانه،  حسين  ركاب  در  تا  داد  قرار  خاطراتش 
كربالي ايران هديه كند و خود از زينب براي خويشتن صبري و تحملي طلب نمايد.
زينب كجـاست مادر كرب و بال چه شد         فــرياد اي زمــانه، جگرپاره ها چه شد
دفاع جانانه عليرضا و تيپ او نيروهاي دشمن را به شدت عصباني كرده بود و پژواك 
مقابله تيپ همدان در منطقه طنين انداز شد و صدام دستور بمباران نماز جمعه همدان 
اين  در  بنمايد.  را  همدان  استان  رزمندگان  جانانه  مقاومت  تالفي  تا  نمود  صادر  را 
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جانبازان  جمع  به  عليرضا  بزرگ  مادر  و  پدر  شد.  انجام  قدس  روز  در  كه  بمباران 
كاملتر  را  امتحان  عليرضا  شهادت  پيام  نيز  بعد  روز  چند  و  پيوستند  اسالمي  انقالب 
نمود.جراحت اين دو عزيز، بي قراري مادرم در غم فراق فرزند، غم پنهاني پدرم در 
اين آزمايش الهي، مرا دلتنگ تر از هر زماني ساخته بود. من جا مانده بودم و تنها يك 

چفيه از شب خداحافظي در ذهن نقش بسته بود. همبازي دوران خردسالي، همدرس 
دوران نوجواني و همرزم جواني ام به خواستگاري كريمانه اي از باروت و گلوله و مين 

رفته بود و حاال عروس پر راز ونياز دنيا را براي خاطر خواهانش بجاي گذاشته بود.
     حس تنهايي و غربت بر من چيره شده بود امّا وصال عليرضا به معشوق و ايمان به 
آيه ي «و ال تحسبَن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل اَْحياٌء عندربهم يرزقون» جاي 

تأسف را به آرزوي ديدار مبّدل ساخت و او بر روي دوش مردم مي رفت و من :
آن روز گــــدازه ي دلــم را ديـــدم                 خاكستر تـــازه ي دلم را ديدم
وقتي كه به روي دوش مردم مي رفت                       تشييع جنــــازه ي دلم را ديدم

     پس از شهادت عليرضا، همه ي ما آرزو داشتيم بدنبال او فيض شهادت نصيب مان 
گردد امّا در اين ميدان گوي سعادت و پيروزي نصيب دردانه ي پدر شد. ابوالقاسم 

تصوير مادر و مادر بزرگ شهيد، جانباز خانم ،چيني حاجي بابايي، در كنار پيكر كفن شده شهيد عليرضا حاجي بابايي



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 26

كه سرآمد شجاعت، مهرباني، هوش و خردمندي بود، مستجاب الدعوه تر از ما بود. 
ظهر  در  را  عشق  طلوع  و  بود  كرده  داماد  نو  قاسم  ي  تعزيه  نذر  را  جانش  هم  شايد 

عاشورا مي جست.

     ابوالقاسم اعتقاد عميقي به واليت و آموزه هاي ديني داشت. ارتباط عميق او در 
عبادات طوالني و نزديكي با خدا او را پاك و مطهر ساخته بود كه به جرأت مي توانم 

بگويم هيچ گناهي را از روي تعمد انجام نداده است.
     به اذعان همه ي دوستان و اطرافيان ابوالقاسم ويژگي هاي منحصر به فردي داشت. 
سپاه  عضويت  به  تحصيلي  چشمگير  هاي  موفّّقيت  و  ديپلم  مدرك  كسب  از  بعد  او 

درآمد. سپس به جوانرود رفته و مسؤوليّت واحد پرسنلي جوانرود را قبول نمود.
     از سردار شهيد صاحب زماني كه در هنگام شهادت بر بالين ابوالقاسم حاضر بوده، 

چنين نقل شده : 
رزمندگان در آن مي خوابيدند  در كنار گردان 154 قبري كنده شده بود و معموالٌ 
تا با مرگ مأنوس شوند و با ياد حق به استقبال شهادت مي رفتند. معماي اين كه چه 
كسي اين قبر را كنده است،  فكر همه را به خود مشغول كرده بود تا اين كه سرانجام 

(سردار سيدصادق شامخي كه در آن زمان مسؤول بهداري سرپل بود، در حال اصالح 
موي سر شهيد عليرضا حاجى بابايى)
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مشخص شد، اين قبر را ابوالقاسم كنده است. او مدير و سرداري گمنام و مخلص بود 
و مهمترين ويژگي وي ارتباط با خدا و بي ريا كار كردن او بود.

و  ستادي  امور  در  و  لشكر  ستاد  در  انصارالحسين(ع)،  لشكر  در  مّدتي  او       
عمليّاتـــي  ستـــاد  به  فراوان  اصرار  دليل  به  سپس  و  شد  فّعاليّت  مشغول  پرسنلي 
نمود. طي  گروهان  فرماندهي  تا  را  رزم  هــاي  صحنه  در  مسؤوليّت  و  گرديد  منتقل 

معاونت  عنوان  با  اكبر  علي  حضرت   154 گردان  در  مدتي  از  پس    
كرد  ازدواج  زمان  همان  در  و  شد  خدمت  مشغول  گروهان  وفرماندهي 
جبهه  به  بالفاصله  كه  بود  زياد  آنقدر  جبهه،  و  واليت  به  او  دلبستگي  امّا 
برگشت و درست 40 روز پس از ازدواج خود با عنـــوان فرمـــاندهي گروهان قبل از

عمليات والفجر 8 در جزيره مجنون به شهادت رسيد.

سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابابي 1

1ـ معصوميت ابوالقاسم، تبسم هميشگي، شوخ طبعي و مهرباني اين شهيد به اندازه اي بوده كه 
هيچكس از ايشان نرنجيد. وي همواره در مقابل گناه غيبت به ديگران تذّكر مي داد و هر گاه غيبت 

مي شنيد، گوشها را با دست محكم مي گرفت.
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والفجر بود و جام بلورين شكسته بود               قاسم كه رفت پنجره اي نيز بسته شد

   آن شب شبـــي كه پيكر باران به آب رفت
                                                       مجنون ترين جزيره ي دنيا به خواب رفت

     حاال باز خبر شهادت بود و اين كه مخبر خبر براي مادر چه كسي خواهد بود. 
ليالي كربال باز هم پيكر قاسم نو داماد را خفته بر خاك كه نه، اين بار خفته در آب 
مي ديد. دوباره عاشورايي شده بود، نوعروس و خانه ي داماد.. پرده هاي سياه جاي 
جهيزيه عروس را مي گرفت و... پدرم كه باز هم كمرش خم شد امّا با دوبال شكسته 

آرزوي حرم عاشقي را مي كرد.

تصوير شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي در جزيره مجنون قبل از شهادت 1

1ـ سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي، قبل از شهادت در حال شنا در آب هاي جزيره ي مجنون 
كه با اصابت گلوله ي توپ اين سردار تازه داماد در حنابنداني خونين به وصال معشوق مي رسد، 
چرا كه خداوند باب اجابت را برايش گشودند تا شفاف تر از آينه، آينه بندان كند محله ي دامادي 
بردند،  مي  تجهيزات  گردان  براي  ايشان  همراه  به  كه  زماني  صاحب  محمود  به  او   . را  خويش 
مي گويد: قايق را نگه دار من مي خواهم غسل كتم، سپس غسل مي كند و قايق شروع به حركت 

مي كند كه خمپاره به كنار قايق اصابت مي كندو... .
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يك روز از باغبان شهرم پرسيدم
اينگونه با شتاب چه مي كاري؟؟؟

خنديد، با دو چشم هراسان گفت:
تازه نهال نو ثمرم را ...

محصول عمر خود : پسرم را ....
     سهم من نيز از ابوالقاسم تنها پالكي بود و بوسه اي بر صورتش تا يادگارش در 

قفس سينه و بغض گلو و اشكهاي محبوس من باقي بماند.
     

با يادآوري خاطره رفتن ابوالقاسم و شهادت مظلومانه اش خاطرات آن زمان در ذهنم 
پديدار مي شود. روزهايي كه سختي و مشقت نتوانسته بود، شيريني زندگي را از ما 
بگيرد. آن روزها زندگي ما از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداشت و درآمد 

پيكر بسيجي شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي 1

1ـ  سمت راست شهيد حاج عزيز احمدي، سمت چپ حميدرضا حاجي بابايي، بسيجي شهيد حاج 
عزيز احمدي مداح اهل بيت و داماد خانواده كه بر بالين سردار شهيد در حسرت شهادت است و 
چندي بعد خود نيز در خاك عراق در مأووت به درجه رفيع شهادت نائل آمد و به آرزوي ديرين 

خويش و وصال معشوق دست يافت.
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مجبور  پدر  كه  بود  درست  اين  نمي داد،  را  ما  زندگي  هزينه هاي  كفاف  كشاورزي 
مشغول  زندگي  تأمين  براي  كشاورزي  فّعاليّت  تعطيلي  هنگام  و  زمستان  در  مي شد 
به كار ساختماني شود و عليرضا در همه روزهاي جمعه و تعطيل در كار ساختماني 
خانواده اي  هميشه  ما  سختي؛  و  تالش  همه  آن  عليرغم  امّا  نمود  مي  همراهي  را  پدر 

خوشبخت داشتيم.

     عشق عجيب پدرم به تحصيل و پيشرفت فرزندانش و نگاه حمايت گرانه ي ايشان، 
كوله باري از اميد و پشتوانه اي محكم براي ما پديد آورده بود تا هدفمند و با اراده به 
تحصيل ادامه دهيم. هيچگاه فراموش نخواهم كرد، روزي پدربزرگم كه در خانواده 
از احترام فوق العاده اي برخوردار بود و پدرم هيچگاه روي حرفش حرفي نمي زد، در 
مقابل سؤال خود از پدرم كه «چرا بچه ها را تمام وقت به كار نمي گيري؟ وقتي توان 
پرداخت هزينه ي تحصيل شان را نداري، اجازه نده به مدرسه بروند.» پدرم با قاطعيت 

پاسخ داد :«من كار مي كنم تا آن ها درس بخوانند».

از راست سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي، حميدرضا حاجي بابايي 
و سرهنگ جانباز حبيب حاجي بابايي(سال 1362)
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     يك روز در نامه اي از مدرسه، ابوالقاسم به عنوان دانش آموز نمونه به اردوي 
«البد  گفت:  مي  خنده  به  ما  تعجب  و  شادي  جواب  در  او  بود.  شده  دعوت  رامسر 
و  زيبايي  بخاطر  كه  را  ابوالقاسم  پدرم  شب  آن  است.»  مزرعه  در  كار  منظورشان 

ظرافت به او غوره(انگور نارس) مي گفت، در آغوش كشيد و گفت : 
غوره ي من اگر مي خواهي برو.

     به نظرم علّت آن همه موفّّقيت و شيريني زندگي ما در آن ايّام دو چيز بود: يكي 
صداقت و ايمان مادرم كه مثل خون در رگ تمامي اعضاي خانواده جريان داشت و 
ديگري محبت و دوستي ما كه به واسطه ي لطف الهي و وجود پدر و مادري مؤمن 

نصيب ما شده بود.

     پدر و مادر ما هر دو مهربان، دلسوز و ايثارگر بودند. مادرم كه اهل فامنين بود و 
همه ي اقوامشان االن در كرج و قم زندگي مي كنند، غريبي خود را با عشق و عالقه 
به خانه و خانواده فراموش مي كرد. سادگي، صداقت، قناعت، ايثار و نجابت مادرم او 
را اسوه ي عشق برايمان قرار داده بود. او با كمترين امكانات، لذيذترين غذاها را طبخ 

مي كرد و هرگز بابت سختي هاي زندگي لب به شكوه نگشود.

وداع جانسوز همسر سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي در چهلمين روز ازدواج دركنار دو خواهر شهيد
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     پدرم نيز چنان كه گفتم هميشه با ما همانند دوست و برادر رفتار مي كرد. پدرم كه 
خيلي زود سنّت پيامبر را بجاي آورده و ازدواج كرده بود، با ما اختالف سني زيادي 

نداشت، شايد همين مسأله باعث شده بود كه همه معتقد بوده و هستند او با ما مثل 

برادر بوده است. نجابت، سخت كوشي، قناعت و عبادت و كارتمام وقت از مهمترين 
خصايص پدرم بود. او هم مثل ما و همراه ما، در جبهه حضور مي يافت و آرزوي 

شهادت در سرداشت.
شدند  موفّق  دامادمان،  احمدي،  عزيز  با  همراه   (5) كربالي  عمليات  در  ايشان      
گلوله هاي آرپي جي را به نيروهاي محاصره شده خط مقدم  در كانال ماهي برسانند 

بسيجي جانباز حاج جالل حاجي بابايي 1 و شهيد حاج عزيز احمدي در عمليات كربالي 5 شلمچه

كربالي 5  عملّيات  در  احمدي  عزيز  حاج  شهيد  و  بابايي  حاجي  جالل  حاج  جانباز  بسيجي  1ـ 
شلمچه، در حال آوردن تداركات براي گردان 154 حضرت علي اكبر مي باشند. حاج جالل پس از 
شهادت فرزندان خود سردار شهيد عليرضا و ابوالقاسم و داماد خويش سردار شهيد شكري موحد 
جهت اداي تكليف در عملّيات شركت نموده و همراه با شهيد عزيز احمدي در زير آتش سنگين 
دين خويش را به اسالم و ايران اسالمي ادا مي نمودند. آنها دو يار جدانشدني بودند كه رسيدن 
به فيض شهادت فاصله ي بين آنها شد. سپس همراه با گردان 154 براي عملّيات ماووت عراق به آن 

منطقه عزيمت كرده و در عملّيات بيت المقدس (2) شركت نمود. ايشان بواسطه پرتاب خمپاره از  
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و از نفوذ دشمن جلوگيري كنند. در پايان عمليات از آن ها به عنوان نيروهاي فّعال 
قدرداني شد.

     بعدها در عمليات بيت المقدس(2) در ماووت عراق در زمستان سال 66 پدرم 
فرزند  يارمحمدي  حسين  جانباز  و  احمدي  عزيز  شهيد  خود  ديرين  يار  دركنار 
سردار شهيد يارمحمدي كه در آن زمان سن و سال چنداني نداشته است با اصابت 
خمپاره اي شاهد شهادت همراه هميشگي خود حاج عزيز احمدي و مجروح شدن 
فرزند سردار شهيد اكبر يارمحمدي مي شود. ايشان نيز با شدت به گوشه اي پرتاب 
مي گردد و دچار عارضه مي شود كه اين عارضه همراه مجروح شدنش در بمباران 
روز قدس سال 1361 هنوز او را آزار مي دهد امّا ايشان معتقد است «اينها همه آزمايش 

بسيجي جانباز حسين يارمحمدي فرزند شهيد اكبر يارمحمدي در سنين كم در سال 65 براي 
عمليات كربالي 4 و 5 به جبهه ي جنوب اعزام شد

     ناحيه كتف به شدت مجروح گرديد. شهيد عزيز احمدي همانجا به درجه شهادت نائل مي گردد و 
بسيجي جانباز حاج جالل حاجي بابايي، پدر شهيدان حاجي بابايي، از ناحيه كتف دچار موج انفجار شديد 

مي گردد كه هر چه سن او باالتر مي رود، اين ضايعه  دردناك تر مي گردد.
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و نعمت الهي هستند.» كه نعمت جاي شكر دارد. 
هرگز  امّا  است  ساخته  بستري  بيمارستان  در  را  پدرم  بارها  جبهه  جراحات  درد 

كامالبهبود نيافته است و به قول ايشان :
 از دوست به يادگار دردي دارم                         كانرا به دوصدهزار درمـان نــدهم

     پس از گذشت بيست و اندي سال روزي كه پدرم از مقر فرماندهي عليرضا و اتاق 
سردار شكري موحد، دامادمان، كه مسؤول بهداري سپاه همدان بود، بازديد داشت، 
باران اشك او ديدني بود. سجده بر خاك محل فرماندهي عليرضا، اشك هاي صادقانه 
و روح آسماني او تمامي خاطرات شهرك المهدي و مدرسه شهرك مقر فرماندهي را 
بار ديگر زنده ساخت. ديدن اين صحنه ي غم انگيز دل همه حاضران را به درد آورد.
مي گردد،  خاطرات  از  مملو  دوباره  ذهنم  صفحات،  اين  نگاشتن  از  پس  اينك  و      
زيرا جغرافياي ما همواره بين درخت و دريا از ارتفاعات سرخ استقبال مي كند، بدون 
شك رفتارها، سكوت و گفتار برادران شهيدم، پدر و برادر جانبازم تلنگري است بر 
روح ناآرام ما تا فراموش نكنيم از كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت. اميد آن دارم 
شهدا، جانبازان و رزمندگاني را كه در اين صفحات از آنان نامي برده ام، ناتواني قلم 
را در وصف بر اينجانب خرده مگيرند كه چگونه مي توان وسعت شهادت را در سخن 

تنگ مايه ي قلمي زميني گنجاند و دشت شقايق را در پيشاني صفحه ترسيم كرد.
     در پايان كالم با عرض ارادت نسبت به خانواده و فرزندان معظم شهدا، جانبازان 
ايثارگران از خالق هستي مي خواهم تا توفيقي دهد تا همگي ما وارثاني شايسته،  و 

خدمتگزاراني مخلص و مرداني اليق در مسير نوراني واليت باشيم كه :
 بـه چـراغاني چشمان يتيمان سوگند             ما به لطف تو كمر بسته و بر خاسته ايم
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عمليات  از  قبل  كه  بابايي  حاجي  حميدرضا  و  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار 
است  گفتني  و  نموده  خلوت  يكديگر  با  المهدي»  شهرك  ي  خانه  در  «11شهريور 
خاطرات اين شب را فراموش نكرده ام كه شب در سنگر خمپاره بوديم، بي سيم خبر 
ايذايي  عمليّاتي  امشب  گفت  و  رسيدند  مدتي  از  پس  و  آييم  مي  شما  پيش  كه  داد 
داريم. تپه را بايد فتح كنيم، آمده ام خداحافظي كنم شايد شهيد شوم و من فرصت را 
غنيمت دانستم به آقاي حسنخاني از بچه هاي سپاه گفتم، يك عكسي براي يادگاري 
از ما بگير. او دوربين خود را آورد و گفت: متأسفانه فيلم تمام شده و آخرين فيلم هم 
رد كرد. بگذار برگردانم شايد شد. برگرداند و عكس گرفت و گفت معلوم نيست، 

بشود. ولي بعداً اين عكس بخوبي از آن فيلم در سنگر خمپاره بيرون آمد.

                                                                         حميدرضا حاجي بابايي
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شرح احوال شهيد
شهيد عليرضا حاجي بابايي در سال 1335 هجري شمسي در مريانج همدان در 
يك خانواده متدين ديده به جهان گشود. پدر او كشاورز و مادرش زني خانه دار بود. 
خانواده  اين  فرزندان  ساير  و  شهيد  نماي  و  نشو  حقيقي  بستر  خانواده،  معنوي  فضاي 

بوده است.
شغل كشاورزي و دامداري سنّتي در روستاهاي قديم همة اعضاي يك خانواده را 
به تالش و تكاپو وامي داشت. از اين رو شهيد حاجى بابايي بعنوان فرزند ارشد خانواده 
از سن پنج سالگي در كنار پدر وارد مزرعه و كار كشاورزي شد 1 و دوشادوش پدر 

در حد توان در مشكالت زندگي و تحصيل معاش ياري رسان خانواده بود.
مادربزرگ  و  پدربزرگ  با  كه  بود  ساختماني  در  او  خانوادة  و  شهيد  زندگي 
و عمو در يك مجموعه مشترك قرار داشتند. توّجه پدربزرگ به شيوه ى اداره ى 
زندگي و نوع تربيت فرزندان  تأثير قابل توّجهى داشت. پولي كه براي خريد تنقالت 
مدرسه به آنها مي داد، شهيد در خرج آن دقّت مي كرد و سعي مي نمود از آن براي 

خريد مداد و دفترچه و ديگر نيازهاي آموزشي استفاده كند.
روح لطيف و احساسات پاك شهيد حاجي بابايي در همان دوران كودكي، او 
را در ميان همساالن انگشت نما كرده و آينده اي درخشان را در نگاه بلند و پاك او 

به تصوير كشيده بود.
شهيد حاجي بابايي، دانش آموزي با استعداد و خوش فكر بود، و در هر دوره اي 

1 ـ حاجي بابايي، خاطرات، ص 17.
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از تحصيل، با معدل خوب و رتبة اّول قبول مي شد، و فكر و انديشة خود را به 
به  كه  مي داد  نشان  او  منسجم  و  موزون  منش  و  نمي كرد  محدود  درسي  كتاب هاي 
فراسوي زندگي كودكانه مي انديشد. بطور كلي خصوصيات شهيد در دوران تحصيل 

را مى توان چنين دسته بندى نمود: 

1. تربيت پاك و هدفمند
خميرماية  را  بشر  مسائل تربيت ديني، فطرت  نظرات كارشناسان  اساس  بر  اگر 
اّوليّه تربيت بدانيم، به حق بايد گفت كه رزق حالل با كشاورزي پدر و دامان پاك 
مادر، فطرت شهيد حاجي بابايي را با طراوت و تمايل خداباورانه به شكوفايي رساند، 

ميل به پاكي و خداپرستي از همان دوران كودكي مؤيّد اين واقعيّت بود.
 بقول حافظ:

گوهر پاك ببايد كه شود طالب فيض         ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود

سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي به اتّفاق پدربزرگشان در مشهد 1

رضا  امام  پابوس  به  كه  حالي  در  پدربزرگشان  همراه  به  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  1ـ 
مشرف شده بودند. ايشان عالقه وافري به عليرضا داشتند و در اكثر اوقات پدر بزرگ را را همراهي 

مي كردند.
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1ـ ديوان منصوري

2. انس به عبادت و قرآن كريم
اهّميّت  و  پرداخت  مي  نماز  ى  فريضه  اداى  به  ابتدايي  دوران  همان  از  شهيد 
نشان  فراواني  ي  عالقه  آن  با  انس  و  قرآن  فراگيري  به  و  بود  قائل  آن  براي  خاصي 
مي داد و هرگز از خواندن قرآن و حتي نگاه به صفحات آن سير نمي شدو سرانجام 

همين قرآن تنها انيس او در شبهاي تاريك سنگر در دوران دفاع مقدس مي شود.
   خوشا تنهايي شبهاي سنگر                   كه نور انس قرآن بود و دلبر 1

3. روح آرام و مهربان
داشت،  جذاب  و  دلنشين  رفتاري  و  صبور  و  آرام  روحي  بابايي  حاجي  شهيد 
معموالً دوران نوجواني و ظهور عالئم بلوغ فرزندان را تندخو و پرخاشگر مي كند. در 

سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي ( دوران سپاه دانش)
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حالي كه شهيد، هر چه به بلوغ نزديك تر مي شد، آثار رأفت و مهرباني و هم جوشي 
با ديگران در او بيشتر مي شد و اصًال اهل قهر و لجبازي نبود و حتّي كساني كه از او 
مي بريدند، براي آشتي پيشقدم مي شد و در محيط خانواده اگر اختالفي بين برادران و 
خواهران پيش مي آمد، با ميانجيگري و نصيحت به دوستي و همكاري مبدل مي شد 1. 

4. احترام و عالقه به والدين
شهيد حاجي بابايي عالقه ويژه اي به پدر و مادر داشت و آنها را معلّمان اصلي 
فرزندان مي دانست. دربارة پدر و مادر بسيار سفارش مي كرد و اگر صداي فرزندي 
باالتر از صداي پدر و مادر بود، به شّدت ناراحت مي شد و مي گفت: فرزندان تحت 
نديدم  يكبار  براي  حتي  اصًال  من  كنند.  بدرفتاري  مادر  و  پدر  با  نبايد  شرايطي  هيچ 

ايشان با پدر و مادر تند صحبت كرده باشد 2. 
معموالً هر گاه از راه مي رسيد دست به گردن مادر مي انداخت و رويش را مي بوسيد، 
وخانواده  فرزندان  حقيقي  معلّم  را  آنها  و  مي كرد  تعريف  مادر  و  پدر  از  هميشه 

مي دانست 3. 
سرهنگ امير قادري مظاهر در خصوص ارادت و عالقه شهيد حاجي بابايي به  

پدرش مي گويد:
كشاورزي  مشغول  پدرش  با  كه  ديدم  را  عليرضا  شهيد  بارها 
است. يك روز به اتّفاق شهيد به صحرا رفتيم. به هنگام ظهر، پدرش 
در زير درختي مشغول استراحت بود. شهيد عليرضا به سوي او رفت و 
زانو زد و كف پاي پدرش را بوسيد و گفت: پيامبر اسالم (ص)، دست 

كارگر را مي بوسيد و من كف پاي پدر را مي بوسم.
 همي دانم كه مادر نازنين است                  پدر سرماية روي زمين است
         مــرا بوسيــدن دســتان مــــادر                 كنــار پاي بابــا دلنشين است

1ـ ـ سرهنگ قادري مظاهر، خاطرات، ص 121.
2ـ حاجي بابايي، خاطرات،ص 29

3ـ خاطرات، ص 183.
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5. روحية معّلمي
 جوهر ذاتي افراد عنايتي ازلي است كه در جان و انديشة شهيد حاجي بابايي 
نمودار شد. لطافت طبع، روح آرام، چهرة گشاده، حوصله، تأنّى، كالم تأثيرگذار و 

از راست : سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي، سرهنگ امير قادري مظاهر 1
و سردار سرتيپ علي شادماني

همراه  به  مدني  اله  آيت  شهيد  خدمت  در   57 سال  اواخر  در  مظاهر  قادري  امير  سرهنگ  1ـ 
سرداران شهيد حاجي بابايي و يارمحمدي و شهيد سيديوسف موسوي و علي اصغر حاجي بايايي 
و حشمت اله عبادي بعنوان نيروهاي عملّياتي خدمت مي كردند و در پاكسازي منطقه كردستان 
فّعاالنه مشغول بودندو با شروع سپاه با معرفي آيت اله مدني در اوايل ارديبهشت 58 به عضويت 
سپاه پاسداران همدان درآمدند و بعداً به فرمان امام به منطقه پاوه رفتند و سپس به مهاباد براي 
مبارزه با ضدانقالب رفتند و بعداً بعنوان فرمانده پيشمرگان كرد منطقه سريش آباد و قروه منصوب 
شدند و در زمان جنگ به عنوان نماينده سپاه در ژاندارمري مشغول خدمت بودند و همزمان به 
جبهه غرب در سرپل ذهاب مي آمدند و بعدها بعنوان معاون طرح و برنامه در لشكر انصارالحسين 
مشغول بودند و ايشان به عنوان مدير طرح و برنامه لشكر انصارالحسين خدمت خالصانه اي كرد 
خدمت همدان  استان  فرماندهان  و  اميران  و  سرداران  كنگره  ستاد  رئيس  عنوان  به  آخر  در  و 
 مي كرد كه بعد از سي و دو سال خدمت با درجه سرهنگ تمامي در اين جايگاه بازنشسته شدند.
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به هم آميخته و خلعت شايسته ى معلمي را بر تار و  اعتماد به نفس باالي شهيد تماماً 
پود شهيد حاجي بابايي تنيده اند. 

سردار حميد حسام (همرزم او) در اين باره مي گويد:

شهيد حاجي بابايي اخالق جّذاب و منش دلنشيني داشت، به 
همين دليل هر دانش آموزي به او نزديك مي شد و با او ارتباط 
برقرار مي كرد، مطمئن بود كه مي تواند به راحتي با او صحبت كند، 
و  مي كرد  پنهان  را  ديگران  عيوب  كه  بود  بلند  آنقدر  او  روح  چون 
پوشش مي داد و خودش همواره تأكيد مي كرد كه صفت بارز هر معلم 

خوب آن است كه رازدار دانش آموزان باشد 1. 
آقاي دكتر رنجبر زاده 2 نيز درباره نقش معلمي شهيد مي گويد:

شهيد حاجي بابايي بحق معلّمي الگو بود زيرا همه خصوصيات 
يك معلّم الگو را داشت؛ بويژه اين كه دل هاي دانش آموزان را در 
در  مي شد،  صميمي  و  دوست  بسيار  آنها  با  و  مي گرفت  خود  چنگ 
روزگار ما دانش آموزان معموالً از معلّمين مي ترسيدند، زيرا چوب به 
دست به كالس مي آمدند و دانش آموزان تنبل را تنبيه مي كردند. ولي 
من اصًال بخاطر ندارم كه ايشان چوبي به دست بگيرند يا دانش آموزي 
كه  مي كردند  برخورد  دانش آموزان  با  طوري  ايشان  بزنند.  كتك  را 
اگر درس نمي خواندند، احساس شرمندگي مي كردند. شهيد با همين 

1ـ خاطرات، ص 236.
2ـ دكتررنجبرزاده كه از محصلين سردار شهيد حاجي بابايي در دوران ابتدايي در روستاي حبشي 
اسدآباد بود، مي گويد : سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي مرا به همدان آورد و تأكيد بر درس 
خواندن مي كرد و حاال كه به عنوان نماينده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي 
مشغول خدمت هستم از بركت راهنمايي هاي آن شهيد بزرگوار است كه به اينجا رسيده ام او مرا 
كمك مي كرد تا درس بخوانم و هميشه بياد او در خدمت به محرومين انجام وظيفه مي نمايم تا 

در حفظ پيام و خون شهدا انجام وظيفه كرده باشم.
3ـ خاطرات، ص 96.
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مدرسه  به  را  سنگر  و  نهاده اند  پا  نبرد  جبهه هاي  به  معلمي  ى  روحيه 
عشق تبديل نمودند 3. 

اي عزيز! در خاطرات آموزنده ى همرزمان شهيد، نكات بديع اخالقي و تربيتي نهفته 
است كه اي كاش خميرماية تعليم و تربيت ما قرار مي گرفت و ما مي توانستيم فرزندان 
پاك و خوش ضمير ملّت را با آموزه هاي معلّم به خون نشسته ى آنها تربيت نموده و 
انگيزه ى دين باوري و خداگرايي را در آنها تقويت كنيم و در اين روزگار مخوف و 

دين ستيز در حصار ايثار شهداي عزيز، دنيا و آخرت را تضمين نماييم.

6. شهيد و انقالب اسالمي
بود.  بخشيده  بابايي  حاجي  شهيد  زندگي  به  تازه  روحي  اسالمي  انقالب  طليعه 
گوشه  در  انقالب  حوادث  پيگيري  و  مبارزه  وقف  را  خود  روز  و  شب  كه  بگونه اي 

معلم و سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در حال مطالعه وكسب علم جهت آموزش به دانش آموزان 1

در  مطالعه  با  هميشه  شد  مي  موجب  معلّمي  به  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد  عالقه  و  1--عشق 
كالس درس حاضر شود و عشق و درس را با هم عجين مي كرد و به پاي دانش آموزان مي ريخت. 
تعدادي از شاگردان او در حال حاضر در مناصب كليدي مانند نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 

انجام وظيفه مي كنند.
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و كنار كشور پهناور ايران كرده و به پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني 
(ره) اطمينان كامل داشت و همين امر موجب شد كه انگيزه شهيد براي مبارزه با رژيم 
چندين برابر شود و همواره با شجاعت و صراحت در صحنه تظاهرات و ساماندهي 
كند.  نقش آفريني  شاهنشاهي  رژيم  عليه  مردم  آحاد  فشرده  هم  به  صفوف 

آقاي عبداهللا عنايتي (معلم همكار شهيد) در اين باره مي گويد:
شهيد حاجي بابايي به پيروزي امام خميني (ره)عليه رژيم پهلوي 
در همان روزهاي اّول مبارزه باور داشت و با جرأت و جسارت فراواني 
براي مردم حرف مي زد و علناً اعالميه ى امام خميني(ره) را بين آنها 

توزيع مي كرد 1.
شهيد حاجي بابايي براستي كه معلّم انقالب بود و توان و تجربه ى خود را در 
خدمت تحقق آرمان هاي امام خميني (ره) قرار داده بود و اوضاع سياسي و شرايط 

حاكم را بخوبي تجزيه و تحليل مي نمود. 
همرزم او سردار سيلواري در اين باره مي گويد: 

به  خود  وظيفة  اداي  براي  را  معلمي  شغل  بابايي  حاجي  شهيد 
آرمان ها و عقايد امام خميني(ره) انتخاب كرده بود. خط امام و ياران 
بايد  انقالب  معلّم  مي گفت:  همواره  و  مي شناخت  خوب  را  او  واقعي 
دانش آموزان را با ويژگيهاي انديشه وراه امام خميني (ره) آشنا كند 2. 

قدرت مديريت و ساماندهي شهيد حاجي بابايي در همان دوران پيروزي انقالب 
از  بسيار  جمعيتي  كوتاه  بسيار  فاصله اي  در  كه  بطوري  مي كرد،  خودنمايي  اسالمي 
تظاهركنندگان را به دور خود جمع مي نمود و با سردادن شعارهاي مناسب با موقعيت، 

آحاد عظيم ملّت را به حركت در مي آورد. 
آقاي مهراني فر (همرزم شهيد) در اين باره مي گويد:

ساماندهي  و  تجمع  ايجاد  در  خاصي  تدبير  بابايي  حاجي  شهيد 
راهپيمايي مردم عليه رژيم پهلوي داشت و حتي راه فرار و نحوة مقابله 

1--خاطرات، ص 561.
2-خاطرات،ص 281.
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با مأموران رژيم را به ما مي آموخت. در يكي از تظاهرات ها، مأموران 
شهرباني به ما حمله كردند؛ بالفاصله داخل حوزه علميه جارو به دست 
گرفتيم و مشغول كار شديم. مأموران به طرف ما آمدند و گفتند اينجا 

چه مي كنيد؟ گفتيم: ما رفتگريم و بكار خود مشغوليم 1. 

به هر حال، شهيد حاجي بابايي در زمان پيروزي انقالب لحظه اي نياسود و شب 
و روز خود را وقف مبارزه كرده بود كه سرانجام انقالب شكوهمند اسالمى  در 22 
بهمن سال 1357 هـ . ش به پيروزي رسيد و آرزوي ديرينة همه عاشقان اسالم و امام 

1--خاطرات، ص 372.
2ـ سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در سال 1357، در سن 22 سالگي زماني كه ايشان با حضور 

فعال خود در وقايع انقالب نقش آفريني مي كرد.

سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در سال57 2
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خميني(ره) تحقق يافت.
انقالب اسالمي پس از پيروزي بر رژيم پهلوي با مشكالت خاصى روبرو شد 
ظهور گروه ها و احزاب در صحنه سياسي كشور كه هر كدام سهم خود  مخصوصاً 
را از انقالب اسالمي مطالبه مي كردند. در آن حال و هوا، شهيد حاجي بابايي بهترين 
راه خدمت به انقالب اسالمي و تحقق آرمان هاي امام خميني(ره) را حضور در سپاه 
پاسداران مي دانست و بي درنگ بعنوان يك نيروي شاخص و الگو  به عضويت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي درآمد.
بابايي،  حاجي  شهيد  بارز  هاي  ويژگي  از  يكي   : گويد  مي  آبنوش  سردار 

دشمن شناسي بود. ايشان دشمنان داخلي و خارجي انقالب اسالمي را خوب 

سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در ميان دو همسنگر و دو داماد خود 1

1ـ سردار شهيد حاجي بابايي در ميان دو همسنگر و داماد خود شهيدان حاج عزيز احمدي(مداح 
اهل بيت) و سردار اسماعيل شكري موحد. سردار شهيد شكري موحد از همان آغازين روزهاي 
جنگ با قبول مسؤولّيت بهداري سپاه همدان در جبهه سرپل و تيپ محمد رسول ا..(ص) معاونت 
بهداري در اجراي فرمان رهبري جانانه قدم نهادند. سپس با عنوان نيروي شناسايي در عملّيات 
سرتيپ  و  شهبازي  محمود  وحاج  متوسليان  احمد  حاج  شهيد  سرداران  دركنار  المقدس  بيت 
حسين همداني انجام وظيفه نمودند. پس از آن مسؤوليت بهداري تيپ را پذيرفتند تا اين كه در 

جبهه ي گيالنغرب به فيض شهادت دست يافتند.



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 47

مي شناخت و در تحليل ماهيت گروهك ها بويژه منافقين خلق نقش مهمي در تنوير 
افكار جوانان ايفا نمود. تا آنجا كه در راه مبارزه با آنها مجروح شد و به بيمارستان 
يا  ترور  قصد  و  كردند  شناسايي  بيمارستان  در  را  او  منافقين  عناصر  و  گرديد  منتقل 

مسموم نمودن او را داشتند كه با هوشياري يكي از برادران پاسدار متواري شدند.
7. شهيد و دفاع مقدس

چندي از پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني(ره)، نگذشته بود كه 
دشمن بعثي عراق، از زمين و هوا در 31 شهريور 1359 هـ..ش به خاك ميهن اسالمي 
مشكالت  با  كه  را  ايران  اسالمي  جمهوري  و  آورد  هجوم  كشور  جنوب  و  غرب  از 

طبيعي بعد از انقالب مواجه بود، كامًال غافلگير نمود و بسياري از پاسگاه هاي مرزي 
را با خاك يكسان ساخت و بسياري از روستاها و شهرهاي مناطق مرزي را به اشغال 

خود درآورد. 
با  و  نمود  پاره  را  الجزاير  قطعنامه 1975  عراق،  جمهور  رئيس   ، حسين  صدام   

از راست : سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي، سردار شهيد حاج محمود شهبازي 1

١ ـ سردار شهيد حاج محمود شهبازي و سردار شهيد حاجي بابايي عالقه شديدي به هم داشتند 
و در عملّيات 11 شهريور هر كدام فرمانده يك محور در عملّيات بودند. سردار شهيد شهبازي در 

محور جگرمحمدعلي و سردار شهيد حاجي بابايي در محور قراويز عملّيات كردند.
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1ـ به كتاب تاريخ دفاع مقدس، تأليف نگارنده مراجعه شود.

پشتيباني كامل تسليحاتي و تبليغاتي، فتح سه روزة ايران را به اربابان خود نويد داد.
قطع نظر از علل و انگيزة تجاوز رژيم عراق به خاك جمهوري اسالمي ايران 
كه در جاي خود مهم و قابل توّجه است 1،  شيوة مقابله با هجوم سراسري دشمن كه 
حمايت قدرت هاي بزرگ را با خود دارد، براي نسل امروز ما بسيار حايز اهّميّت است.

معموالً كارشناسان مسائل دفاعي و نظامي معتقدند كه اركان اصلي هرنظام دفاعي سه 
عامل است:

الف: فرماندهي
ب: تسليحات نظامي

ج: نيروي انساني
انقالب،  پيروزي  از  پس  اسالمي  جمهوري  ارتش  اصل،  سه  اين  به  عنايت  با 
درگير بازسازي و تحول ساختاري بود و سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم با انقالب 
تولّد يافت و هنوز شاكلة خود را متناسب با نيازهاي انقالب اسالمي نيافته بود. به لحاظ 
فشنگ  يك  ساخت  توان  حتي  و  بوده  وابسته  بيگانگان  به  كامًال  هم  دفاعي  صنعت 
توان  لذا  و  بوديم  دشمنان  تحريم  و  فشار  معرض  در  ديگر  سوى  از  و  نداشته ايم  را 
تسليحاتي ارتش بعثي عراق نسبت به ما چندين برابر بوده است و همچنين فرماندهان 
گروهان و گردان و تيپ و لشگر و .. به لحاظ شايستگي هاي ذاتي و بروز استعدادها و 
تدبير افراد از بين رزمندگان انتخاب مي شدند و هيچ كدام دوران آموزش كالسيك 

جنگ را در آكادمي هاي مدرن طي نكرده بودند. 
اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه وقتي ما از نظر تسليحات و سيستم كالسيك 
در  سال  هشت  طي  توانستيم  چگونه  پس  نداشته ايم،  توازن  و  تقارن  دشمن  با  جنگ 

برابر هجوم بيرحمانه آنها مقاومت كنيم؟
پاسخ اين است كه  ما در ركن سوم دفاعي يعني نيروي انساني مؤمن و انقالبي 
سرآمد بوده ايم و به تعبير امام راحل (ره)، جوانان جان بر كف جوهر مقاومت و جهاد 
ما را با دشمن تشكيل مي دادند. سيل جوشان نوجوانان و جوانان در پي فراخوانــي 
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1ـ نهج البالغه-حكمت 147 صبحي صالح

و  گشود  مقدس  دفاع  تاريخ  در  را  ديگري  فصل  جبهه ها،  سوي  به  خميني (ره)  امام 
حيرت تحليلگران داخلي و خارجي را برانگيخت.

تنها راه شناخت پايداري و مقاومت هشت ساله در دفاع مقدس، شناخت اوصاف 
دليرمرداني است كه صحنه هايي بي بديل از شهادت و ايثار را خلق نموده اند، كه اگر 
به ضبط و ثبت و نشر و تبليغ آن نپردازيم به خون شهدا و فرهنگ مقاومت اين ملّت 
امام  فرمايش  طبق  كه  حيرت انگيز  و  اعجاب آور  آثاري  خلق  داشته ايم.  روا  خيانت 

راحل (ره) جز در برهه اي كوتاه از تاريخ صدر اسالم همانند ندارد.
موالي متقيان ، علي عليه السالم ، درباره رزمندگان و جهادگران مخلص مي فرمايند:

و صبحوا الدنيا بابدان و ارواحهم معلقه بالمحّل االعلي اولئك خلفاء اهللا 
في ارضه و الدعاة الًي دينه آه آه شوقا الي رؤيتهم 1.

بر  را   روح هايشان  كه  حالى  در  شدند  دنيا  همنشين  خود  خاكي  بدن  با  فقط 

از راست 1 ـ سردار جعفر مظاهرى 2 ـ سردار شهيد ستار ابراهيمى 3 ـ اسكندرى فرمانده جبهه 
ميانى سرپل ذهاب  4 ـ سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى 5 ـ سردار محمدرضا زرگرى 6 ـ سردار 

مهدى روحانى 7 ـ سردار شهيد حبيب مظاهرى   8 ـ جواد الچينى  9 ـ اكبرعابدى



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 50

به  بشر  دعوت كنندگان  و  خدا  جانشينان  آنها  آويخته اند،  ملكوت  عالم  قله  بلندترين 
سوي دين خدا هستند.آه آه! چقدر اشتياق زيارت و ديدارشان را دارم.

و  بسيجيان  (ع)،  علي  حضرت  متقيان،  موالي  سخنان  بارز  مصداق  عزيز!  اي 
بيت  اهل  و  اسالم  آرمان هاي  تحقق  راه  در  كه  هستند  ما  كف  بر  جان  رزمندگان 
عليهم السالم سر از پا نمي شناختند و آنگاه كه با رمز يا علي، يا فاطمه و يا حسين و .. 

از راست (سردار شهيد اسماعيل شكرى موحد، و سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى 
على اصغرصميمى) 1 شهرك المهدى، سرپل ذهاب

منطقه  در  ضدانقالب  سركوبي  در  انقالب  از  پس  موحد  شكري  اسماعيل  حاج  شهيد  سردار  1ـ 
پاسداران  سپاه  عضويّت  به   59 سال  اوايل  در  آن  از  بعد  و  داشت  حضور  آباد  صلوات  و  دهگالن 
در آمد و با شروع جنگ روزهاي اّول در سرپل ذهاب حضور داشت و به خودي خود مجروحين 
مسؤوليّت  را مداوا مي كرد، تا اين كه به عنوان مسؤول بهداري در شهرك مشغول كار شد و بعداً 
بهداري سپاه همدان را هم به عهده داشت و در زمان عمليّات به عنوان نيروي فّعال رزمي هم مي 
جنگيد. در 8 ارديبهشت سال 60 از ناحيه كمر به پايين سخت مجروح شد و با همان مجروحيت به 
شهرك المهدى سر پل ذهاب برگشت. در عمليّات 11 شهريور و تنگه كروك و فتح المبين و بيت 

المقدس بسيار فّعال بود. با توّجه به شغل بهداري در گشتهاي بلتا در فتح المبين و در شناسايي  
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و  ديدار  شوق  مي شدند،  حمله ور  زمان  مارقين  و  قاسطين  و  ناكثين  صفوف  به 
زيارت موالي را در دل خود شعله ور مي ساختند. 

اي عزيز! بيا از اين منظر، بار ديگر به خاطرات و حماسه هاي رزمندگان اسالم 
مراجعه كنيم و آن حادثه هاي تكرار نشدني  را دوباره و صدباره بخوانيم و از عرفان 

از  و  بگيريم  مدد  خود  بي روح  و  منجمد  زندگي  تفسير  براي  آنان  حكمت  و 
خواب غفلت و شهوت سربرآوريم و از شگفتي هاي موجود در حماسه آنها به سالح 
هوس و چنگ اندازي هاي شيطان،  و  هوا  صالح مجهز شويم تا در تنگناي نبرد با  و 
خوار و زمين گير نشويم و با همة سوابق دفاع مقدس و افتخار همنشيني با شهدا، گرفتار 

شهوت و شهرت دنيا نشويم.
اي عزيز! شهداي ما در ملكوت اعلي از چنان آوازه اي برخوردارند كه اذهان 
ما از درك آن عاجز و ناتوان است و هر چه پندار ما از مجد و عظمت آنان بگويد و 
بنويسد، توهمي بيش نيست. در بيان مقام شهدا، همان بس كه امام راحل(ره)، مراد 

تا جاده اهواز ـ  خرمشهر در عمليّات بيت المقدس با پاي تاول زده خوب نقشي ايفا كرد و به عنوان 
تك تيرانداز در عمليّات شركت كرد. با تشكيل تيپ انصارالحسين (ع) مسؤول بهداري تيپ شد تا 
اين كه به رسالت خود عمل كرد و در منطقه عمليّاتي گيالن غرب به درجه رفيع شهادت نايل گرديد.

       علي اصغر صميمي در سال 58 بعنوان ذخيره كميته مشغول فعاليت بود و در اوايل سال 59 به 
دادگاه  به  آنجا  از  و  رساند  پايان  به  را  آموزش  ابوذر  پادگان  در  و  درآمد  پاسداران  سپاه  عضويت 
انقالب اسالمي همدان رفت و پس از مدتي قبل از جنگ در منطقه قصر شيرين در پاسگاه مرزي 
مشغول خدمت بود و دو سه روز قبل از حمله عراق به مرخصي در همدان مي آيد و بعد از برگشت 
اند  گرفته  اسارت  به  را  همدان  سپاه  فرماندهي  شوراي  از  اي  عده  و  كرده  حمله  عراق  كه  بيند  مي 
و در زمستان سال 59 دوباره به سرپل ذهاب مي آيد و بعد از مدتي انجام وظيفه در جبهه غرب به 
آن  در  مدتها  و  كند  مي  خدمت  نژاد  كي  دكتر  آقاي  استاندار  محافظ  عنوان  به  و  مراجعت  همدان 
قسمت خدمتگزار مي باشد با تشكيل گردان كوهستاني انصارالحسين(ع) بعنوان مسؤول گروهان در 
تشكيل گردان كمك مي كند و با تشكيل تيپ انصارالحسين(ع) به عنوان رئيس دفتر ستاد مشغول 
خدمت بود تا پايان جنگ در لشگر انصارالحسين(ع) بود. بعد از پايان جنگ رئيس بازرسي لشگر 
درجه  با  خدمت  ساله  سي  پايان  با  بود.  لشگر  فرهنگي  مسؤول  عنوان  به  مدتي  و  انصارالحسين(ع) 
سرهنگ تمامي بازنشست شد و حاال هم در همراهي نظام جمهوري اسالمي از هيچ كوششي دريغ 

نمي كند.
1ـ صحيفه نور، ج 21، ص 126. 
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دل شهيدان فرمود:
چه گويم و چه نويسم كه خاموشي بهتر و شكستن قلم اولي تر است 1. 

اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز                    كان سوخته را جان شد و آواز نيامد
اين مــدعيان در طلبش بيخبرانند                      كــان را كه خبر شد خبري باز نيامد

از خيل اين عاشقان به سراغ شهيد عليرضا حاجي بابايي رفتيم كه همه لحظه هاي 
حضور او در جبهه هاي غرب و جنوب كشور درس و عبرت است. تو گويي اين معلّم 
عاشق با قلم اسلحه و دوات خون، ما را به فهم حقايقي فرا مي خواند كه جوهر برهان 

و تأويل عرفان است و منطق آن بصيرتي است كه مالزم ايمان است.
اينك با قلمي سرشار از عشق به شهداء و قلبي لبالب از شوق شهادت به شرح 
فضايل و كماالت فردي و اخالق و مديريت و فرماندهي شهيد حاجي بابايي در دو 
قلّت  به  شهيد  خاطرات  و  زندگي  ساحت  به  ورود  از  قبل  و  مي پردازم  مستقل  فصل 
بضاعت  قدر  به  مي گردد  تقديم  كه  آنچه  و  مي كنم  اعتراف  عمل  حقارت  و  درك 

حقير است نه ساحت كبير شهيد.
        بَرد آب زين بحر فيروزه اي                         به ظرفيت خويش هر كوزه اي
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فضايل و كماالت شهيد
ويژگي هاي شهيد عليرضا حاجى بابايي را در دو بخش مورد شناسايي قرار مي دهيم.

اول: اوصاف فردي
قابل  و  برجسته  خصوصياتي  نوجواني  و  كودكي  دوران  از  بابابي  حاجى  شهيد 
و  چهرة  جّذاب  بود.  داده  بروز  خود  از  خانواده  اعضاي  و  دوستان  درميان  توّجهي 
معصومانه، رفتار آرام و با متانت در كنار بلوغ فكري و هوشمندي و ساليق اخالقي 
مهم ترين امتيازات او از عنفوان رشد و تربيت در محيط خانواده و مدرسه بوده است. 

در مجموع خصوصيات فردي او را مي توان در موارد زير دسته بندي نمود:

1. هوش و استعداد
شهيد عليرضا از هوش و نبوع فكري خاصي برخوردار بود. در دوران تحصيل 
كه درس مي خواند، هميشه رتبة  اّول بود و در همة دوره  ها و مقاطع تحصيلي با نمرة 
باال و معدل عالي قبول مي شد. در حقيقت مي توان گفت كه او يك نخبة علمي بود 1. 
البتّه اين توفيقات نتيجة عوامل متعددي است كه مهم ترين آنها والدين و نحو ة ازدواج 
عليرضا  شهيد  ويژه  به  فرزندان  همة  شخصيت  تكوين  در  بسزايي  تأثير  كه  بود  آنها 

داشته است 2.
اي عزيز! طهارت و پاكي و ذكاوت فرزندان، محصول شجرة طوباي والدين 

است كه: «اصلها ثابت و فرعها في السماء» 3 بايد قدر خانواده عزيز شهدا را بدانيم و 

1ـ خاطرات دكتر حاجي بابايي، برادر شهيد، ص 3.
2ـ همان.

3-سوره ابراهيم،آيه 42.
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كه  شويم  بهره مند  بايسته  و  شايسته  نحو  به  آنان  خوبي هاي  و  فضايل  خرمن  از 
شهدا خوشه هاي پربار اين خرمن هميشه خرامانند.

             در خرمن ما باش خرامان                ما حاصل آن خرمن پاكيم

2. دين گرايي
يكي از آثار تربيت سالم و پدر و مادر خوب و مؤمن، شوق و انگيزة دين گرايي 
و ميل به ارزش ها در فرزندان است كه از آن در لسان اهل معرفت عليهم السالم بعنوان 

«داعي درون» يا «واعظ نفساني» ياد مي شود.
چنانكه امام سجاد (عليه السالم) فرمود:

«يابن آدم التزال بخير مادام لك واعظ من نفسك» 1
و  خوبي ها  به  ميل  هميشه  باشد،  درونت  در  واعظي  كه  زماني  تا  آدم،  پسر  اي 

ارزش ها در تو وجود دارد.
شهيد حاجي بابايي انصافاً از اين واعظ دروني بهره مند بود و ميل به ارزش ها و 
ذوق و شوق شناخت قرآن و احكام اسالمي در او شعله مي كشيد و گرايش او به شغل 

معلّمي را بايد ناشي از همين احساس و ذوق دروني دانست.
ناگفته نماند كه حس ديني و ميل به فراگيري ارزش هاي اسالمي در همة فرزندان 
خانوادة حاجي بابايي وجود داشته كه ناشي از والدين مؤمن و خداجو و فضاي سالم و 

ديني حاكم برخانواده بوده است. 2
فطرت  مولود  ديني  حس  عرفان،  و  اخالق  حوزة  بزرگان  نظرية  اساس  بر  البتّه 
خداگرايي انسان است كه همانند نردباني انسان را به عرش رحمان مي رساند، چنان 

كه جناب مولوي مي گويد:
          حس دنيا نردبان اين جهان                حس ديني نردبان آسمان

1ـ امالي مفيد، ص 110.
2-حاجي بابايى،خاطرات،ص 3.
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3. ُانس با قرآن
از ويژگي هاي مهم هر مسلماني در دوران زندگي انس با قرآن كريم است، بطوري 

كه موالي متقيان علي (ع) فرمودند:
فان اردت المونس فالقرآن يكفيك. 2

اگر اراده كردي كه يار و همدمي انتخاب كني، قرآن تو را بس است.
به  بويژه  قرآن  ساحت  به  مقدس  دفاع  دوران  در  رزمندگان  عالقه  و  انس  امّا 
سوره ها و آياتي كه مربوط به جهاد و شهادت مي شد، از مقوله ديگري است كه نمونة 

بارز و روشن آن شهيد حاجي بابايي است. 
برادرش دكتر حاجي بابايي در اين باره مي گويد:

در يك نماز جمعه يكي از همرزمان شهيد حاجي بابايي نزد من 
آمد و گفت: خاطره اي عجيب از شهيد دارم. گفتم: بفرماييد. گفت: 

سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در مراسم تشييع جنازه ي شهيد سردار 
حاج محمود شهبازي فرمانده ي سپاه همدان 1

محمود  حاج  سردار  شهيد  ي  جنازه  تشييع  مراسم  در  بايايي  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  1ـ 
شهبازي فرمانده ي سپاه همدان كه با خيره شدن به جنازه ي شهيد در حسرت شهادت به حال 

ايشان افسوس مي خورد.
2ـ سيماي سحرخيزان به نقل از تحف العقول، ص 81.
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شهيد هر وقت سورة «والعاديات» خوانده مي شد و يا خودش مي خواند، 
از خود بي خود مي شد و رنگ چهرة او دگرگون مي گشت. 1

سورة والعاديات بعد از جنگ «ذات السالسل» نازل شد كه در سال هشتم هجري 
حضرت علي (ع) با گروه زيادي از مهاجر و انصار براي نبرد با قبايل آن اعزام شد. 
ابتدا به آنها اسالم را عرضه داشتند، چون نپذيرفتند، به آنها حمله ور شدند و آنان را 

در هم شكستند و اموال فراواني را به غنيمت گرفتند.
سوره والعاديات نازل شد در حالي كه هنوز سربازان اسالم به مدينه بازنگشته 
بودند. پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) آن روز براي نماز صبح آمد و اين سوره را 
در نماز تالوت فرمود. در پايان نماز اصحاب عرض كردند: اين سوره اي است كه ما 

تا به حال نشنيده بوديم.
فرمود: آري، علي (ع) بر دشمنان پيروز شد و جبرئيل ديشب با آوردن اين سوره 
به من بشارت داد. چند روز بعد علي (ع) با غنائم و اموال فراوان به مدينه وارد شد. 

سوره اي كه با سوگند دادن به جهادگران بيدار و فداكار آغاز شده است. 2
 اي عزيز! نشان قلب سالم انس با قرآن و بهره مندي از الهامات غيبيه آن است و 
راز بيقراري افرادي چون شهيد حاجي بابايي، سير در باطن و اعمال پنهاني و دريافت 

شفاء و رحمت از معاني و حقايق و لطايف آن است. مگر نخوانده اي كه:
و نّنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمومنين. 3

شفاء  و رحمت نازل شده از قرآن مخصوص دردها و نيازهاي مؤمنين پاك و 
خالص است. چنان كه موالي متقيان، علي (ع) در وصف متّقين مي فرمايد: 

تالين الجزاء القرآن و يحزنون به انفسهم و يستبشرون به دواء دائهم. 4 
مؤمن واقعي در نيمه هاي شب به ترتيل قرآن مي پردازد و نفس خود را با تالوت 

آن محزون مي سازد و دواي دردهاي خود را از آن طلب مي نمايد.

1ـ دفتر خاطرات، ص 3.
2ـ تفسير نمونه، برگزيده، ج4، ص 562.

3ـ اسراء/82.
4ـ نهج البالغه، خطبه 184.
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اي عزيز! سير در قرآن، توفيق مالقات با ارواح انبيا و اولياي الهي است، چرا كه 
ارواح پاكان در اقيانوس قرآن شناورند. چه زيبا مي گويد: جناب مولوي:

   چون در قرآن حق بگريختي                با روان انبــيـــا آميختـي
  روح قـــرآن است جان انبيا                  مـاهيان بحر پاك كبريا

اي عزيز! اگر شهيد حاجي بابايي با شنيدن يا خواندن آيات قرآن از خود بي خود 

1 ـ از راست:  قاسمعلي آرايشگر را سردار شهيد حاجي بابايي بعضي مواقع براي آرايشگري با 
خودش به سرپل مي برد  كه به رزمندگان خدمت كند. 2 ـ نفر دوم سردار شهيد حاجي بابايي 
از  كه  بياتي  مسعود  ـ  سپاه 4  برداران  از  اصليان  محمد  ـ  ذهاب. 3  سرپل  مياني  جبهه  فرمانده 
برادران پيش كسوت سپاه بود 5ـ جعفر خاكيان از برادران سپاهي كه قبل از جنگ آن سرود زيبا 
را با فلوت براي رزمندگان در جبهه دارخوين  قصر شيرين خواند. 6ـ  سردار شهيد حبيب مظاهري 

معاون محور جبهه مياني سرپل ذهاب كه در عملّيات رمضان به شهادت رسيد.

(از راست: قاسمعلي، سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي، محمد علي اصليان، مسعود بياتي
جعفر خاكيان، سردار شهيد حبيب مظاهري) 1
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مي شود، دليل روشن آن، روح پاك و پروازي شهيد است، زيرا ساحت قرآن كريم، 
جاذب روح هاي پاك و خداجوست و جنس روح شهيد از جنس قرآن كريم است. 

بقول مولوي:
ذره ذره كاندرين ارض و سماست                جنس خود را همچو كاه و كهـرباست
نوريـــــان مــر نـــوريان را طالبند                 نــاريــــان مر ناريـــــان را جــــاذبند

4.خشوع در عبادت
يكي از ويژگي هاي شهيد حاجي بابايي خشوع در عبادت و راز و نياز عاشقانه 
با معبود عاشق نواز بوده است. خشوعي كه در قرآن كريم خداوند متعال از بندگان 

مؤمن خود آن را طلب مي كند:

1ـ سردارشهيد عليرضا حاجى بابايى در قنوت عاشقانه ى نماز شب، اين عكس بدون آگاهى 
عليرضا توسط يكى از دوستان و همرزم او پاسدار بازنشسته جعفر خاكيان گرفته شد.

(سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي درحال قنوت نماز)1 

 برسر آتش دل سوختم و دود نكرد          آب بــر آتش دل ريختـن و ســود نكرد
 آزمودم دل خود را به هزاران شيوه          هيچ چيزش به جز وصل تو خشنود نكرد 



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 60

ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر اهللا . 1
    آيا وقت آن نرسيده است كساني كه ايمان آوردند قلوبشان با ياد خدا خاشع و ترسان شود؟

        خشوع، اطاعت شوق انگيز همراه با احساس لطيف وحضور قلب است كه به 
خالص  و  پاك  بندگاني  مقدس  دفاع  ايّام  در  امّا  نمي شود  كسي  هر  نصيب  سادگي 
خداوند  به  خالص  عشق  و  عبوديّت  مظهر  كه  شدند  پيدا  بابايي  حاجي  شهيد  چون 
هنگام  به  شهيد  قلب  حضور  و  خشوع  دربارة   ، خانم  فاطمه  خواهرش،  بودند،  متعال 

نماز مي گويد:
از نماز خواندن شهيد لّذت مي بردم، دوست داشتم كه حاالتش 
آن  باشم.  نظاره گر  را  قنوتش  مخصوصاً  بنشينم؛  تماشا  به  نماز  در  را 
چنان از خود به در مي شد كه احساس نمي كرد، در كجا نماز مي خواند 

و در اطرافش چه كساني هستند! 2
اي عزيز! مؤمنين از آن جهت رستگارند كه در نمازشان خاشع 

و خاضع هستند و تنها ياد حق تعالي در روح و جانشان جاري است:
قد افلح المومنون. الذين هم في صالتهم خاشعون. 3

        اي خوش به نمــاز خاشعـــانه                 آن ذكـــر قنوت عاشقانه
        اي خوش به لطافت سحـــرها               آن نــــالة دلكش شبــــانه

خواهر ديگر شهيد حاجي بابايي يعني مريم خانم، در خاطراتش مي گويد:
شهيد در نماز آن چنان به خدا متصل مي شد كه حرف اطرافيانش 
را نمي شنيد، يكبار از روي كنجكاوي حرف هايي زدم تا او را امتحان 

كنم. بعد از نماز به من گفت: اصًال نشنيدم كه چه گفتي.4
 اي عزيز! نماز و نيايش اولياي الهي اين چنين است كه از خود 
بدر مي شوند و محو يار نازنين مي گردند و ظرف وجود آنها از خدا و 

1ـ حديد/16.
2ـ خاطرات، ص 22. 

3ـ سوره مؤمنون آيه 1 و 2.
4ـ خواهر شهيد حاجي بابايي، خاطرات، ص 23.
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عشق او لبالب مي شود. بقول حافظ: 
چنان پر شد فضاي سينه از دوست                    كه فكر خويش گم شد از ضميرم

5. رياضت
از صفات متّقيان است كه در كنار روح بلند، جسمي الغر و ضعيف دارد، چنان 

كه موالي متقيان، حضرت علي (ع)، در خطبه متّقين مي فرمايد: 
                       و اجسادهم نحيفه، و حاجاتهم خفيفة. 2

            جسمشان الغر و حاجاتشان بسيار سبك و ناچيز است.
و  كارها  در  عاشقانه  تالش  و  فراوان  رياضت  اثر  در  بابايي  حاجي  شهيد 
آسماني  و  بلند  روحي  و  الغر  و  نحيف  ظاهر  كم غذايي  و  كم خوابي  و  مسؤوليّت ها 

داشتند ، برادرش دكتر حاجي بابايي در اين باره مي گويد:

خانواده سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در لحظه ي خداحافظي با پيكر شهيد1

1ـ از سمت چپ : مادر شهيد حاجيه افروز كريمي، مادربزرگ شهيد حاجيه چيني حاجي بابايي، 
دو خواهر شهيد (مريم و فاطمه حاجي بابايي)، حميد رضا حاجي بابايي، حاج جالل حاجي بابايي، 
سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي و سرهنگ جانباز پاسدار حبيب حاجي بابايي و دائي شهيد 

حاج قدرت اله كريمي و برادر كوچك او محمدرضا حاجي بابايي
2ـ نهج البالغه، خطبه هّمام، ص 184. 
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وقتي جسمش را نگاه مي كردي، شايد بيشتر از چهل كيلوگرم 
وزن نداشت، به اين دليل كه صبح تا شب مشغول فّعاليّت بود و اغلب 
انجام  مرزها  در  اطالعاتي  كار  شناسايى،  هاى  گشت  در  هم  شب ها 
مي داد. جاي بسي حيرت است كه چگونه اين جسم الغر و ضعيف، 

روح بلند و عرفاني او را حمل مي كرد؟ 1 
هاضمة  و  مي كنند  ارتزاق  نور  از  خدا  مردان  كه  چرا  نيست  حيرتي  عزيز!  اي 

نورخواري دارند. بقول مولوي:
    گر تو اين انبان ز نان خالي كني                  پر ز گوهرهاي اجاللي كني
     چون دهان بستي دهاني باز شد                   تا خورندة لقمه هاي راز شد

تا جايي كه مي فرمايد: 
گر خوري يك ذره از مأكول نور                   خاك ريـــــــزي بــــر سر نان تنور
 زين خورش ها اندك اندك باز بر                كاين خوراك خـــر بُود ني نان ُحر
 تا غـــذاي اصــل را قابـــل شدي                 لقمه هاي نــــــور را آكــــل شدي

پس بدان كه حقيقت زندگي و بندگي همه نور است و نور هم تجلي فيض الهي 
است كه اگر بر جهان نتابد، موجودي در عالم باقي نخواهد ماند.

                     و من لم يجعل اهللا له نورا فما له من نور. 2
و هر كه خداي متعال به او نور ندهد، براي او روشنايي و حياتي وجود ندارد.

اي عزيز! اگر سهم پيامبران الهي بويژه پيامبر عزيز ما از دنيا اندك است «و ابتغ 
فيما آتيك اهللا الدار االخره و ال تنس نصيبك من الدنيا» 3  سهم عرفان و معرفت و رزق 

معنوي او به حدي است كه مي فرمايد:
ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني. 4

من شب را با پروردگارم به سر مي كنم، او مرا طعام و شراب مي دهد.
1ـ خاطرات، ص 24.

2ـ سوره نور/ 39.
3ـ قصص. 77.

4ـاين حديث در بحاراالنوار جلد 72 است كه در ذيل آيه شريفه (والذي هو يطعمني و يسقين)
 {شعرا-97} غالبا مفسرين آورده اند.
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1ـ االحزاب آيه 1.
2ـ نهج البالغه، خطبه 184.

انقالب  از  قبل  هاي  راهپيمايي  در  فعال  حضوري  حسام،  حميد  پاسدار  دوم  سرتيپ  سردار  3ـ 
اّهم  از  پذيرفت.  انجام   1359 سال  پاييز  در  ايشان  عضويت  و  پاسداران  سپاه  به  ورود  داشتند. 
خدمات و افتخارات ايشان عبارت است از : حضور در جبهه سرپل ذهاب، همكاري با روابط عمومي 
سپاه و واحد تبليغات سپاه همدان، فرماندهي دسته گردان 154 در عملّيات والفجر(2)، ديده باني 
ادوات تيپ انصارالحسين(ع) در عملّيات والفجر(5)، حضور در عملّياتهاي والفجر7، جزاير مجنون، 

كربالي 4، 5 و 8 در واحد ادوات لشكر انصارالحسين، حضور در عملّيات هاي نصر   (4)،  

بقول مولوي،
 اين سفرة روحاني و معنوي بخاطر پيامبر اسالم (ص) براي امت او هم گسترده 
شراب  و  طعام  آن  از  هم  ما  مقدس  دفاع  شهداي  بويژه  الهي  اولياي  شك  بال  است. 

ارتزاق نموده اند.
    امت احمد كه هستيد از كرام                هست باقي تا قيامت اين طعام
   چون ابيت عند ربي فاش شد                  يطعم و يسقي كفايت زاش شد

  
6. هّمام علي(ع)

از  بود.  عابد  و  پارسا  مردي  او  بود.  (ع)،  علي  اميرالمومنين،  اصحاب  از  هّمام 
مواليش تقاضا مي كند كه : «صف لي المّتقين حّتي كأني أنظر اليهم» 

صفات متّقين را براي ما بگو، گويى دارم آنها را مشاهده مي كنم. 
موالي متّقيان (ع) فرمود: يا هّمام! اتّق اهللا و احسن 1 (خداترس و پرهيزكار باش)

هّمام قانع نشد و بر تقاضايش اصرار ورزيد. آنگاه موالي متّقيان، علي( ع)، اوصاف 
متّقين را در خطبه اي مبسوط بيان فرمود. 2  كه هّمام با شنيدن آن قالب تهي كرد.

در دوران دفاع مقدس جواناني پيدا شدند كه اوصاف متّقين را در رفتار و كردار 
خود به ظهور رساندند. زهد و تقوا و شب زنده داري و خدمت بي منّت به ديگران و 
عشق به اسالم و قرآن و شهادت طلبي از جمله اوصاف مردان و جوانان بي ادعاي آن 
دوران است كه شهيد حاجي بابايي از زمرة آنان است. سردار حسام 3 همرزم شهيد 

در اين باره مي گويد:
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شهيد بهمني و شهيد حاجي بابايي خيلي از نظر اخالق و رفتار به 
هم نزديك بودند و از بس كه خود را رياضت مي دادند قيافه و جسم 

و رفتارشان آدم را به ياد خطبه هّمام در نهج البالغه مي انداخت. 1
و  رمز  فرمود،  (ع)،  علي  متّقيان،  موالي  كه  آنگونه  آنان  وصف  در  عزيز!  اي 
همانطور  نيست،  آساني  كار  بنده  مثل  افرادي  براي  آن  درك  كه  است  نهفته  رازي 
كه رهبر فرزانة ما فرمودند، شهدا ستارگان درخشان آسمان ايران اسالمي هستند كه 
نورافشاني مي كنند. شايد نور واژه اي مأنوس با اذهان محسوس  ما باشد كه بزرگان و 

حكماي ما از انتقال امر معقول به محسوس از آن بهره مي برند.
دكتر حاجي بابايي برادر شهيد در خصوص همگوني صفت شهيد حاجي بابايي 

با هّمام علي (ع) مي گويد: 
يافت،  تجلّي  بابايي  حاجى  شهيد  در  كه  هّمام  صفت  بارزترين 
شكور»  الرخاء  في  و  صبور  المكاره  في  «و  عبادت  و  رياضت  بر  عالوه 
است، يعني در سختي ها صبور و آرام و در زمان آرامش و آسايش 

بسيار شكور بودند. 2

7. ذكر مدام 
از صفات برجستة انسان مؤمن، «ذكر» است كه موجب عمارت و طهارت قلب 

مي شود، 

1ـ دفتر خاطرات، ص 29.
2ـ خاطرات، ص 159

ارتفاعات قميش و بيت المقدس(2)، در واحد ديده باني ادوات لشكر انصارالحسين، فرماندهي سپاه 
ناحيه همدان، تأسيس كانون جوانان بسيج در همدان، جانشيني ستاد سپاه پاسداران، مسؤوليت 
دفتر حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، مديريّت بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس 
همدان، تأسيس و رياست موزه ي دفاع مقدس و معاون فرهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي 
دفاع مقدس ستاد كل قوا بود. ايشان در سال 1389 از سپاه پاسداران بازنشسته گرديد اّما در حال 
حاضر به عنوان مشاور عالي موزه هاي دفاع مقدس كشور و مدير گروه ادبّيات مقاومت پژوهشگاه 

علوم و معارف دفاع مقدس مشغول به ادامه فّعالّيت هستند.
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چنان كه موالي متّقيان فرمود:
ان اهللا سبحانه تعالي جعل الذكر جالء للقلوب. 1

همانا خداوند متعال ذكر را وسيلة جال و پاكي قلوب قرار داد.
البتّه خداوند متعال در قرآن كريم به پيامبرش توصيه مي كند، كه براي كاهش 

فشارها و تسكين آالم روحي و رواني به ذكر در خلوت ها اهتمام نمايد.
واذكر ربك في نفسك تضرعا و خيفه دون الجهر من القول بالغدّو و االصال و ال 

تكن من الغافلين. 2
با خدايت در خلوت تنها باش و با حال تضّرع و ترس و بدون آشكارا هر بامداد 

و شام، و از غفلت ورزان مباش.
بوده  سنگرها  و  جبهه ها  در  قلوب  آرام بخش  سالح  ذكر،  عزيز!  اي 
كه  بودند  مسلح  القلوب»  تطمئن  اهللا  بذكر  «اال  به  عموماً  رزمندگان  و  است 

شهيد حاجي بابايي بعنوان نماد ذاكرين از اين قاعده مستثني نبوده است.
برادر قادري مظاهر يكي از همرزمان شهيد در اين باره مي گويد:

يكبار به همراه شهيد حاجي بابايي به گشت رفتم، قرار اين بود 
كه تا قبل از اذان صبح به خط نيروهاي عراقي برويم تا ببينيم كه عراق 
نيروهايش را جابجا نكرده باشد. وقتي به خط عراقي ها نزديك شديم، 
يكباره ديديم كه سربازان عراقي حدود 200 الي 300 متر جلوتر آمده 
پشت  و  بوديم  نفر  سه  ما  بوديم.  بي اطالع  آن  از  ما  و  زده اند  سنگر  و 
سنگر بزرگي كه آنجا بود، پناه گرفتيم. آرام آرام هوا روشن شده بود 
و باران هم نم نم مي باريد و تردد نيروهاي عراقي هم بيشتر شده بود. 
ما چاره اي جز ماندن در پشت آن سنگ بزرگ نداشتيم تا دوباره شب 
فرا برسد و ما بتوانيم از تاريكي جهت برگشتن استفاده كنيم. در اين 
به  مدام  يا  و  مي شد  نماز  مشغول  يا  بابايي  حاجي  شهيد  شب  تا  فاصله 

1ـ نهج البالغه، خطبه 213.
2ـ آل عمران/205.
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ذكر مشغول بود. وقتي گوش فرا دادم اين آيات را زياد تكرار مي كرد 
و اشك مي ريخت. 1

ان في خلق السموات و االرض و اختالف اليل و النهار آليات الولي االلباب. الذين 
يذكرون اهللا قياما و قعودا علي جنوبهم و يتفّكرون في خلق السموات واالرض، ربّنا ما 

خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب  النار. 2 
اي عزيز! انسان ذاكر قلبي آرام و مطمئن دارد و عظمت خدا را در آفاق و انفس 
احساس مي كند، با ذكر مدام فكر هم پويا و توانا مي شود و چاره انديشي مي كند. اصًال 

فكر مولود ذكر مدام است. بقول شيخ عطار:
         ذكر بايد گفت تا فكر آورد                 صد هزاران گفته بكر آورد

8. تواضع
تواضع، خصلت ذاتي شهيد حاجي بابايي بود، جاذبة اخالقي بدون تواضع 

سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى، مشهد مقدس سال 57

1ـ خاطرات، ص 31.
2ـ آل عمران/ 190 و 191.
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ممكن نيست، چه در دوران معلّمي و چه در دوران فرماندهي تواضع و فروتني در او 
مجّسم بود. همرزم او سردار رضا ميرزايي مي گويد: شهيد حاجي بابايي دوستان را به 
خواندن خطبه هّمام نهج البالغه توصيه مي كرد. مخصوصاً آن فراز از خطبه كه مربوط 

به تواضع بود، تكرار مي كرد: 1
مشيهم التواضع و ملبسهم االقتصاد. 2   

خط مشي مؤمنين تواضع و سطح زندگي شان ميانه روي بود.
همرزم ديگر او سردار جعفرمظاهري مي گويد:

شهيد حاجي بابايي را در حال قرائت قرآن ديدم كه مدام اشك 
مي ريخت و قدري كنجكاو شدم كه كدام آيه يا سوره را مي خواند 
او  آرام  تالوت  به  را  هايم  گوش  وقتي  مي ريزد.  اشك  قدر  اين  كه 

سپردم ديدم كه اين آيه شريفه را تكرار مي كند و مي گريد:
 و ال تصعر خدك للناس و ال تمش في االرض مرحا ان اهللا ال يحب 

كل مختال فخور. 3 
هرگز با تكبر و عشوه از مردم رو متاب و در زمين خدا با غرور قدم بر مدار كه 

خداوند متعال هرگز مردم متكبّر خودپسند را دوست ندارد.
اي شهيد حاجي بابايي عزيز! كجايي تا ببيني كه كبر و غرور با ما چه مي كند؟ 
و بازار خودنمايي چقدر داغ است كه حتّي نام و ياد شما هم در آن معامله مي شود. 
واي بر ما و روزگار ما كه به تكبّر و خودپرستي در قدرت و ثروت مي گذرد و مستي 
دنيا چشم و گوش ما را فرا گرفته است تا آنجا كه ياد از خودگذشتگي ها و ايثار و 

شهادت شما هم ما را بيدار نمي كند. 
گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد                   آه اگر از پي امروز بود فردايي

كمال  قله هاي  به  اينكه  براي  نمي شود.  خدابين  هرگز  خودبين  انسان  عزيز،  اي 
برسي و خدا را ببيني بايد مثل مردمك ديده خود را نبيني. اگر مردمك ديده همه جا 

1ـ خاطرات، ص 115.
2ـ نهج البالغه، خطبه 184.

3ـ لقمان/18.
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را مي بيند از آن روست كه خود را نمي بيند:
  زشت است عظيم بر كشيدن خود را                  از جمــله خلــــق برگزيدن خود را
  از مردمـــك ديده ببـــايد آمـوخت                 ديدن همه كس را و نديدن خود را

از  كه  را  شهيد  اسم  متعال  خداي  شدند،  در  به  خود  از  چون  ما  عزيز  شهداي 
اسماي حسناي الهي است، به آنان عطا نموده است. شهيد به تعبير امام راحل، نظر به 
وجه اهللا مي كند،  يعني شهد تجلّي حق را مدام مي چشد. زنده، كسي است كه شهد 

تجلّي را بچشد و االّ نفسي كه فقط لذائذ دنيا را مي چشد، مرده اي بيش نيست.
      زنده  دال مرده نداني كه كيست؟                     آن كه نــــدارد به خدا اشتغال

9. اخالص در عمل
اگرچه  بود،  عمل  در  اخالص  بابايي  حاجي  شهيد  ديگر  برجسته  صفات  از 

اخالص مراتب دارد امّا آنچه كه نمود عيني دارد، اخالص در عمل است.
عارفي از مريدش سؤال كرد كه اخالص چيست؟ مريد گفت: اخالص همان 
است كه عمل خيرت را فقط خدا ببيند. عارف گفت: اخالص آن است كه تو نه خود 

را ببيني و نه عملت را.
اي عزيز! شهيد حاجي بابايي دوست نداشت كاري كه براي رضاي خدا انجام 
مي دهد، آن را كاري بداند تا چه رسد كه به رخ ديگران بكشد. سعي مدام او آن بود 

كه نه خود را در برابر خدا ببيند و نه عملش را.
سردار آبنوش 1 در اين باره مي گويد: 

در حال كيسه كشيدن شهيد حاجي بابايي بودم كه ناگهان ديدم 
هنگام  همان  در  كرد.  سكوت  شهيد  شده؟  چي  گفتم:  شد.  حال  بي 
چشم من به بازوي او افتاد كه در آن اثر زخم تير تفنگ بود. به من 

1ـ سردار سرتيپ دوم پاسدار ساالر آبنوش داراي مدرك فوق ليسانس علوم سياسي، متولد 1341 
در شهر مريانج همدان ديده به جهان گشود. اواخر خرداد سال 59 موفق به اخذ ديپلم از دبيرستان 
انقالب  پاسداران  سپاه  عضويّت  به  سال 59  پايان  در  و  رفت  كردستان  هاي  جبهه  به  و  شد  شريعتي 

همدان درآمد. مّدتي را به عنوان مسؤول حفاظت اشخاص مهم در استان شد ولي با توّجه به  
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گفت: چيز خاصي نيست تا كنون كسي متوّجه نشده كه تير خورده ام 
و دوست ندارم شما هم پيش كسي نقل كني. اگر جان خود را در راه 
خداوند متعال نثار كنيم، اين جان به او تعلّق دارد كه به امانت نزد ما 

بوده است، لذا ما چيزي نداريم كه ادعا كنيم. 1
اي عزيز! اين سخن عارفانة  شهيدي است كه از همة تعلقات رسته است و خود را در 
برابر حق تعالي مالك جان و مال نمي بيند و هر چه را كه دارد، امانت خدا مي داند و 

معتقد است كه بهترين راه تسليم امانت، راه شهادت است. بقول حافظ:
اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست            روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم

سارق  كه  رجيم  شيطان  اسارت هاست.  و  تعلّقات  همه  از  رهايي  رمز  اخالص  آري، 
اخالص بندگان است هر زماني به انسان حمله كند، بايد به خدا پناهنده شد، چرا كه 

جز خداوند متعال، كسي توان مقابله با چنگ اندازي شيطان را ندارد: 
و اما يئزغنك من الشيطان نزغ فاستغذ باهللا. 2 

هر گاه شيطان تو را به لغزش دچار كرد به خدا پناهنده شو.
همين شيطان به عزت خدا سوگند ياد مي كند كه همه كس جز بندگان خالص خدا 

نياز جبهه ها عازم سرپل ذهاب شد و در عمليّات 11 شهريور حضور داشت و از همان زمان به عنوان 
فرمانده دسته و بعد گروهان و گردان معرفي شد و چندين بار در طول دفاع مقدس مجرو ح شد و 
افتخار 40 درصد جانبازي را دارد. در سال 67 به عنوان فرمانده تيپ كربال از لشگر انصار الحسين 
بعد  و  شد  معرفي  انصارالحسين (ع)  لشگر 32  ستاد  جانشين  عنوان  به  سال  همان  و  شد  معرفي  (ع) 
به عنوان معاونت عمليّات لشگر انصار انجام وظيفه نمود و در سال 74 به عنوان معاونت اطالعات 
قرارگاه مقدم نجف منصوب شد و همزمان مسؤول معاونت عمليّات لشگر 4 بعثت، قرارگاه نصر و 
مركز اطالعات غرب(313 غرب) نيروي زميني سپاه بود كه در نهايت سال 80 در مسؤوليّت مديريت 
بررسي اطالعات خارجي معاونت اطالعات نيروي زميني سپاه مشغول خدمت شد و بعد از چند سال 
از  و  شد  معرفي  قائم(عج)  مستقل  تيپ  فرمانده  و  سمنان  استان  سپاه  ارشد  فرمانده  عنوان  به  فّعاليّت 
تاريخ 87/4/25 به عنوان فرمانده سپاه صاحب االمر(عج) استان قزوين انجام وظيفه مي نمايد كه در 
حال حاضر نيز مشغول فّعاليّت مي باشد و در سال 69 از دستان رهبر معظم انقالب مفتخر به نصب 

درجه سرتيپ دومي شد.
1ـ خاطرات، ص 145.

2ـ اعراف/ 200.
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را اغوا خواهد كرد.
فبعزتك ألغوينهم اجمعين اال عبادك منهم  المخلصين. 1

اي عزيز! راز پنهان در اخالص، رها شدن از اغيار و مخفي شدن در يار است. 
آنان كه از خود رسته اند در حقيقت به خدا پيوستند و خداوند متعال در انوار

اسماء و صفات خود آنان را جاي داده است. ديگر تغيًر و بازگشت
كه  پخته اي  نان  و  نمي شود  آهن  ديگر  كه  آئينه اي  مثل  نمي دهد،  رخ  آنان  در 

ديگر خرمن نمي شود؛ بقول مولوي:
        هيچ آئينه دگـــر آهـن نشد              هيچ نان پخته اي خرمـن نشد
                هيچ انگوري دگر غوره نشد             هيچ ميوه پخته با كـوره نشـد
        پخته گرد و از تغيّر دور شو              همچو برهان محقق نـور شــو

10. اهتمام به امر به معروف و نهي از منكر
يكي از واجبات دين امر به معروف و نهي از منكر است. در اهّميّت آن همين 
بس كه خداوند متعال بهترين ميزان خوبي يك ملّت را امر به معروف و نهي از منكر 

مي داند:
كنتم خير اُمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر. 2

و  معروف  به  امر  جهت  مردم  ميان  در  كرديد  قيام  كه  هستيد  امتي  بهترين  شما 
بازداشتن از منكر. 

اين آيه را شهيد حاجي بابايي مرتب در صحبت هايش تكرار مي كرد و معتقد 
بود كه اگر ما معروف را خوب معرفي كنيم، شايد نيازي به نهي از منكر هم نباشد و 
توصيّه مي كرد كه در هر امري بايد معروف آن را شناخت. مثًال آقاي امامعلي خان 

بابايي در اين باره مي گويد:
يك قهوه خانه اي در ماه مبارك رمضان روزها فّعال بود و روزه خواران 
در آن تردد مي كردند. شهيد حاجي بابايي از اين بابت بسيار ناراحت بودند. به 

1ـ حجر/ 40.
2ـ ال عمران/110.



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 71

دوستان پيشنهاد كردند كه درآمد يك ماه صاحب قهوه خانه را پرداخت كنيم 
تا در طول ماه رمضان قهوه خانه بسته بماند. دوستان قبول كردند و مبلغي را كه 
به  المجلس  عند  كردند،  معين  خود  ماه  يك  درآمد  بعنوان  قهوه خانه  صاحب 
او پرداخت نموديم و صاحب قهوه خانه هم به قول خود وفا كرد و با رضايت 

كامل قهوه خانه را در ماه مبارك رمضان تعطيل نمودند. 1

حركتي  آن  اجراي  در  و  شناخت  را  آن  معروف  بايد  امري  هر  در  عزيز!  اي 
معقول همانند شهيد حاجي بابايي انجام داد. اگر به جاي معروف و عمل به آن هياهو 

كنيم و يا از ابزارهاي غيرمعقول استفاده كنيم، تبعاً كار به جايي نمي رسد.
 و به قول حافظ :

 بس كه در خرقة آلوده زدم الف صالح             شرمسار از رخ ساقي و مي رنگينم

سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي در كنار شهيد حاج عزيز احمدي 2

1-خاطرات /159.
بسيجي  و  مداح  خانواده،  شهيد  داماد  و  دوست  كنار  در  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  2ـ 
حاج عزيز احمدي، از مبارزين قبل از انقالب كه بعد از چند نوبت شركت در جبهه، در عمليّات 
در  نيز  كار  الله  سعيد  برادرش  او  از  قبل  و  رسيد  شهادت  به  عراق  ماووت   (2) المقدس  بيت 

ذوالفقاريه ي آبادان در تاريخ 52/10/12 به شهادت رسيده بود.
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اي عزيز! امر به معروف و نهي از منكر بحدي مهم است كه اصالح همه امور 
(ع)،  علي  حضرت  متّقيان،  موالي  كه  آنجا  تا  است  وابسته  آن  به  معنوي  و  مادي 

فرمود:
و ما أعمال البر كلها و الجهاد في سبيل اهللا عند األمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

اّال كنفثه في بحر لجي. 1
همه كارهاي خوب و حتي جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از 

منكر همانند قطره اي است در برابر دريا.
پس بكوش كه با شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر آشنا شوي كه بهترين 
راه خدمت به دين و جامعه، عمل صحيح به امر به معروف و نهي از منكر است و بدان 
كه شهيد حاجي بابايي معلّم راستين امر به معروف و نهي از منكر بود، چنانچه همرزم 

او آقاي حسن خادملو مي گويد: 
شهيد حاجي بابايي معلّمي بود كه همه چيز را به من آموخت. 
مّدت آشنايي من با او چهار ماه بيشتر نبود، امّا در اين مّدت خيلي از 
چيزها را از او آموختم، مخصوصاً شيوه هاي آموختن دين و اخالق به 

ديگران را. 2
11. بدي را با خوبي پاسخ دادن

يكي از صفات خوب شهيد حاجي بابايي كه از صفات اولياست، در برابر آزار 
و اذيّت و بدي ديگران با رأفت و مهرباني برخورد مي كرد و بارها مي فرمودند: معلّم 

خوب كسي است كه بدي ديگران را با خوبي پاسخ دهد. 
همرزم او آقاي حبيب قادري مي گويد:

 روزي واعظي باالي منبر از صفات خوب مؤمنان مى گفت و
زشتي  و  بدي  مؤمن  انسان  است  خوب  كه  آنجا  به  رسيد 
كه ديدم  لحظه  اين  در  دهد.  پاسخ  مهرباني  و  خوبي  با  را  ديگران 

 
1ـ نهج البالغه، حكمت 3740

2ـ خاطرات، ص 159.
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زير  و  است  زده  حلقه  چشمانش  در  اشك  بابايي  حاجي  شهيد 
لب مي گويد: اي كاش ما اين چنين بوديم.1

را  مؤمنين  و  متّقين  صفات  از  بسياري  كريم  قرآن  در  متعال  خداوند  عزيز!  اي 
متذّكر شده است و فرمودند:

و الذين صبر والبتغاء وجه ربهم و أقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقناهم سرا و عالنية 
و يدرون بالحسنه السيئة و اولئك لهم عقبي الدار. 2

و كساني كه براي رضاي خدا صبر و شكيبايي پيشه مي كنند و نماز به پا مي دارند 
و آنچه روزي آنها كرديم، انفاق مي كنند در نهان و آشكار، بديها را با خوبي ها جبران 

مي كنند؛ آنان كساني هستند كه عاقبتي پايدار در انتظار آنهاست. 
از اين روست كه موالي متقيان، علي (ع)، فرمود:

فان العفو مع العدل اشد من الضرب لمن كان له عقل.3
كه  كسي  براي  است،  بي ادب  با  مستقيم  برخورد  از  بهتر  عدالت  با  گذشت 

صاحب عقل و خرد است.
فقراي  بين  پول  مبلغي  روزي  بزرگ،  علماي  از  الغطاء،  كاشف  جعفر  شيخ 
اصفهان تقسيم كرد و پس از اتمام پول به مسجد براي نماز جماعت آمد. در بين نماز 
و  ايستاد  شيخ  مقابل  بي ادبي  با  و  آمد  فقير  سيّدي  بود،  تعقيبات  خواندن  مشغول  كه 

گفت: اي شيخ (سهم سادات ) را به من بده.
سيّد  است.  نمانده  باقي  چيزي  پول  از  متأسفانه  آمدي،  دير  قدري  فرمود:  شيخ 
فقير با كمال جسارت، آب دهان خود را به ريش شيخ انداخت. شيخ جعفر نه تنها 
عكس العمل خشونت آميزي از خود نشان نداد، بلكه برخاست و در حالي كه دامن 
خود را گرفته بودو در ميان صفوف نمازگزاران گردش كرد و گفت: هر كس ريش 
شيخ را دوست دارد، به اين سيّد كمك كند. مردم كه ناظر اين صحنه بودند، اطاعت 

نموده و دامن شيخ را پر از پول نمودند.

1ـ خاطرات، ص 183.
2ـ سوره رعد/23.

3ـ بحار، ج77، ص 216.
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شيخ جعفر آن سيّد فقير را صدا زد و همة پول ها را در حضور مردم به او تقديم كرد 
و بالفاصله به نماز عصر ايستاد

و با اين عمل همگان را به ياد رفتار رسول اكرم (ص) انداخت كه به عيادت بيماري 
يهودي مي رود كه خاكروبه به سر او مي ريخت. 

سؤال فرمود: اين يهودي كجاست كه چند روزي ما را اذيّت نمي كند؟ 
به  درنگ  بال  (ص)  خدا  رسول  است.  بيمار  ايشان  اهللا!  رسول  يا  دادند:  پاسخ 

عيادت ايشان مي رود. 1 

آموزه هاي  و  اخالق  كه  هستيم  (ع)  بيت  اهل  صادق  شيعه  زماني  ما  عزيز!  اي 
رفتاري آنان در زندگي ما ساري و جاري باشند، همان چيزي كه شهيد حاجي بابايي 
براي آن فرياد مي زد كه جنگ ما بخاطر احياي اسالم و تعاليم اهل بيت عليهم السالم 
است، مخصوصاً سعه صدر و بردباري و مداراي با دوستان را به همگان توصيّه مي كرد 

و خود نيز عامل به آنها بود.
در زمينه بحث يعني بدي را با خوبي پاسخ دادن از شهيد حاجي بابايي حكايت ها 
فراوان است كه به نمونه اي از آن در اينجا بسنده مي كنيم. جناب آقاي حبيب قادري 

در اين باره مي گويد: 
در تظاهرات و راهپيمايي دوران قبل از پيروزي انقالب اسالمي، 
مأمورين گارد راه دو طرف را به روي ما بستند. در آن خيابان گاراژي 
در  گاراژ  صاحب  امّا  آوردند،  هجوم  آنجا  به  تظاهركنندگان  كه  بود 
از  بود  رعنايي  جوان  كه  بابايي  حاجي  شهيد  بست.  مردم  روي  به  را 
و  مي شود  گاراژ  وارد  ديوار  از  و  مي رود  باال  گاراژ  مقابل  درخت 
گارد  مأمورين  كه  بود  حالي  در  اين  مي گشايد.  مردم  روي  به  را  در 
طرف  به  اعتراض  بعنوان  مردم  مي كردند.  تيراندازي  مردم  روي  به 
صاحب گاراژ هجوم آوردند كه چرا در را به روي آنها باز نكرد؛ امّا 

1ـ در ملكوت حج، نگارنده، ص 122.
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شهيد حاجي بابايي مانع برخورد مردم با صاحب گاراژ شد و شخصاً 
صحبت هايش  است.  بوده  اشتباه  كارش  كه  فهماند  او  به  مهرباني  با 
آنقدر روي صاحب گاراژ تأثير گذاشت كه شروع كرد به گريه توأم 
صاحب  و  كشيدند  آغوش  در  را  يكديگر  سرانجام  و  عذرخواهي  با 

گاراژ به صف تظاهركنندگان پيوست. 1 
اي عزيز! احاطه بر نفس، هنگام جفاي ديگران كار آساني نيست، اين هنر مردان 
الهي نظير شهيد حاجي بابايي است كه عنان نفس را به هنگام بدي ديگران مي كشند و 
به او مجال اشتباه نمي دهند و بر بنده و شماست كه سيرة شهيدان عزيز را كه احياگران 
سيرة علوي بوده اند، آيين زندگي خود قرار دهيم و از بدي ديگران بگذريم تا از ما 

نيز بگذرند. بقول فيض كاشاني: 
        يك دمك پيش ما بيا بنشين               تا به چندت جفا بود آيين؟
         بنـشين يك دم آتشت بنشان              بنشان آتشي، دمــي بنشين

1ـ خاطرات، 159. 
2- ديوان منصوري

3- ذاريات/ 17 و 18.

12. تهّجد و سحرخيزي
بزرگ ترين سرمايه مردان الهي به ويژه مجاهدان سنگرنشين، نماز شب و 

بابايي  حاجي  شهيد  حال  زبان  اين  سحرهاست.  در  جان سوز  نيايش هاي 
و امثال اوست كه:

مـــرا سرمايه دنيا سحــر شد                                خيـــال اين و آن از سر به در شد
چنان تير اشارت خورده بر دل                             كــه از اســــرار غيبي با خبر شد

بيــاور كيمــياي زرشناســان                              كه اشك جمله شب هايم گهر شد 2
قرآن كريم، نيز با صراحت در وصف آنان مي گويد:

و كانوا قليال من اليل ما يهجعون و باالسحار هم يستغفرون. 3
و از شب اندكي را خواب مي كردند و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش 
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و مغفرت مي كنند. 
همچنين خداوند متعال مقام محمود را به پيامبر گرامي اش (ص) در مقابل تهّجد 

و شب  زنده داري عطا فرمود:
و ِمن الليل فتهّجد به نافلًه لك عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا. 1

مقام  به  را  تو  پروردگارت  تا  باشد  دار،  بپا  نماز  و  برخيز  خواب  از  را  شب  از  پاسي 
محمود برانگيزد.

نيز  ديگران  به  بلكه  داشت،  عارفانه  شب هاي  نماز  تنها  نه  بابايي  حاجي  شهيد 
توصيه مي كرد كه نماز شب بخوانند و توفيق سحرخيزي را از دست ندهند. 

دكتر حاجي بابايي، برادر شهيد، در اين باره مي گويد:
شهيد به نماز شب عشق مي ورزيد و آن را عامل تحّول دروني و 
سلوك باطني مي دانست. با وجود خستگي هاي فراوان روزانه هرگز 
نماز شب را ترك نمي كرد. گويي زمان مالقات عاشقانه او با معشوق 
است. يكي از دوستان كه مسؤول شب بود، مي گويد: از مقابل پنجره 
شب  نماز  حال  در  را  او  كه  مي كردم  عبور  بابايي  حاجى  شهيد  اتاق 
حال  در  كه  ايشان  از  عكس  و  آوردم  دوربيني  رفتم  بالفاصله  ديدم، 
قنوت بود، گرفتم. چون شهيد سعي مي كرد كه همه بخوابند و زماني 
كه خيالش از خوابيدن همه راحت مي شد، آرام در گوشه اي به نماز 

شب مشغول مي شد. از اين جهت، اين عكس براي ما بسيار باارزش 
است و بهترين و زيباترين اثري است كه از شهيد باقي مانده است. 2

همچنين برادر جانباز حبيب حاجي بابايي، برادر شهيد، مي گويد: 
شهيد حاجي بابايي ما را توصيه به نماز شب مي كرد و معتقد بود 
كه حلقه اتصال ما به واليت اباعبداهللا الحسين(ع)، نماز شب است، 
زيرا امام حسين (ع) در شب عاشورا به فرزندان و يارانش كه همه در 
روز عاشورا شهيد شدند، توصيه فرمود كه بهترين كار در شب عاشورا 

1ـ اسراء/ 80.
2ـ خاطرات، ص 23. 

..
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نماز شب و تالوت قرآن است. 1 
آن شب از شور منـــاجات حســين            آمدنـد الهوتيان با شور و شين
در تـــــردد انبــــــــيا و اولـــــــيا            بـدند آن شب از خدا تا كربـال
جبرئيـــل آمد با خيــــل مـــــلك            با خــود آورد ساكنان نه فلـك

صوت قرآن شور محفل بوده است           ارتباط دلبـــر و دل بوده اســت 2
پدر و مادر شهيد حاجي بابايي مي گويند: 

جانباز حبيب حاجى بابايى 3، بيمارستان آراد. ايستاده مداح شهيد حاج عزيز 
احمدى داماد خانواده و مادر ايشان

1-خاطرات،ص 24.
2-مثنوى محرم،نگارنده.

3ـ سرهنگ جانباز حبيب حاجي بابايي در سال 61 به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمي همدان 
در آمد و از آنجا به منطقه سرپل ذهاب اعزام شد و بعد هم در جبهه مهران حضور داشت تا اينكه 
از  بعد  گرديد.  مجروح  شدت  به   63 شهريور   17 در  سينه  و  پا  ناحيه  از  توپ  ي  گلوله  ي  بواسطه 
جراحت، 6 ماه در بيمارستان تهران بستري گشت. سپس به همدان منتقل شد امّا قهرمان ما مغلوب 

درد و رنج نشد و دوباره به سپاه برگشت و انجام وظيفه نمود. 
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شخصيت شهيد با عبادت و رياضت و نماز و روزه هاي مستحبي به ويژه 
نماز شب از دوران نوجواني شكل گرفته بود. ايشان فردي آرام و با حوصله 

بود و اصًال از كسي صحبت نمي كرد و اگر از ما صحبت كسي را مي شنيد 
ولو اينكه غيبت هم نبود، اعتراض مي كرد و از جمع ما دور مي شد. 1  

آن  و  بشناسي  را  الهي  مردان  سعادت  و  ماندگاري  رمز  كه  بكوش  عزيز!  اي 
اصطالحات  و  الفاظ  معلّم  بابايي  حاجي  شهيد  دهي.  قرار  خود  زندگي  الگوي  را 
نيست، او عمًال به ما راه آدم شدن و تحصيل سعادت را نشان داده است كه به بركت 

شب زنده داري و سحرخيزي حاصل مي شود.
بقول حافظ:

    هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ                از يمن دعاي شب و ورد سحري بود
امام رضا (ع) در عظمت مقام شب زنده داران مي فرمايد:

ان البيوت التي يصلي باليل يزهر نورها الهل السماء كما يزهر نور الكواكب الهل 
االرض. 2

خانه هايي كه در آن نماز شب خوانده مي شود، نوري از آنها تابش مي كند كه 
روشني آن براي اهل آسمان ظاهر مي شود، همانطوري كه نور ستارگان در شب 

براي ساكنان زمين روشن مي شود.
اي عزيز! اگر اين بيت نماز و نياز در دل شب، سنگر دفاع از دين و شرف يك 
ملت باشد، اين تابش و نورافشاني همچنان ادامه دارد. از اين روست كه رهبر فرزانه 

ما شهدا را ستارگان آسمان ايران اسالمي مي دانند كه مدام نورافشاني مي كنند.
خوشا روزي كه گرم جنگ بوديــم                ميـــان رنگ ها بي رنــــــگ بوديـــم
دل هر كس شهادت را طلب داشت                 حديث عشق و مستي را به لب داشت
 خوشا تنــهايي شـــب هاي سنـگــر                كه دل بــــود و تمنـــــا بــود و دلبـر
 زآهــي شعــله ها در آسمـــان بـود                  به جــاي هر ستــاره يك جوان بود 3

1ـ خاطرات، 30 و 31.
2ـ بحار االنوار، ج84، ص 161.

3- ديوان منصوري
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13. پرهيز از گناه
كار  ميدان  و  اجتماع  در  بلكه  نمي شود  صادر  گناه  او  از  تنها  نه  مؤمن  انسان 
مانند  مي كند،  منع  گناه  از  را  ديگران  حتّي  و  نمي گردد  گناه  پيرامون  هم  فّعاليّت  و 
شهيد حاجي بابايي كه در هر مجلس و محفلي پاي مي نهاد كسي جرأت نمي كرد كه 
حرف هاي بيهوده بگويد تا چه رسد گناه بكند يا غيبت ديگران را در حضور او بشنود. 

پدر شهيد حاجي بابايي نقل مي كند:

فرزندم عليرضا حتّي در دوران نوجواني از گناه پرهيز مي كرد، 
مي آمد،  ميان  به  صحبت  كسي  از  خانوادگي  جمع  در  اگر 

مي گفت: 
جدا  ما  جمع  از  و  مي كرد  اعتراض  شدت  به  و  است  غيبت  اين 

مي شد.1

از راست: سردار شهيد حاج محمود شهبازى فرمانده سپاه همدان،سردار سرتيپ حسين همدانى 
سردار مهدى روحانى،سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى

1ـ خاطرات، ص 49.
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اي عزيز! گناه عالوه بر عقاب و مجازات در آخرت، اثر وضعي و رواني فراواني 
دارد، اّوالً انسان را از خداي متعال دور مي كند، ثانياً باعث پستي و ذلت انسان مي شود 

و ثالثاً قلب را مي ميراند. چنان كه امام سجاد (ع) فرمود:
امات  و  مسكنتي  لباس  التباعدمنك  جللني  و  مذلتي  ثوب  الخطايا  البست  الهي 

قلبي عظيم جنايتي. 1
و  مسكنت  لباس  تو  از  دوري  و  پوشانده  من  بر  جامه خواري  گناهانم  خدايا! 

درماندگي من شده است و جنايت و گناهم قلبم را كشته است.
سردار همداني از همرزمان شهيد حاجي بابايي در مورد گناه ستيزي او مي گويد: 

شهيد حاجي بابايي در برابر گناهان ترمزي قوي داشت و هميشه 
در اجتماع رزمندگان به موعظه كه شغل معلّمي او بود، مي پرداخت. 
ايشان در ميدان رزم فرمانده اي شجاع بود ولي در ساير اوقات معلّمي 

وارسته و عالقه مند به هدايت ديگران. 2
همرزم ديگر او سردار شادماني مي گويد: 

و  خلوت  در  كه  مي كرد  توصيه  همه  به  بابايي  حاجي  شهيد 
جلوت خداي متعال را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانيد و فرمايش 

امام خميني(ره) را آويزه ى گوش كنيد كه عالم محضر خداست 
و در محضر خدا گناه نكنيد. 3

اى عزيز! نفس خود را همانند شهيد حاجي بابايي آنگونه پرهيز و خويشتن داري 
بياموز كه از خداي متعال در خلوت و جلوت شرم كند نه اين كه پيش ديگران گناه 
نكند امّا درخلوت خودش از انجام گناهان پروا نكند. اين خود نوعي گناه و حركتي 

منافقانه در قلب با خداوند متعال است. 
گذر  او  بر  پارسا  فردي  كه  بود  گناه  انجام  حال  در  فردي  سعدي  جناب  بقول 

1ـ مفاتيح الجنان، مناجات خمسه عشر.
2ـ خاطرات، 71.

3ـ خاطرات، ص 74.
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كرد. از خجالت و شرم عرق بر سر و روي او ظاهر شد. با خودش مدام مي گفت: اي 
واي شيخ محله مرا ديده است. وقتي اين سخنان به گوش مرد پارسا رسيد، فرياد زد: 

اي جوان! 
        نيايد همي شرمت از خويشتن                   كه حق حاضر و شرم داري ز من

 
1ـ سرتيپ علي شادماني معاون عمليّات ستاد فرماندهي كل قوا. در سال 58 در سن 23 سالگي همزمان 
با تهاجم گسترده حزب منحله دمكرات به شهرستان پاوه و صدور فرمان تاريخي امام مبني بر شكستن 
حصر پاوه به عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد. از افتخارات اين سردار رزمنده شركت 
در عمليّات پاكسازي شهر سنندج، سقز و شركت در عمليّات متعدد پاكسازي ضد انقالب از شهر 
ابوذر،  پادگان  در  همدان  سپاه  پاسداران  آموزش  عمليّات  ها  ده  فرماندهي  و  شركت  شهر،  حومه  و 
اعزام به پاسگاههاي مرزي سرپل ذهاب، مسؤوليت و جانشيني محور عمليّاتي سرپل، مسؤوليت جبهه 
هاي ايالم از دهلران تا سومار همزمان با عمليات فتح المبين، مسؤوليت محور سرپل ذهاب، جانشيني 
تيپ انصارالحسين، فرماندهي لشگر حضرت حجت(ع)، مسؤول معاونت عمليّات قرارگاه رمضان، 
فرماندهي سپاه پاوه، تيپ حمزه سيدالشهدا پاوه، فرمانداري اورامانات، جانشيني لشكر 32 و فرماندهي 
اين لشكر، مسؤوليّت عمليّات نيروي زميني سپاه، فرماندهي لشكر 6 سپاه پاسداران، فرماندهي لشكر 
3 آذربايجان غربي، فرماندهي لشكر 4 قرارگاه نجف و فرماندهي دانشكده علوم فنون مي باشد. از 
سال 84 نيز به عنوان معاون عمليّات ستاد كل نيروي مسلح مشغول به فّعاليّت مي باشند كه تا حال نيز 

ادامه دارد.

 

از راست سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي، سردار شهيد حبيب مظاهري، سردار 
سرتيپ علي شادماني 1، غالمرضاگوهري
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14. عشق به اهل بيت (ع)
دفاع  سال  هشت  رزمندگان  همه  ذاتي  صفت  عليهم السالم  بيت  اهل  به  عشق 
خداي  دشمن،  حمالت  شديدترين  در  همه  آرامش  و  دلگرمي  است.  بوده  مقدس 
عزيز و مهربان و اهل بيت عليهم السالم بوده اند، علّت اينكه رمز عمليات ها از نام ها و 
اسامي چهارده معصوم عليهم السالم انتخاب مي شد ، همين است كه تكرار نام مقدس 
آنان مايه آرامش باطني رزمندگان بود. واضح تر بگوييم كه سالح اصلي ما در جنگ 
نام مقدس اهل بيت بوده است. وقتي در گرماگرم نبرد با كمبود مهمات اسلحه ها و 
گلوله خمپاره ها مواجه مي شدند، بّچه ها با فرياد يا علي، يا زهرا ، يا مهدي و يا حسين 
و ... به سنگر دشمن حمله ور مي شدند، دوربيني نبود كه آن صحنه هاي زيبا و ملكوتي 
را به تصوير بكشد. خدا مي داند كه بهترين لحظه ها و صحنه هاي نبرد طنين نام مقدس 

اهل بيت عليهم السالم در حلقوم رزمندگان بوده است. 1 
امام سجاد (ع) درباره عشق و محبت به اهل بيت (ع) فرمود: 

من مات علي مواالتنا غيبه قائمنا أعطاه اهللا اجر الف شهيد مثل شهداء بدر و احد. 2
كسي كه بر مودت و محبت ما در زمان غيبت قائم ما بميرد، خداوند ثواب هزار 

شهيد مانند شهداء بدر و احد را به او مي دهد.
حال، رزمندگان عاشق اهل بيت عليهم السالم كه در شرايط عادي نمردند بلكه 

مظلومانه در خاك غرب و جنوب كشور شهيد شدند، چه مقامي دارند؟ 
خدا مي داند كه شهداي بدر و احد تماماً به شهداء و جانبازان و رزمندگان هشت 
بر  زدن  بوسه  كبير(ره)   خميني  راحل  امام  كه  مي كنند  افتخار  ما  مقدس  دفاع  سال 

دست آنان را مايه افتخار خود مي دانست. 3
اما عشق شهيد حاجي بابايي به اهل بيت (ع) از جنس ديگري است، به طوري 

كه همرزم او حسن خادملو مي گويد:
سوله  داخل  در  بابايي  حاجي  شهيد  كه  ندارم  ياد  اصًال  من 

1ـ عاشقان بي ادعا، نگارنده، ص 111.
2- بحار، ج82، ص 173.

3-خاطرات، ص 163.
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و  خلوت  جايي  در  را  گريه هايش  معموالً  ايشان  كند،  گريه 
روضة  كه  داشتيم  مداحي  روزي  مي كرد.  ديگران  چشم  از  دور 
گريه  ديدم  ناگهان  مي خواند.  را  (ع)  حسين  امام 
شهيد حاجي بابايي بي اختيار بلند شد و آن چنان مي گريست كه همه 
وجودش مي لرزيد. نزد او آمدم كه به او تّذكري بدهم. به من گفت: 
حسن اين صحنه هايي كه از من مي بيني براي هيچ كس و در هيچ جا 
نقل نكن تا زماني كه من شهيد نشدم، راضي نيستم، درباره ام با كسي 

صحبت كني. 1
بي تاب  را  دلدادگانش  همه  (ع)  حسين  امام  شهيدان  ساالر  عشق  عزيز!  اي 
مي كند. امام حسين (ع) محبت مكنون خدا در قلب پاكان است و عشق بازي با نام او 

ماية تسلي عاشقان است.
مجنون را ديدند كه با انگشت خود مرتب نام ليلي را بر خاك مي نويسد. از او 

پرسيدند چه مي كني؟ جواب داد:
 گفت: مشــق نــام ليلـــــي مي كنم                       خـاطــر خود را تسلي مي دهــم
 چون ميسر نيست من را كام دوست                      عشقبـازي مي كنم با نـام دوست

1- سيري در انديشه دفاعي امام خميني، ص 112. 3ـ
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ب : اوصاف اجتماعي و رفتاري شهيد
اوصاف عمومي و رفتاري شهيد شامل آن بخش از فضايل و سجاياي اخالقي 
و اجتماعي او مي شود كه در رفتار جمعي و اجتماعي او تبلور يافته اندو مهم ترين آنها 

عبارتند از:
1. شخصيت چندبعدي

شهيد حاجي بابايي داراي شخصيّت چند بعدي بود. در مصدر هر كاري قرار 
مي گرفت، واقعاً مي درخشيد. ايشان در زمان عمليات فرماندهي شجاع و چاالك بود 

و در مسائل فقهي و اعتقادي براي ما يك اسالم شناس واقعي بود. 1 
همواره با طرح و برنامه براي  مسائل فرهنگي و تبليغاتي صاحب نظر بود و  در 
اوقات فراغت رزمندگان حرف مي زد. در بحث سياسي و اجتماعي هم تحليل هاي 
تازه و كارگشايي داشت. در كار معلّمي الگوي تعليم و تربيّت بود و در حل مشكالت 
مردم و نيازمندان خادمي صادق و فروتن بود. به ورزش مخصوصاً ورزش هاي رزمي 

و كوهنوردي عالقه مند بود. 2
 32 لشكر  عمليات  و  اطالعات  فرمانده  بازنشسته  سرهنگ  صحبت  از  اي  نكته 

انصارالحسين (ع) علي اكبر اميرپور:
اين سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي بود كه دست مرا گرفت و به جبهه برد 

1ـ سردار ساالر آبنوش، خاطرات، ص 6.
2ـ سردار همداني، خاطرات، ص 7. 
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بر  قدم  مسير  اين  در  كه  است  بابايي  حاجي  شهيد  از  دارم  چه  هر   ومن 
كنم. مي  حركت  واليت  مسير  در  كه  مي كنم  شكر  را  خدا  و  دارم  مي 

اي عزيز، يكي از بركات جنگ هشت ساله آن بود كه استعدادهاي نهفته در جوانان 
و  مديريّت  حوزة  در  را  نوآوري ها  از  بسياري  بستر  و  يافتند  بروز  و  ظهور  فرصت  ما 
برنامه ريزي بويژه صنعت دفاعي كشور فراهم ساختند و اين يك اصل تربيتي در قرآن 
كريم است كه تا سختي ها و دشواري ها انسان را احاطه نكنند، استعدادهاي فطري او 

شكوفا نمي شود و به رشد و تكامل نمي رسد، چنان كه مي فرمايد:
يا ايها االنسان انك كادح الي ربك كدحا فمالقيه. 2 

اي انسان، تو در مسيري سخت و دشوار به سوي پروردگارت رهسپاري، عاقبت 
در پايان اين دشواري او را مالقات خواهي كرد.

نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست                         عاشقي شيوة رندان بالكش باشد
البتّه پذيرش سختي ها بعنوان عامل تكامل در قاموس آفرينش هم وجود دارد، 

نفر اّول سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى در حال كوهنوردى ، نفر دوم ناشناس ، نفر سوم سرهنگ 
بازنشسته على اكبر امير پور ، نفر چهارم ناشناس ، نفر پنجم سرهنگ بازنشسته عباس زماني 1

1ـ نفر آخر سرهنگ عباس زماني فرمانده گردان 155 حضرت علي اصغر كه سردار شهيد حاجي 
بابايي را در كوهنوردي همراهي مي كنند و او را به عنوان فرمانده و پيشكسوت خود مى شناسند.   

2ـ انشقاق/9.



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 86

مثًال يك دانه گندم از دل خاك تيره تا داس دهقان و آسياب و تنور نانوا  و دندان 
تيز من و شما چه مسير سخت و دشواري را طي مي كند! همه اين دشواري ها را تحمل 

مي كند تا به قلة كمال كه سير كردن شكم انسان ها است، برسد. 

به قول مولوي:
      ز شوق لب ريزه خواران ز خاك                       َدَود دانه تا آسيا سينه چاك

اي عزيز! بكوش كه حقيقت «ان مع العسر يسري» را درك كني و در فرآيند 
آن گوهر جان را بسپاري و سختي هاي راه كمال مانند ساير اشياء و موجودات عالم 

آفرينش را به جان خريدار شوي تا آنگه به سرمنزل مقصود نايل شوي:

نفر اّول در حال صعود به قله ى الوند، سردار شهيد عليرضا حاجى بابايي و نفر دوم علي اكبر اميرپور 1

1ـ سرهنگ بازنشسته پاسدار علي اكبر اميرپور در سال 1361 با عضويت در بسيج، فّعاليّت در جبهه 
عمليّات  در  شركت  بزرگوار  پاسدار  اين  افتخارات  جمله  از  كرد.  آغاز  را  ظلمت  عليه  نور  هاي 
والفجر(2)،  عمليّات  و  مهران  شناسايي  تيپ 32،  اطالعات  واحد  شناسايي  تيم  مسؤوليّت  رمضان، 
جزيره  هاي  عمليّات  و   ،8 والفجر  عمليّات  در  اطالعات  جمع آوري  و  شناسايي  دسته  مسؤوليت 
جانشيني  كربالي 8،  و  كربالي 5  و  كربالي 4  عمليّات  در  قائم  گردان 158  فرماندهي  و  مجنون 
اطالعات عمليّات تيپ 32 درعمليّات نصر 4، فرماندهي اطالعات عمليّات تيپ 32 در عمليّات بيت 
المقدس (2) ومرصاد، معاونت عمليّات تيپ 3 انصارالحسين مي باشد. اين رزمنده بزرگوار در سال 

1380 بازنشسته شدند.
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1ـ ديوان منصوري
2ـ سردار سرتيپ دوم سعيد فرجيان زاده در سال 60 به عنوان معاون شهيد شهبازي در سپاه همدان 
خدمت مي كرد و در سال بعد در منطقه قصرشيرين به اسارت نيروهاي عراق درآمد و بعد از 9سال 
به وطن بازگشت و به فرماندهي سپاه همدان منصوب شد و در نهايت به عنوان مسؤول بسيج دانش 

آموزي كل سپاه پاسداران در تهران مشغول خدمت مي باشد.
3ـ خاطرات، ص 136.

آتش كوره آهنگر و پتك دو َدمش                 نخورد آهن اگر تيز و درخشان نشود
چـابك از آسياب تا به تنور سوزان                   نــدود گندم اگــر اليق دندان نشود
در بيــابـان بال هر كه نشد پـــرورده                      رهنــورد كتل عشق به دوران نشود 1

آري، شهيد حاجي بابايي دل به درياي بال سپرد و طوفان صفتانه در آن شناور 
گشت تا اليه ها و زواياي پنهان شخصيّت او بر همگان آشكار گرديد.

دل به دريا زدن و دم نزدن مي خواهد                  هر كسي را نرسد زندگي طوفاني

2. منش معّلمي
شهيد حاجي بابايي واقعاً يك معلّم است كه سوابق درخشاني در تعليم و تربيّت دارد 
و با شروع جنگ تحميلي با همان منش معلّمي در جبهه ها حضور مي يابد و به جاي 
اخالقي  آموزه هاي  و  اسالمي  معارف  و  علوم  نشر  براي  را  سنگرها  مدرسه،  كالس 
انتخاب مي كند. منش معلّمي همراه با شجاعت فرماندهي آن چنان بر قامت او برازنده 

است كه رزمندگان را مجذوب خود مي كند.
همرزم او سردار فرجيان زاده 2 در اين باره مي گويد:

از  جالبي  صحنه هاي  با  مي رفتيم،  سنگرها  به  سركشي  براي  وقتي 
شهيد حاجي بابايي مواجه مي شديم. ايشان سنگرها را همانند كالس درس 
اختصاص  بود،  رزمندگان  نياز  مورد  كه  تربيتي  و  اخالقي  نكات  بيان  به 
مي داد و نكات دقيق و ظريفي كه براي بّچه ها مفيد بود و باعث افزايش 

روحيّه و انگيزة آنها در جنگ مي شد، در سنگرها بيان مي نمود. 3
اي عزيز! مرام و منش معلّمي كه ملكه جان معلّم شود، او در خواب و بيداري، در 
سفر و حضر، معلّم است و در هر زمان و مكاني فرصتي دست بدهد، به بيان تعاليم 
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و آموزه هاي خود مي پردازد. شهيد حاجي بابايي از كساني است كه معلّمي جوهر 
بعنوان  را  پاسداري  سبز  لباس  و  مي بيند  مدرسه  را  سنگر  رو  اين  از  اوست.  وجودي 
و  صالبت  جنگ،  فرماندهي  منصب  و  مقام  و  مي كند  تن  بر  اسالمي  فضائل  جلوة 
شجاعت و پايبندي او در عمل به اعتقادات و اصول تربيتي اسالم را نشان مي دهد. چرا 

كه موالي متّقيان، علي(ع)، در اين باره فرمود:
ليكن  و  غير  تعليم  قبل  نفسه  بتعليم  يبدء  ان  فعليه  اماما  للناس  نفسه  نصب  من 
تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس 

و مؤدبهم. 1
هر كه خود را جلودار مردم نمود، بايد پيش از ياد دادن به ديگري نخست به 
تعليم نفس خويش بپردازد. (زيرا سخن او موقعي اثر دارد كه خود به آن عمل كند) 
و بايد پيش از ادب كردن ديگري با زبان، با عمل خود او را ادب كند (نماز خوان 
از  خود  نفس  ادب كننده  و  آموزنده  و  بخوان)  نماز  بگويد  هم  ديگري  به  مي تواند 

آموزنده و ادب كنندة مردم به تعظيم و احترام سزاوارتر است.
اي عزيز! شهيد حاجي بابايي معلّم حرف و شعار نيست؛ او در عمل آنچه را 
كه گفت به رزمندگان تحت امرش نشان مي داد. به عبارت ديگر، رفتار او در جمع 
خوبي ها  در  كسي   2 سيلواري  باقر  بقول  و  است  بوده  او  اخالق  و  انديشه  ترجمان 

2ـ جانباز آزاده حاج باقر سيلواري: متولد 1339 دره مرادبيگ همدان، جانباز 70 درصد. عضويت در 
دادگاه انقالب اسالمي و عضويت افتخاري سپاه پاسداران انقالب اسالمي در سال 58، نشانگرآغاز 
فّعاليّت هاي اين بزرگوار مي باشد. ايشان در سال 1360 به عضويت رسمي سپاه درآمده و با حضور 
مداوم در جبهه ها در جنگ تحميلي نقشي به يادماندني از خويش به يادگار نهاده اند. حضور در 
جبهه هاي سرپل ذهاب، اعزام به همراه فرمانده وقت سپاه سردار شهيد حاج محمود شهبازي به منطقه 
جنوب و حضور در عمليّات فتح المبين و بيت المقدس. مسؤوليت اطالعات گردان مسلم بن عقيل و 
معاونت گروهان و گردان از جمله افتخارات اين سردار بزرگوار مي باشد كه ايشان در همان زمان از 

ناحيه پا مجروح گرديدند. از ديگر فّعاليّت هاي سردار آزاده حاج باقر سيلواري فرماندهي 

1- نهج البالغه، حكمت 70.
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نمي توانست از او سبقت بگيرد. 1

3 . شخصيتي الگو و پرجاذبه
معرفي  حسنه»  «اسوه  را  (ص)  اكرم  رسول  شخصيّت  كريم  قرآن  كه  اين  از 
تأثير  كه  است  (ص)  اكرم  پيامبر  اخالقي  خصوصيّات  آن  روشن  دليل  مي فرمايد، 

الگويي و شاخص انگاري در مخاطب دارد.
لقد كان لكم في رسول اهللا اسوه حسنه. 2

     براي شما در رسول خدا (ص)، الگوهاي زيبا و پرجاذبه است.
اتّفاقاً رسول اكرم (ص) با همين ُخلق َحسن و جاذبه هاي اخالقي و نشر رحمت 

الهي توانست شرق و غرب عالم را تسخير كند. بقول حافظ:
 حسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت               آري به اتّفاق جهان مي توان گرفت

پيامبر  خصوص  در  عظيم»  خلق  لعلي  «انك  عظيم  خلق  به  كه  خلق  حسن 
نمكين  و  جذاب  چهرة  همان  كه  مالحت  با  همراه  است،  شده  ياد  (ص)  اسالم 

پيامبر اسالم (ص) بوده، موجب جذب دل هاي مردم به سوي خود مي شده است. 
پيامبر اكرم (ص) در خصوص مالحت خويش فرمود: 

«اخي يوسف اجمل مني و انا املح منه» 
برادرم يوسف از من زيباتر بود ولي من از او با نمك ترم.

الگوهاي  همة  كه  مي كرد  سعي  اسالم  مكتب  معلّم  بعنوان  بابايي  حاجي  شهيد 
تربيتي و اخالقي را كه مورد توصيّه ى پيامبر اسالم (ص) و ائمه معصومين (ع) است، 

گروهان در فتح المبين و در بيت المقدس ، جانشيني گردان مسلم بن عقيل و سرپرستي فرماندهي 
آزادسازي  در  شركت  مظاهري)،  حبيب  شهيد  گردان(سردار  فرمانده  شدن  مجروح  از  پس  گردان 
منطقه سرپل ذهاب و حضور در منطقه جهت تثبيت خط، مسؤوليت معاونت اطالعات مي باشد كه 
در همين موقع در تاريخ 61/7/30 به منظور شناسايي مواضع دشمن در عمق خط دفاعي دشمن به 
اسارت رژيم بعث عراق در آمدند و پس از 8 سال اسارت دوباره در آغوش وطن به ادامه خدمت 
در مسؤوليت اطالعات و عمليّات لشكر پياده 4 بعثت پرداختند و در تاريخ 83/3/3 بازنشسته گشتند.

1ـ يادداشت ها، ص 3. 
2- سوره احزاب، آيه 21.
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رعايت كند و بلكه در عمل به قدر ظرفيت و استعداد خويش به ديگران نشان دهد. 
جاذبه  اخالقي و سعه صدر و تواضع در برخورد با ديگران از جمله صفاتي هستند كه 

دوستان شهيد هميشه از آن ياد مي كنند. 
همرزم او آقاي مهدي قادري در اين باره مي گويد:

داشت.  خاصي  جذابيّت  و  بود  مهربان  و  رئوف  معلّمي  بابايي  حاجي  شهيد 
با  ايدئولوژيك  بحث هاي  بودند،  فّعال  گروهك ها  كه  انقالب  اوايل  در 
كمونيست هاي اقليّت و اكثريّت بسيار در آموزش  و پرورش برگزار مي شد. 
و  خونسردي  با  شهيد  امّا  مي شد،  كشيده  درگيري  و  جدال  به  بحث  گاهي 

مهرباني با آنها صحبت مي كرد تا اين كه توانست تعدادي از آنها را جذب 
انقالب كند، حتّي دو تن از آنها به جبهه رفتند و شهيد شدند. 1

اي عزيز! شهيد حاجي بابايي مصداق 
«كونوا دعاه الناس بغير السنتكم» بود. 

از تظاهر و ريا و  را كه در باور او مي جوشيد، در عمل ظاهر مي كرد و  آنچه 

نفر اول از راست سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى، نفر دوم سرهنگ بازنشسته عباس زماني، نفر سوم 
سرهنگ بازنشسته علي اكبر اميرپور

1ـ خاطرات، ص 55.
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1ـ خاطرات، ص 56.
از  وعربي  قرآن  آموزش  و  سياسي  عقيدتي  كالسهاي  در  ابتدا  همان  از  خود  ابتدايي  تحصيالت  در  ايشان  2ـ 
محضر اساتيدي چون دكتر سيدكاظم اكرمي، دكترعلي آقا محمدي و محمد صالح مدرسه اي كسب فيض 
نموده اند. در روزهاي انقالب فّعاليّتهاي فرهنگي و نظامي ايشان عليه رژيم پهلوي ادامه داشت تا اين كه در 
اصلي  ي  شالوده  بعدها  كه  نمودند  اندازي  راه  همدان  شهر  جوانان  از  تعدادي  با  را  مسلح  گروهي   58 سال 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي شد. سپس در سپاه پاسداران انقالب با عنوان پاسدار در روابط عمومي، امور 
اقدامات  اهم  از  دادند.  خدمت  ادامه  داخلي  مديريت  و  مخابرات، مهندسي  مالي،  امور  پشتيباني،  تسليحات، 

اين پاسدار رزمنده همكاري در راه اندازي تيپ سوم انصارالحسين(ع) و فعاليت در قسمتهاي مخابرات،  

برادر پاسدار دكتر عراقچيان 2

خودنمايي هاي كاذبانه بيزار بود. هر كس با وى مجالستى داشت كمتر از يك جلسه 
جذب خوبي ها و جاذبه هاي اخالقي او مي شد، 

بقول دكتر عراقچيان، شهيد آموزش نظامي را بهانه مي كرد ولي در پايان كالس 
در دل تك تك آموزش ديدگان خانه مي كرد. 1

در دل و جان خانه كردي عاقبت                  خانه را ويرانه كردي عاقبت

4. شگردهاي تربيتي 
شهيد حاجي بابايي با وجود سّن و سال كم و آغاز فّعاليّت تعليم و تربيّت داراي 
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تجربيات و شگردهاي خاصي در حوزة تربيّت بوده اند. همه اين شگردها و آموزه ها 
را در مواجهه با رزمندگان به كار مي گرفتند.

سردار جعفرمظاهري همرزم شهيد مي گويد: 
در اوايل جنگ سنگرها خيلي معمولي بودند و بيشتر با سليقه ى 
خود رزمندگان آراسته مي شد، روزي باران زياد موجب شد كه بعضي 
سنگرها دچار آب گرفتگي شود. بنده با شهيد حاجي بابايي به سنگري 
ورودي  چوب هاي  مخصوصاً  كردن  تميز  براي  بچه ها  كه  برخورديم 
سنگر با هم مشاجره مي كردند. وقتي شهيد متوّجه مشاجره آنها شد، 
پس از سالم و احوالپرسي دست بكار  شد و شروع  به مّرمت سنگر آنها 
كرد. اين حركت شهيد موجب شد كه آنها خجالت بكشند و بدون سر 
و صدا به همكاري و آراستن سنگر بپردازند. شهيد اصًال اشتباه آنها را 
در مشاجره به روي آنها نياورد و با اين حركت به آنها درس بزرگي 

آموخت. 1
ياد به  را  واقعه اي  دقيقاً  فرمانده  معلّم  سازنده  و  زيبا  حركت  اين  عزيز!  اي 
روزي بود.  داده  انجام  خود  مالزمان  از  يكي  با  (ع)  صادق  امام  كه  آورد  مى   

 امام صادق (ع) يكى از غالمان خود را جهت انجام كاري به جايى فرستاد. پس از 
ساعت ها تأخير نگران حال غالم شد و به دنبال او رفت. در مسير مشاهده كرد كه در 
ساية ديواري به خواب رفته است. امام باالي سر او نشست و از او مراقبت كرد تا اين 
كه غالم آرام آرام بيدار شد. وقتي امام را باالي سر خود ديد، شرمنده شد. امّا امام 

 اطالعات عمليّات، طرح و عمليّات، مديريت داخلي، سالح سنگين و خمپاره انداز، خدمات مهندسي اعم از 
رزمي، عمران و احداث، شركت در عمليّات هاي مختلف آفندي و پدافندي در سرپل ذهاب، شهرك المهدي، 
قراويز، تنگه كورك، رمضان، حاج عمران، جزيزه مجنون ومرصادمي باشد. ايشان كه دوره ي تحصيلي موفّقي 
داشته اند در حال حاضر با مدرك دكتري معماري از دانشگاه تهران بعنوان هيأت علمي، عضو كميته هاي 
علمي و داوري در دانشگاه بوعلي همدان و برخي دانشگاههاي استان هاي ديگر و همچنين در استانداري استان 

و.... مشغول به خدمت مي باشند.
1ـ خاطرات، ص 143، به نقل از مديريت اسالمي، ص 86. 
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بدون مؤاخذه از عدم اجراي مأموريت، فرمودند: شب ها را بيشتر استراحت كن تا 
فّعاليّت روزانه را تحت الشعاع قرار ندهد. 1 

برادر  بود.  دور  راه  از  مربوط  امور  كليه  كنترل  ديگر،  نمونة 
شهيد حاجي بابايي مي گويد: 

بودم،  رفيق  دبيرستان  دوران  در  كه  كساني  با  من 
كه  مي كرد  سفارش  و  مي گرفت  تماس  آنها  با  بابايي  حاجي  شهيد 
مواظب من باشند و يا اگر صالحيّت دوستي را نداشتند، مانع ارتباط 

مي شد. 2
نمونه ديگر از اين شگردها را از زبان برادر شهيد دكتر حاجي بابايي مي شنويم 

كه مي گويد: 
شهيد  به  بود.  تاريك  و  ظلماني  بسيار  ذهاب  دشت  منطقه ى 
نگهباني  كوره موش  در  مي ترسند  بچه  ها  كه  دادند  خبر  بابايي  حاجي 
بدهند. به اتّفاق به سنگر بچه ها رفتيم ، شهيد پس از سالم و احوالپرسي 
فرمودند: بچه هاي عزيز، منطقه اي كه پيش روي شماست، تا كيلومترها 
عراقي پيدا نمي شود و اگر نيروهاي عراقي بدانند كه چند كيلومتر آن 
طرف  تر يك بسيجي دوازده ساله ايستاده، اصًال جرأت نمي كنند كه 
قدمى پيش بيايند. دوستان، مي خواهم بروم يك گشتي بزنم . بالفاصله 
شهيد حاجي بابايي بدون اسلحه به راه افتاد و تقريباً پس از يك ساعت 
برگشت. با اين شگرد زيبا شهيد حاجي بابايي به رزمندگان فهماند كه 
همين  سنگر  آن  رزمندگان  همه  نيز  عمل  در  باشند.  شجاع  و  نترسند 
كوره  در  شجاعانه  و  گرفتند  بابايي  حاجي  شهيد  حركت  از  را  نتيجه 

موش تردد مي كردند. 3
اي عزيز! همه اين حركت هاي سازنده و آموزندة شهيد، ناشي از زبردستي او 

1ـ ثانح التواريخ- جلد 3-ص 116. 
2ـ خاطرات، ص 44. 

3ـ خاطرات، ص 144. 
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در مدارا و محبّت قلبي او به هدايت ديگران است كه از الهام تربيتي او به مكتب اهل 
بيت (ع) ناشي مي شود. 

چنان كه امام سجاد (ع) در اين باره فرمودند:
نظر المؤمن في وجه اخيه المؤمن للمؤدة و المحبة له عبادة. 1

برخورد محبت آميز و مداراي مؤمن با برادر ديني اش عبادت است. 
بقول حافظ: 

خيره آن ديده كه آبش نبرد گرية دوست       
                                                                 تيــره آن دل كه در او شمع محبّت نبود

5. قلبي مطمئن در خطرها
جبهه ميدان سختي ها و خطرهاست، اما مرداني الهي پيدا مي شوند كه سختي ها 
چون مومي نرم در مشت اراده آنان است و حتي سپر صالبت و پايداري براي همرزمان 

خويش اند. شهيد حاجي بابايي عزيز از جملة آن مردان است. 
كه سردار جعفر مظاهرى 2 در وصف او مي گويد: 

او  براي  تنها  قلب  اين  و  داشت  آرام  قلبي  بابايي  حاجي  شهيد 
نبود. بلكه موجب آرامش و مقاومت الهي در رزمندگان و همرزمان 
مي شد. به گونه اي كه با نگاه او و نفس گرم او چون سّدي محكم در 

1- تحف العقول، ص 290.
2-متولد يازدهم دي ماه 1340 همدان. تا قبل از انقالب اسالمي در عرصه هاي مذهبي، فرهنگي، 
سياسي و انقالبي فعاليت داشت. در آغازين ماه هاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي در دوره آموزش 

نظامي چريك و ضد چريك در پادگان قهرمان همدان شركت كرد و با حضور در كردستان در 
ركاب شهيد مصطفي چمران بوده اند. در اّول تيرماه سال 59 موفّق به اخذ ديپلم و وارد سپاه 

مي شوند.  آغاز جنگ و حضور متناوب در جبهه هاي سرپل ذهاب، آغاز آشنايي با شهيد عليرضا 
محور  فرمانده  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  معاون  زمستان 1360  ابتداي  است.  بابايي  حاجي 
جبهه مياني سرپل ذهاب مى شود و تا پايان عقب نشيني عراق از منطقه، پس از فتح خرمشهر مي شوند. 
فرمانده گردان خندق در عمليّات رمضان (در اين عمليّات عليرضا حاجي بابايي مسؤوليت فرماندهي 

محور عمليّاتي را عهده دار بود و در همين عمليّات جاودانه شد). فرمانده گردان مستقل پياده
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كوهستان انصارالحسين(ع) سپاه استان همدان. مسؤوليّت ها در تيپ 32 انصارالحسين(ع) : فرمانده 
عمليّات تيپ و پس از مدتي جانشيني فرمانده تيپ تا اواخر تابستان 64.

 ،4 كربالي  هاي  عمليّات  در  شركت  و  گيالن  قدس   16 لشگر  فرماندهي  جانشين   1365 سال  در 
كربالي 5 و تكميلي كربالي 5.

اواخر تابستان 1366:جانشينى فرماندهى عمليات سپاه سوم قدس و قرارگاه قدس تا پايان جنگ.
اخذ مدرك كاردانى علوم آزمايشگاهى از دانشگاه علوم پزشكى همدان.

فرماندهى تيپ انصارالحسين(ع) و فرمانده ارشد سپاه در استان همدان.
گذراندن دوره فرماندهى و ستاد در دانشگاه فرماندهى و ستاد در سپاه پاسداران.

غرب  در  سپاه  زمينى  نيروى  مقدم  قرارگاه   ) نجف  قرارگاه  فرماندهى  مسئوليت:جانشينى  آخرين 
كشور.

ادامه  از  مقدس  دفاع  دوران  در  جانبازى  از  ناشى  روحى  و  جسمى  ناراحتى  علت  به  سرانجام  و 
و  محقق  حاضر  حال  در  روانى  و  روحى  شرايط  به  توجه  شد.با  بازنشسته  و  بازماند  رسمى  خدمت 
جمع  كارشناس  و  عالى  ناظر  و  مقدس  دفاع  تاريخ  نگارش  براى  تالش  و  مقدس  دفاع  پژوهشگر 
آورى بازخوانيهاى دفاع مقدس و عمليات هاى استان همدان در هشت سال جنگ و دفاع مقدس 

نظام جمهورى اسالمى ايران.
1-خاطرات،ص137.

2-خاطرات،همان.

برابر تجاوز دشمن ايستادگي مي كردند. 1 
همچنين مي گويد: 

يك شب در ارتفاعات قراويز بوديم؛ اطالع دادند كه عراقي ها 
تصميم دارند كه كمين بزنند. بنده و شهيد حاجي بابايي و شهيد حبيب 
مظاهري و چند نفر ديگر از برادران رزمنده به طرف منطقه مورد نظر 
او  به  مي رفت.  راه  ما  پيشاپيش  بابايي  حاجي  شهيد  كرديم.  حركت 
خطر  شديم  مواجه  كمين  با  اگر  كنيم،  حركت  جلو  ما  بگذار  گفتم: 
متوّجه ما بشود. با ناراحتي تمام گفت: خير من بايد پيشاپيش خطرها 

حركت كنم، اگر خطري هست بايد متوّجه من شود نه شما. 2
حضور  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  پيرزوي  مهم  عوامل  از  يكي  عزيز!  اي 
فرماندهان عزيز در پيشاپيش نيروها در ميادين نبرد بوده است. اين امر عالوه بر اينكه 
انجام وظايف فرماندهي را آسان مي كرد، بلكه باعث تقويّت روحيه رزمندگان مي شد.
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اگر شهيد حاجي بابايي عزيز، با صراحت مي گويد: من بايد پيشاپيش خطرها 
باشم به اين نكته توّجه تام داشت 

و همچنين از مواليش حضرت علي (ع) آموخت كه: 
اَ اَقِنُع بان يقال هذا اميرالمؤمنين و ال اشاركهم في مكاره الدهر. 1

آيا به اين قناعت كنم كه مي گويند اين مرد اميرالمؤمنين است و در سختي هاي 
روزگار شريك مردم نباشم؟

بقول حافظ:
در طريق عشقبازي امن و آسايش خطاست    

                                                                   ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي

6. واليت پذيري
شهيد حاجي بابايي با همه وجود محو عشق امام خميني(ره) بود، زيرا او را در 
درس ها و بحث هايش چه در محيط آموزش و پرورش و چه در جبهه ها و سنگرها 
نايب بر حق امام زمان (عج) مي دانست و همة ارزش ها و صفات ولي خدا را در او 
تبلور يافته مي ديد. با شنيدن صداي امام (ره) از راديو يا تلويزيون چهره اش برافروخته 
مي شد و ساعت ها در عكس امام خميني(ره) خيره مي شد، گويي توان چشم انداختن 

از او را ندارد:
عجب روي پريسا داري اي دوست                           جمـال عالم آرا داري اي دوست
هـزاران ديده محـــو يك فروغت                           تمـاشا را تماشا داري اي دوست

اين تنها حال عاشقانه شهيد حاجي بابايي به امام خميني(ره) نيست بلكه 
اصلي  رمز  كه  گفت  مي توان  جرأت  به  و  بودند  امام  عاشق  رزمندگان  همة 
از رزمندگان  عاشقانة  و  صادقانه  اطاعت  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  ما  پيروزي 
 امام خميني(ره) براي ورود به صحنه هاي نبــــرد با دشمنان تا بــــن دندان مسلح و

1-نامه 45 ،نهج البالغه،خطاب عثمان ابن خنيف فرماندار بصره.
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1ـ مردان بي ادعا، ص 118.
2- خاطرات، ص 163. 

3-نهج البالغه،خطبه 281

درخاطرات  است.  بوده  خدا  اعظم  ولى  عنوان  به  عظيم  دشواريهاى  و  خطرات  قبول 
رزمندگان فراوان خوانده ايم كه از فرماندهان خود تقاضا مي كردند تا آنها رابه مالقات 
امام خميني(ره) ببرند و در ازاي اين ديدار قول مي دادند كه در عمليات هجومي عليه 

دشمن شركت كنند و هيچگاه احساس خستگي و كسالت نكنند. 1
حجت االسالم موسوي در خصوص عشق و ارادت شهيد حاجي بابايي به امام 

خميني (ره) مي گويد: 
به ياد دارم كه شهادت شهيد آيت اهللا دستغيب امام جعمه شيراز را 
ما از طريق بي سيم با خبر شديم. سردار شادماني و شهيد حاجي بابايي به 
داخل سنگر آمدند و گريه و شيون به راه انداختند. شهيد حاجي بابايي با 
خودش اينطور زمزمه مي كرد: اماما! ما قدر تو را نمي دانيم، منافقين جگر 
در  ما  بيايد.  سرت  به  باليي  ترورها  اين  با  مي ترسم  كردند،  خون  را  تو 
پيروي از تو تا آخرين نفس در جبهه ها ايستاده ايم، امّا ترسم از آن است 
كه بميرم 2 و فرصت انتقام از دشمنان و منافقان زشت خو را نداشته باشم.

اي عزيز! سخن حكيمانه و عاشقانه شهيد حاجي بابايي اين درس مهم 
را به ما مي دهد كه در اطاعت از مقام واليت بايد عاشق بود، و عاشق 
هيچگاه  و  مي رود  خود  رهبر  دنبال  به  سايه  به  سايه  يعني  است؛  سالك 
خود را مالك نمي داند و چون عاشق سالك است اگر همه وجودش را 
در راه رهبر و امامش بدهد ، باز خود را چون شهيد حاجي بابايي مديون 
و بدهكار واليت مي داند. اين درسي است كه شهيد حاجي بابايي ها از 

مكتب موالي متقيان، علي (ع)، فرا گرفتند كه فرمود:
أين إخواني الدين ركبوا الطريق و مضوا علي الحق؟  اين عمار، اين ابن التيهان،ا ين 

ذوالشهادتين؟ 3 
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كجا هستند برادران من كه سالك و راكب طريق حق بودند و در    راه حق 
از همه چيز خود گذشتند؟ 

كجاست عمار؟ 
كجاست پسر تيهان؟

كجاست ذو شهادتين؟
اي عزيز! كساني كه در ساحت واليت درخشيدند و امامشان بعد از عزيمتشان از 
اين دنيا هم نوحه فراق مي خواند، نظير عمارها و ميثم ها و مالك ها چمران ها و همت ها 

ديدار با حضرت امام (ره) در تير ماه سال 58 در منزل امام، شهر قم، بعد از شهادت آيت اله 
قاضي و انتصاب شهيد مدني به امام جمعه ي تبريز 1

فرمودند.  قرائت  دلنشين  اي  مقاله  ايشان  مقابل  در  و  امام  حضور  در  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد  1ـ 
امام (ره) پس از قرائت متن نگاهي توأم با محبت و لبخند نثار شهيد عليرضا حاجي بابايي نمودند. 
در اين تصوير شهداي بزرگوار حاج سعيد و عزيز الله كار، شهيد محسن نائيني، سردار شهيد اكبر 
حبيب  صميمي،  اصغر  علي  زاده،  قلي  يداله  كماليان،  باقر  تجري،  احمد  حاج  مرحوم  يارمحمدي، 
همچنين  بابايي،  حاجي  جليل   .... و  قادري  امير  بابايي،  حاجي  اصغر  علي  حاج  آرمند،  ولي  اجاقي، 
از  جمعى  و  عابدى  محمد  ،جانباز  قادرى  محمد  ،شهيد  قادرى  على  ،شهيد  مليحي  االسالم  حجت 

كميته مريانج در اول تير ماه سال 1358 در قم به محضر حضرت امام (ره) رسيدند.
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و حاجي بابايي ها و ... . كساني بودند كه خود را سالك طريق واليت مي دانستند نه 
مالك. اين پيامي زنده و جاويدان از آنان است كه همواره در تاريخ شيعه خواهد ماند 

و مدعيان دروغين در پيروي از اسالم و واليت را رسوا خواهد كرد. 
اي عزيز! انسان تا سالك عاشق نشود قدر خدا و قرآن و واليت را نمي داند و 
نقش مقصود از خلقت را در كارگاه هستي نمي خواند و عاقبت رسواي خاص و عام 

در اين راه خواهد شد. بقول حافظ:
عاشق شو ار نه روزي كار جهان سرآيد             ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي

7. تكليف مداري
ما  كه  چرا  مي دهد،  تشكيل  او  الهي  تكاليف  را  مؤمني  انسان  هر  اصلي  ماهيّت 
براي هدفي كه خداي متعال منظور داشته است ، خلق شده ايم. تنها عمل به تكليف 

شرعي و الهي است كه آثار رحمت و بركتش را در آخرت نشان مي دهد.
امام راحل (ره) در علّت قيام امام حسين (ع)، احياي امر به معروف و نهي از 
منكر يا تشكيل حكومت اسالمي در كوفه و پاسخ به دعوت مردم كوفه و يا عدم بيعت 

با يزيد  بن معاويه را فرع بر تكليف الهي دانسته اند و فرمودند:
سيدالشهداء فقط و فقط براي اداي تكليف به ميدان رفتند.1

البته عمل به تكليف، در بر گيرندة احياي امر به معروف و تشكيل حكومت و 
قيام عليه ظالم نيز مي باشد.

اي عزيز! عمل به تكليف شرعي و وظايف ديني يك مأموريت الهي است كه 
تا پايان عمر، انسان مؤمن مكلّف به آن است بويژه در زماني كه كيان اسالم و امنيّت 

مسلمين در خطر باشد، تكليف عيني و واجب مي شود.
تكليف گرايي  روحيه  خصوص  در  بابايي،  حاجي  اصغر  علي  شهيد،  همرزم   

شهيد عليرضا حاجي بابايي مي گويد:
گوش  همواره  انقالبيون  ضد  سركوبي  در  بابايي  حاجي  شهيد 

1ـ سيري در انديشه دفاعي امام خميني(ره) به نقل از صحيفه، ج 21، ص 111. 
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انقالب  ضد  هاي  گروه  تعقيب  در  و  بودند  مدني  اهللا  آيت  فرمان  به 
جنگ  شروع  با  نمي كرد،  درنگ  لحظه اي  آنان  توطئه  برمالكردن  و 
تحميلي از روزهاي آغازين به عنوان اّولين رزمنده در سر پل ذهاب 
قلبش  مي شد  عمليّات  كشور  جنوب  در  وقتي  كرد،  پيدا  حضور 
تالش  و  مي خورد  كم  و  مي خوابيد  كم  بود؛  جنوب  رزمندگان  با 
در  ما  وظيفه  مي گفت:  همواره  بود.  همگان  توّجه  مورد  او  فوق العادة 
اين شرايط بسيار سنگين است، خدا عنايت كند تا دچار غفلت نشويم. 
پاسخ  در  مي كنيد.  عمل  تكليف  از  فراتر  شما  گفتم:  ايشان  به  بنده 
گفت: من با همة اين فّعاليّت ها از امام زمان (عج) خجالت مي كشم، از 
امام حسين (ع) و خواهرش زينب(س) خجالت مي كشم. من با همه 
وجود در برابر خداوند متعال احساس شرم مي كنم و در دعاهايم توفيق 

اداي وظيفه و عمل به تكاليف الهي را طلب مي كنم. 1
ايشان (علي اصغر حاجي بابايي) كه از كودكي با سردار شهيد عليرضا حاجي 
پيروزى  از  قبل  بودند،  همكالس  سالگي   7 سن  از  و  بوده  يكديگر  كنار  در  بابايي 
انقالب در حسينيه ى مرحوم كرباليى عبدالكريم در جلسات عليه رژيم با هم بودند 
از  استقبال  در  و  دادند  مى  شعار  پهلوى  رژيم  عليه  مالعلى  آخوند  آقاى  تشييع  در  و 
حضرت آيت اهللا شهيد مدنى به جوكار حضور فعال داشتند و در روز 21 بهمن سال 
57 با حركت تانكها از بيستون به سمت تهران در دوراهى بهار همدان در معيّت سردار 
احمد  حاج  مرحوم  و  بابايى  حاجى  عليرضا  شهيد  سردار  و  محمدى  يار  اكبر  شهيد 
تجرى و اهللا مراد وهابى و عزيز چراغى براى متوقف نمودن تانكها رفته بودند كه اتفاقاً 
مطلع مى شوند فرمانده تانكها از اهالى مريانج به نام سرگرد رضا قادرى فرزند ميرزا 
حسين مى باشد ، كه خود ايشان مخالف و نگران رفتن به تهران و قتل عام مردم بود.

با  و  رسيدند  مدنى  شهيد  اهللا  آيت  حضرت  خدمت  به  همديگر  اتفاق  به 
جلوى  در  تانكها  فرمانده  هماهنگى  با  و  بهمن   22 روز  صبح  در  دقيق  برنامه  يك 

1ـ علي اصغر حاجي بابايي، يادداشت ها، ص 2.



سردارشهيدعليرضاحاجى بابايى 101

ميدان بار ، ورودى شهر همدان ، بدون درگيرى و خونريزى و شليك گلوله تريلر 
كمرشكن تانكها را متوقف كردند و عموم مردم كه قبل از آن حادثه در جلوى منزل 
حضرت آيت اهللا شيد مدنى جمع شده بودند و شعار «مراجع مراجع ما را مسلح كنيد.» 
سر داده بودند همگى به اتفاق آن حضرت به استقبال نيروهاى ارتشى رفتند آنها را در 
آغوش گرفتند و مى بوسيدند و بعضى از مردم چون در جريان هماهنگى با برادران 
ارتشى نبودند شلنگ ترمز تريلر حمل تانكها را پاره مى كردند و اسلحه ها را تحويل 
مردم مى دادند كه در ساعت 2 بعد از ظهر اخبار راديو خبر پيروزى انقالب را اعالم 

كرد. 
در  مدني  اهللا  آيت  امر  تحت  انقالب  پيروزي  از  پس  بابايي  حاجي  اصغر  علي 
درمنطقه  اسفندماه 57  در  و  پرداخته  خدمت  ادامه  به  گذشته  رژيم  عوامل  پاكسازي 
كردستان با عوامل ضد انقالب و سلطنت طلب ها درگير شدند. ايشان در روز عيد 
حضرت  براي  كردستان  منطقه  از  گزارشي  بود  شده  مقرر  كه  زماني   1358 سال 
اسير   ، فدايى  هاى  چريك   ، انقالب  ضد  عوامل  دست  به  گرداند  تهيه  (ره)  امام 
اهللا  آيت  كه  زاده  مفتى  احمد  دكتر  توسط  آزادي  از  پس  بالفاصله  اما  گردند  مي 
شهيد مدنى با ايشان صحبت كرده بود آزاد شده و به همراه دوستانش سردار شهيد 
 ، موسوى  يوسف  سيد  شهيد   ، بابايى  حاجى  عليرضا  شهيد  سردار   ، يارمحمدى 
سردار پاسدار امير قادرى ، سردار شهيد حسين شاه حسينى ، ابوالقاسم باب الحوائجى ، 
حشمت اهللا عبادى و عبداهللا زمانى اطالعات را جمع آورى نمودند و سپس در منطقه 

قروه و دهكالن حضور فعال داشتند. 
اواخر  از   ، نمودند  مى  فعاليت  مختلف  هاى  مسئوليت  در  تحميلى  جنگ  شروع  با 
پاسداران اسد آباد مشغول  سال 59 تا اواخر شهريور سال 60 به عنوان فرمانده سپاه 
حضور   60 سال  شهريور   11 و  ارديبهشت   8 هاى  عمليات  در  و  بودند  خدمت 
به  (ص)  اهللا  رسول  محمد   27 تيپ  تشكيل  با   60 سال  ماه  دى  در  سپس  و  داشتند 
دزفول رفت و در عمليات فتح المبين و بيت المقدس به همراه سرداران شهيد حاج 
همرزمان  ديگر  و  همدانى  سردار  و  موحد  شكرى  اسماعيل  حاج  و  شهبازى  محمود 
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عمليات  در  آن  از  بعد  داشتند.  فعال  حضور  جنوب  منطقه  در  خرمشهر  فتح  زمان  تا 
در   2 والفجر  عملياتهاى  در  و  بودند  شادمانى  على  سردار  كنار  در  عقيل  بن  مسلم 
حاجى عمران و والفجر 5 در چنگوله و در عملياتهاى بدر و خيبر در جزيره مجنون و 

عكس سرپل از سمت راست علي اصغر حاجي بابايي، محمود تيماچي 1 
و حميدرضا حاجي بابايي 2 آذرماه 1359

1ـ نفر وسط محمود تيماچي است. ايشان معلول جسمي است كه بعنوان يك حمام چي در سرپل 
ذهاب به رزمندگان خدمت بسيار زيادي مي كرد و به عنوان يك نيروي فعال پشتيباني و همچنين 
مسؤول راه اندازى و اداره حمام عمومي سرپل ذهاب براي رزمندگان است و تا آخر جنگ در حد 

توان در تداركات به خدمت رساني در جبهه مشغول بود.
2-دكتر حاجي بابايي در لباس بسيج، بعد از شهادت سردار شهيد عليرضا مي خواست آموزش و 
پرورش را ترك كند و جهت ادامه راه شهيد به عضويت سپاه درآيد كه با جلوگيري سردار علي 
شادماني و ديگر دوستان مواجه شد، او را منصرف كردند و از ايشان خواستند كه در همان كسوت 
معلّمي باقي بمانيد و در آن جايگاه به نظام مقدس جمهوري اسالمي خدمت كنيد، امّا باز هم بعنوان 
يك بسيجي همچنان در جبهه شركت مي كرد. حميدرضا حاجي بابايي، در آذر ماه سال 1359 در 

شهرك المهدي در حال رزم بود.
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همچنين در عمليات والفجر 8 در فاو حضورى فعال داشت . در عمليات هاى كربالى 
4 و 5 به عنوان معاون پشتيبانى گردان انجام و ظيفه نمود و در ماووت عراق حضور 
الحسين  انصار  لشگر  فرمانده  شادمانى  على  سردار  خدمت  در  سپس  و  داشت  فعال 
(ع) به عنوان معاون محور گالن انجام و ظيفه نمود و بعد از اعالم پذيرش قطعنامه 
به چهارزبر رفت و در عمليات مرصاد بعد از حمله منافقين تا آخرين لحظه عمليات 
در خدمت برادر جانباز حاج ميرزاى سلگى ، رئيس ستاد لشگر انصار الحسين (ع) ، 
كه عمًال فرماندهى اين عمليات را عهده دار بود ، هماهنگى سمت چپ چهارزبر را 
كنترل مى نمود اين رزمنده بسيجى هنوز هم در خدمت نظام جمهورى اسالم است و 
به عنوان مدير عامل 23 سال است معضل اشتغال كه دغدغه اصلى شهر همدان است 
را سرلوحه كارهاى خويش قرار داده و بطور مستقيم 35 نفر و غير مستقيم 1000 نفر 

را دست به كار نموده است. اما گاه مي نالند كه ...            
      باز يــاد روزهــاي جنگ شد           دل براي جبهه رفتن تنگ شد    
       خاطـرات جبهـه و پاتـك زدن           لحظه هاي ناب نارنجك زدن

خالص  بندگان  همه  حال  وصف  بابايي  حاجي  شهيد  سخن  اين  عزيز!  اي 
خداست كه با وجود اداي وظايف ديني و فداكاري تا حد جان و مال احساس قصور 
و شرمساري در برابر حق تعالي مي كنند و به حق بايد اين آية شريفه را در وصف آنها 

تالوت كرد:
الذين يؤتون بما آتوا و في قلوبهم وجله انهم الي ربهم راجعون. اولئك يسارعون 

في الخيرات. 1 
مؤمنين كساني هستند كه با وجود اداي وظايف ديني در درون قلبشان احساس 
آنان  مي كنند.  مراجعت  تهي)  دست  پروردگارشان(با  حضور  به  كه  مي كنند  ترس 

كساني هستند كه در انجام كار خير شتاب مي كنند.
الهـــي مقصر به كار آمـديم               به نـــزد تـــو اميــــدوار آمديم
مگو ما چه آورده ايم از عمل              همين بس كنون شرمسار آمديم

1ـ مومنون/ 61 و 62.
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موالي متّقيان، علي (ع)، در وصف متّقين مي فرمايد:
فهم ألنفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون 1

اعمالشان  از  و  مي كنند  كاستي  و  قصور  به  متهم  را  خود  زياد،  اعمال  وجود  با 
مي ترسند. (از خود راضي نيستند)

پس اي عزيز! بنده و شما بايد درس دينداري و عمل به وظايف ديني را از شهدا 
بياموزيم كه همه چيز خود را فداي اسالم و انقالب اسالمي نمودند، باز خود را به 
قصور خدمت و نقصان در اداي وظيفه متهم مي كنند و جمله اي را كه امام راحل (ره) 
فرمودند: «خود را بدهكار انقالب بدانيد نه طلبكار» آويزه ى گوش خود قرار دادند 

و همانند شهيد حاجي بابايي ها از ايثار جان و مال دريغ نكردند.
پس واي بر ما كه خود را طلبكار انقالب اسالمي مي دانيم و همه چيز را براي 
مفاخر  و  شهدا  خون  با  ستد  و  داد  به  را  ما  ثروت  و  قدرت  شوق  و  مي خواهيم  خود 
دوران دفاع مقدس كشانده است و ناخودآگاه خود را در چنبره ى اميال و آرزوهايي 

مي بينيم كه عاقبت ما را به تاراج مي دهد و رسوا و بي آبرو مي گرداند.
نفس گرچه زيرك است و نكته دان              قبله اش دنيـاست او را مرده دان

1ـ نهج البالغه، خطبه همام، ص 184.

1زان سبب بيچــــاره  اعمي دليـــم                شاربـــة شـــورابة آب و گليــم 
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شايستگي هاي  و  فضايل  خود،  كوتاه  فرماندهي  دوران  در  بابايي  حاجي  شهيد 
قابل توّجهي ازخود بروز داد كه در نوع خود كم نظير است، دسته بندي اين قابليت ها 
آنها  مهم ترين  كه  دارد  فرماندهي  و  مديريت  حوزة  در  او  سرشار  نبوغ  از  حكايت 

عبارتند از:
1. توان فرماندهي و مديريت

اكتسابي نيست، بلكه در ذات و جبلّت  شم يا هوش فرماندهي و مديريت غالباً 
افراد وجود دارد؛ اگرچه موقعيت يا شرايطي كه براي انسان فراهم مي شود در ظهور و 
بروز و تقويت مديريت او نقش مستقيم دارد. در دوران دفاع مقدس اغلب رزمندگان 
بر اساس هوش و خالقيّت ذاتي خود درخشيدند و به درجات فرماندهي و مديريت 

ستادها و قرارگاه ها نايل آمدند. 
شهيد حاجي بابايي از جمله همان افرادي است كه از هوش و درايت و خالقيت 
سرشاري در امر مديريت و فرماندهي برخوردار بود، دكتر حاجي بابايي برادر شهيد 

در اين باره مي گويد:
فرماندهان سپاه اغلب دورة فرماندهي نديده بودند و سوابقي در 
آنها  ذات  در  مديريت  و  فرماندهي  جوهر  نداشتند،  نظامي  فرماندهي 
شد  ظاهر  بعثي  دشمن  با  مقابله  ضرورت  و  جنگ  اقتضاي  به  كه  بود 
و شهيد حاجي بابايي هم قبًال يك معلّم بود، امّا وقتي كه انسان، نوع 

مديريت و توان فرماندهي او را مي ديد، در حيرت فرو مي رفت. 1
بكر)  ابي  بن  (محّمد  جاي  به  را  اشتر)  (مالك  وقتي  (ع)،  علي  متّقيان،  موالي 

1ـ خاطرات،ص 425
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بعنوان والي مصر منصوب مي كند، به اين مطلب اشاره مي كند كه عزل محّمد بن ابي 
بكر به خاطر ضعف او در مديريت و زمامداري شهر مصر نيست بلكه به خاطر هوش 
و درايت بيشتر مالك اشتر است كه شايسته ساالري اقتضا مي كند كه او زمام دار شهر 

مصر شود.

ذلك  افعل  لم  ان  و  يجملك  الي  االشتر  تسريح  من  موجدتك  بلغني  فقد  بعد  اما 
سلطانك  من  يدك  تحت  ما  نزعت  لو  و  الجد  في  ازديادا  ال  و  الجهد  في  لك  التبسطا 

لواليتك ما هو السير عليك مؤونه و أعجب اليك والية. 2
پس از حمد و ستايش، خبر ديگريست از فرستادن اشتر بجاي تو به من رسيد. و 
اين تصميم براي ضعف تو در كارها نبود بلكه تو توان خود را صادقانه به كار برده اي، 

از راست به چپ : سرداران شهيد عليرضا حاجي بابايي و حبيب مظاهري
 و سردار سرتيپ علي شادماني 1

1ـ سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي فرمانده محور جبهه مياني سرپل ذهاب و فرمانده محور عمليّات 
رمضان در جنوب/ سردار شهيد حبيب مظاهري فرمانده محور سرپل ذهاب و فرمانده گردان مسلم 
و  همدان  سپاه  اسبق  عمليّات  فرمانده  سرتيپ علي شادماني  سردار  رمضان/  عمليّات  محور  معاون  و 

فرمانده محور سرپل ذهاب، در حال حاضر معاون عمليّات ستاد فرماندهي كل قوا.
2ـ نهج البالغه، نامه 34.
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1ـ در سال 1358 به عضويّت سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد. به كرات در مناطق غرب كشور، 
افتخارات  از  اند.  داشته  شركت  رزمندگان  ديگر  اتّفاق  به  آن  اطراف  روستاهاي  و  پاوه  آزادسازي 
شيرين،  قصر  عمليّات  اطالعات  مسؤول  ذهاب،  سرپل  منطقه  و  غرب  درجبهه  مكرر  حضور  ايشان 
مهدي  شهيد  بهمني،  تقي  شهيد  بابايي،  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  بزرگوار  شهداي  با  همرزمي 

فريدي و شهيد حبيب مظاهري و ديگر شهداست.
ايشان مّدتي به عنوان مسؤول حفاظت اطالعات قرارگاه نجف، مبارزه با عوامل ضد انقالب در  

امّا در مالك ذكاوتي است كه كاري بيشتر از او ساخته است، اگر مصر را از تسلط 
تو بيرون سازم، تو را به كاري مي گمارم كه سنگيني آن كمتر و مديريت آن بر تو 

آسان تر باشد.
و  لياقت ها  كه  بياموزيم  علي(ع)،  متقيان،  موالي  سخن  اين  از  عزيز!  اي 
كه  نگماريم  كاري  به  را  كسي  و  كنيم  رعايت  نصب ها  و  عزل  در  را  توانمندي ها 
توان انجام آن را ندارد و يا شايستگان را به دليل شايستگي از خدمت محروم كنيم. 
درس بزرگ دوران دفاع مقدس اين بود كه هر كسي بر اساس لياقت ها و درايت و 
هوشمندي عهده دار مسؤوليّت ها و مديريت ها مي شد و همه در خدمت جنگ مشغول 
مقابله با دشمن بودند و مسؤوليّت ها ماية فخر و خودنمايي نبود بلكه صرفاً براي اداي 

وظيفه و تكليف بود.
اينجا ز ما دل شكسته مي خرند و بس             بازار خودفروشي از آن سوي ديگر است

2. روحيه قناعت در فرماندهي
عدم تجربه در مديريت و فرماندهي بدين معنا نبود كه هزينه ها در اثر آزمون و 
رزمندگان و فرماندهان با روحية قناعت از منابع انساني و  خطا باال باشد بلكه عموماً 

تجهيزات نظامى  استفاده مي كردند.
و  ساده زيست  كه  افرادي  بسا  چه  است،  ساده زيستي  از  غير  قناعت  عزيز!  اي 
بي آاليش اند امّا روحيه قناعت و مديريت را ندارند و اسراف و زياده روي در منابع 
انساني و مالي و اداري آنها بسيار است، امّا شهيد حاجي بابايي هم ساده زيست بود و 

هم اين كه روحيه قناعت در فرماندهي داشت. همرزم او اكبر عابدي 1   
در اين باره مي گويد:
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از  بهره  را  حداكثر  كم  هزينه اي  با  بابايي  حاجي  عليرضا  شهيد 
منابع مي برد. منابع آن روز گلوله و تفنگ و نيروي رزمندگان بود كه 

ايشان با روحية قناعت بهرة حداكثري را از آنها مي برد. 
اي عزيز! روحيه قناعت در منابع انساني و مالي و اداري از مختصات مديريت 
را  مديراني  مي كند،  سفارش  اشتر  مالك  به  نيز  متّقيان(ع)  موالي  كه  است  اسالمي 
و  حداكثر  آنها  خدمات  يعني  باشند،   1 وكثيرالعونه»  «قليل المؤونه  كه  كند  انتخاب 
هزينه آنها حداقل باشد. شهيد حاجي بابايي ها پايه گذار چنين مديريتي بودند و انتظار 
مي رفت كه پس از جنگ الگوي زمامداران و دولتمردان قرار گيرد. افسوس و صد 

افسوس كه چنين نشد. به قول حافظ:
 چه جورها كشيدند بلبالن از دي                به بوي آن كه دگر نو بهار بازآيد

3. نظم مديريتى 
برنامه ريزي و سپس هماهنگي دو ركن مديريت است. برنامه ريزي يعني همه 
جداول  اساس  بر  گيرند و  قرار  انساني و مادي در جاي مناسب خود  منابع 
زماني خاص بكار گرفته شوند. چنانكه موالي متّقيان، علي (ع)، به مالك 

اشتر مي فرمايد:
نضع كل أمر موضعه و اوقع كل عمل موقعه 2.

هر كاري را در جاي خود قرار بده و در موقع مناسب خودش بدان عمل كن. 
پس اي عزيز! هر كسي يا چيزي بايد در جاي خودش باشد و در زمان و موقع 
خودش هم بايد بكار گرفته شود. غفلت از زمان شناسي و مكان و موقعيت شناسي 

عمًال كارها را مختل مي كند و عاقبت هم به سامان نمي رسد. 
مناطق تحت مأموريت قرارگاه حمزه سيدالشهدا فّعاليّت داشته اند. از ديگر فّعاليّتهاي ايشان معاونت 
سياسي امنيتي استانداري همدان بود. و هم اكنون نيز با عنوان رئيس بازرسي منطقه غرب در سازمان 
بازرسي كل كشور مشغول به كار مي باشند. ايشان هنوز هم در مسير تحقق اهداف و آرمانهاي امام 

راحل(ره) و مقام معظم رهبري(حفظه اهللا) و حفاظت و صيانت از انقالب انجام وظيفه مي نمايند.
1ـ نهج البالغه، نامه 53.

2-همان

....
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1ـ خاطرات 439.
2ـ نهج البالغه، نامه 31.

بقول حافظ:
زمان خوشدلي َدرياب و ُدرياب                    كه دائم درصدف گوهر نباشد

همان طور كه صدف را بايد در فصل خودش صيد كرد تا در او دّر و گوهر 
باشد، كار هم اگر در موقع خودش انجام گيرد، انسان به دّر حيات مي رسد. 

شهيد حاجي بابايي از مصاديق بارز كالم نوراني موالي متقيان است كه برادرش 
دكتر حاجي بابايي مي گويد:

هر  و  مي كرد  استفاده  خوب  فرصت ها  از  بابايي  حاجي  شهيد 
دنبال  برنامه ريزي  بدون  و  مي داد  انجام  خودش  زمان  در  را  كاري 
انسان در گرو  معتقد بود كه موفّقيّت  هميشه  هيچ كاري نمي رفت و 

برنامه ريزي صحيح است. 1

هماهنگي بعد از برنامه ريزي ركن ديگر مديريت است كه موالي مّتقيان (ع) 
به امام حسن (ع) مي فرمايد:

و اجعل لكل انسان من خدمك عمال فأخذه به. فأنه امر أن ال يتوا كلوا في خدمتك. 2
براي هر يك از نيروهاي تحت امرت كاري معين كن و نسبت به همان كار از 
او مسؤوليّت بخواه. كه اين روش موجب مي شود كه كارها را به يكديگر وانگذارند.

شهيد حاجي بابايي دقيقًآ اين معيار را در فرماندهي و كارهايش مراعات مي كرد. 
سردار ساالر آبنوش در اين باره مي گويد:

اگر  و  نمي كرد  موكول  فردا  به  را  امروز  كار  بابايي  حاجي  شهيد 
مطالبه  او  از  خوب  برخوردي  با  مي كند  محّول  را  كاري  انجام  كسي  به 
مي نمود و اگر طرف مقابل كار را انجام نداده بود، به او زمان مي داد و 
از او مطالبه مي كرد. آرامش و تأنّى در  در پايان زمان توافق شده مجدداً 
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رفتار او موج مي زد. 1

4. بصيرت و دورانديشي
يكي از ويژگي هاي مهم مدير و باالخص يك فرمانده بصيرت و دورانديشي است 
چرا كه يك تصميم نادرست و نسنجيده در جنگ مي تواند خسارات جبران ناپذيري 

ببار آورد. امام صادق (ع) بصيرت را شرط الزم تحصيل اهداف زندگي مي داند:
العامل علي غير بصيره كالسائر علي غير الطريق ال يزيده سرعه السير اّال بعدا. 2 

هر كسي بدون بصيرت عمل كند مانند كسي است كه به بيراهه مي رود و هر 
چند شتاب مي كند، از هدف دورتر مي شود. 

از چپ سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى قبل از عمليّات 11 شهريور سال 60 در جمع 
رزمندگان سرپل ذهاب. سردار آبنوش به همراه پدرش، نفر چهارم شهيد سيديوسف موسوى، 

پنجم كاظم جواهرى، ششم شهيد على مظاهرى، نفر هفتم ناشناس

1ـ خاطرات، ص 428. 
2ـ اصول كافي، ج يك، ص 112. 

....
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آينده نگر  و  دورانديش  تصميم گيري ها  و  كارها  در  بسيار  بابايي  حاجي  شهيد 
بوده است و مخصوصاً در جنگ و عمليّات ها كه هزينه ي جان هاي پاك رزمندگان 

را در پي دارد، حزم و دورانديشي را بسيار ضروري مي دانست.
دكتر حاجي بابايي در اين باره مي گويد: 

برادرم عليرضا بسيار دورانديش و آينده نگر بود. گاهي ساعت ها 
در مورد انجام كاري به فكر فرو مي رفت و ابعاد گوناگون آن  را در

 

از راست برادر بسيجي تقي قاسمي جوار 1،سردار سرتيپ على شادمانى، سردار شهيد تقى 
بهمنى، غالمرضا گوهرى،  سردار شهيد حبيب مظاهرى، سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى

 نشسته سرهنگ حسن سليمانى

در  انقالب  از  قبل  همدان.  آباد  قاسم  تولد  محل   ،1332 متولد  غالم  فرزند  جوار  قاسمي  تقي  1ـ 
با  و  بودند  فعاليت  مشغول  سپاه  ذخيره  عنوان  به  انقالب  پيروزي  از  بعد  بود.  مردم  همراه  راهپيمايي 
تشكيل بسيج مسؤول پايگاه روستاي قاسم آباد شد. همچنين عضو شوراي اسالمي روستا نيز بودند. با 
شروع جنگ تحميلي در سال 59 به جبهه سرپل ذهاب رفتند و درخدمت سرداران شهيد تقي بهمني 

و شهيد عليرضا حاجي بابايي و ديگر برادران سپاه به عنوان بسيجي خدمت نمودند.
در مرخصي ها براي جبهه از مردم كمك جمع آوري مي كردند و به مّدت 20 سال هم مسؤول 
حسيني  سيّدرضا  شهيد  نام  به  بسيجي  پايگاه  طالفروشها  اتحاديّه  در  و  بودند  طالفروشيها  اتحاديّه 
تشكيل داد و اكنون عضو ستاد ديه همدان، عضو مجمع خيرين سالمت، عضو ستاد بازسازي عتبات 

عاليات و خدمت در كميته امداد امام خميني(ره)، از فّعاليّت هاي ديگر اين دالور است.
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بنده اي  مبارك   آَخربين  مرد  مي گفت:  هميشه  و  مي گرفت  نظر 
است. 1

5. قاطعيت و مشورت
باشد  بيشتر  مشورت  چه  هر  زيرا  دارد،  وجود  مالزمت  مشورت  و  قاطعيت  بين 
به  متعال  خداوند  دليل،  همين  به  بود.  خواهد  بيشتر  كار  سالمت  و  انجام  به  اطمينان 

رسول گرامي اش مي فرمايد:
و شاورهم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهللا. 2

و با آنان در كار مشورت كن، آنگاه كه كار به مرحله تصميم رسيد، با عزمي 
راسخ عمل كن و بر خدا توّكل داشته باش.

به قول حافظ: 
تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است        

                                                                  رهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش
يكي از ويژگي هاي مديريتي شهيد حاجي بابايي قاطعيت در اجراي تصميمات 
پس از مشورت با افراد صاحب نظر و خبره بود. همرزم او سردار جعفر مظاهري در 

اين باره مي گويد:
امّا  داد،  دستور  بايد  بيشتر  كه  نظامي  كارهاي  در  معموالً 
شهيد حاجي بابايي بسيار با دوستان مشورت مي كرد، روزي به خدمت 
ايشان رسيدم؛ گفت: چند روزي است كه منتظر شما هستم تا درباره 
جابجايي نيروها در يكي از محورها با شما مشورت كنم. گفتم: نظرم 
نظر  اهل  با  مشورت  زيرا  است،  مهم  اتّفاقا  گفت:  نيست.  مهم  چندان 

ابهامات را در تصميم گيري از بين مي برد. 3

1ـ خاطرات، ص 425 و ص 472
2- آل عمران، 159.

3-خاطرات،472.
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اتّفاقاً اين سخن شهيد حاجي بابايي متأثّر از نهج البالغه موالي متّقيان، حضرت 
علي (ع)، است كه به مالك اشتر فرمود:

اللحاجه فيما اذا اتنّكرت أو الوهن عنها اذا استوضحت. 1
در چيزي كه مبهم است، لجاجت مكن و هنگامي كه واضح است، در اجراي 

آن ضعف و سستي نشان مده.

1ـ نهج البالغه، نامه 53.
2ـ سرتيپ 2 رضا زرگر در سال 59 در جبهه ي سرپل ذهاب به صف رزمندگان پيوست و بعدها به 

سپس  عنوان فرمانده گردان 154 انجام وظيفه نمود و مدتي مدير كل بنياد شهيد استان همدان و 
به عنوان فرمانده تيپ انصارالحسين شد و فعًال در ستاد فرماندهى كل قوا مشغول انجام   

وظيفه مي باشد.
3ـ مهدي روحاني قبل از شروع جنگ در سال 59 به عضويت سپاه درآمد و با شروع جنگ در منطقه 

سرپل ذهاب انجام وظيفه مي نمود.
مشغول  انقالب  دادگاه  در  و  شد  سپاه  وارد   58 سال  دراواخر  ابراهيمي  ستار  حاج  شهيد  سردار  4ـ 

خدمت بود و با شروع جنگ در سال 59 به جبهه سرپل ذهاب عزيمت نمود و با تشكيل  

نشسته از راست 1 ـ سردار رضا زرگر 2 2 ـ سردار شهيد حاجى بابايى فرمانده محور سرپل ذهاب 3 ـ 
سردار مهدى روحانى 3 4 ـ سردار جعفر مظاهرى 5 ـ شهيد درويشى مروت 6 ـ اسكندرى، ايستاده از 
راست 7 ـ جواد اللچينى   8 ـ سردار شهيد ستار ابراهيمى 4 9 ـ سردار شهيد حبيب مظاهرى 10 ـ اكبر 

عابدى مسئول اطالعات.

..
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اي عزيز! مشورت را سرلوحه كارت قرار بده، تا ابهامات و زواياي پنهان كار 
ديگران است تا  شدن با عقل و تجربة  مشورت در واقع شريك  برايت روشن شود. 
ميان  از  را  ترديد  و  شبهه  و  مي رساند  صد  در  صد  به  را  كار  انجام  صحت  كه  آنجا 
برمي دارد و سالمت كار را در عمل تضمين مي كند و ضايعات ناشي از خودرأيي و 

تصميم يك جانبه را تقليل مي دهد:
  مشورت كن تا شريك ديگران               گــــردي از انديشه خود بهتران

6. شجاعت و صالبت
از صفات برجستة مديران بويژه فرماندهان شجاعت و صالبت است كه با هيبت 
به عبارت ديگر، شجاعت جلوه ى صالبت فرمانده،  همراه است.  معنوي و روحاني 
توأم با رحمت و هيبت روحاني براي دوستان و جلوة اقتدار توأم با قهر و قاطعيت براي 

دشمنان و بدخواهان است؛ همان طوري كه آيه ى كريمه مي فرمايد:
علي الكفار و رحماء بينهم تريهم رّكعا سّجدا  محمد رسول اهللا و الذين معه اَّشداُ 

يبتغون فضال من اهللا و رضوانًا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. 1
محمد رسول اهللا (ص) و كساني كه با او هستند نسبت به كافران سختگير 
و نسبت به هم مهربان هستند. آنان را در حال ركوع و سجود نماز مي بيني كه فضل 
خدا را طلب مي كنند و بهشت رضوان را از او مي خواهند و در چهره آنان اثر سجود 

نمايان است. 

لشكر انصارالحسين مدتها در مسئوليتهاي مختلف مشغول بود و در سخت ترين عمليات ها با فرماندهى  
گردان 155 حضرت علي اصغر خط شكن بود و از اروند عبور كرد. برادر خود را كه مجروح بود به 
خاطر مجروحين ديگر نتوانست عقب بياورد و خود به مدت 3 روز در كشتي سوخته در اروند بدون 
غذا ماند و در كربالي پنج بعد از عمليات و شكستن خط و پيروزي لشكر عاقبت در نهر جاسم با 

كمال شجاعت بدرجه ي شهادت نايل گرديد.
1ـ فتح / 29.
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اي عزيز! اين آيه شريفه نشان مي دهد كه هر كس با خدا باشد و در نماز خالصانه 
و خاشعانه سر تسليم بر خاك عبوديت بسايد، قدرت اليزال خداوند متعال در او تجلّي 
مي كند و شجاعت در حقيقت صفتي است كه از قدرت الهي نشأت مي گيرد، چنان 

كه مي فرمايد:
و ال تهنوا و تدعوا الي السلم و انتم االعلون و اهللا معكم. 1 

خداوند  كه  چرا  برتريد  همه  از  شما  كنيد،  دعوت  آرامش  به  و  نشويد  سست 
متعال با شماست.

    موحد چو در پاي ريزي زرش                       و گر تيغ هندي نهي بر سـرش
    اميد و هراسش  نباشد ز كس                         بـر اين است بنياد توحيد و بس

و  نترسد  فرمانده  يك  تنها  نه  كه  مي شود  موجب  ايمان  از  برخاسته  شجاعت 
شجاع باشد، بلكه موجب ايجاد ترس در دل دشمن مي شود. از اين رو دشمن همواره 
در برابر اقتدار و صالبت فرماندهان ما ناتوان بوده است و همين امر موجب مي شود 

كه فرماندهان ما بتوانند جنگ را بعنوان يك بحران بزرگ كنترل كنند.
سردار همداني در خصوص صالبت و شهامت شهيد حاجي بابايي مي گويد:

شهيد حاجي بابايي يك فرمانده اليق دفاع مقدس بود. شهامت 
و شجاعت مثال زدني او موجب مي شود كه دوستان در فضاي جبهه 
به  جنگ  وحشت.  و  ترس  احساس  دشمنان  و  كنند  آرامش  احساس 
كه  باشد  داشته  بحران  مدير  و  فرمانده  بايد  بزرگ  بحران  يك  عنوان 

اين در شخصيت ايشان متجلّي كرده بود. 2
اي عزيز! شجاعت و جسارت در يك فرمانده به معني تهّور و بي باكي نيست 
بلكه حوادث بزرگ و بحران هاي پيچيده را در ارادة بلند و عزم استوار خويش هضم 
و  مقاومت  روحيه  و  كردن  شناسايي  را  هدف رسان  و  منطقي  راهكارهاي  و  نمودن 

پايداري به ديگران بخشيدن و... مي باشد. 

1ـ سوره محمد/ 35.
2ـ خاطرات، ص 549.
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همه اين اوصاف نه با درس كالسيك به دست مي آيد و نه با تزريق آمپول، بلكه 
همه از دولت ايمان و ارادت و عشق به خداوند متعال حاصل مي شود كه فرماندهان ما 

بحمداهللا از اين نعمت در جبهه ها بهره مند بودند.
به قول حافظ:

سر تسليم من و خاك دِر ميكده ها           مدعي گر نكند فهم سخن گو سر و خشت

سردار شهيد حاج محمود نيكو منظر:
و  تعاون  سازمان  كارمند  عنوان  به  انقالب  از  قبل  و  است  پهلوي  رژيم  با  مبارزين  بين  در  او 
نيروهاي  اّولين  از  پاسداران  سپاه  تشكيل  با  و  انقالب  پيروزي  با  كرد.  مي  خدمت  همدان  روستايي 
بشمار مي رفت و بعداً به عنوان مسؤول پشتيباني سپاه مشغول بود. از اّولين نيروهاي رزمنده اعزامي به 

از راست به چپ : سردار سرتيپ حسين همداني، نفر دوم شهيد اسماعيل شكري موحد، نفر سوم سردار 
شهيد حاج محمود نيكومنظر، نفر چهارم محمد حسيني، نفر پنجم حسن صيادزاده، نفر ششم ناشناس، نفر 
هفتم سردار شهيد حبيب مظاهري، نشسته از راست سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي و نفر دوم مرحوم 

حاج محمد سماوات
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مهاباد بود و بعداً در كردستان تا شروع جنگ تحميلي و در سرپل ذهاب نقش فّعالي داشت. در سال 
60 به عنوان معاون مالي و پشتيباني منطقه 7 از سوي سردار شهيد بروجردي منصوب شد و در سال 61 
به عنوان معاون پشتيباني تيپ محمد رسول اهللا (ص) با حفظ سمت منطقه 7 منصوب شد و در عمليّات 
نقش بسيار خوبي در پشتيباني عمليّات بيت المقدس ايفا كرد و بعد از فتح خرمشهر به جنوب لبنان 
عزيمت نمود و بدستور امام دوباره به كشور برگشتند و در عمليّات رمضان به همراه سرداران شهيد 
عليرضا حاجي بابايي و سردار شهيد حبيب مظاهري با 4 يا 5 روز فاصله در منطقه عمليّاتي كوشك 
به شهادت رسيد كه بعد از عمليّات عراق آب را به منطقه عملياتي جاري كرد و جنازه سردار شهيد 

حاج محمود نيكو منظر و سردار شهيد حبيب مظاهري درون آبهاي كوشك ماند.

محمد حسيني فرمانده سپاه همدان :
بعد از به اسارت درآمدن فرمانده سپاه همدان سردار حسيني مدت پنج ماه مسؤوليّت فرماندهي 
سپاه همدان را در دوران سخت زمستان 59 به عهده داشت و دشواريها را تحّمل كرد و در اوايل سال 
60 با آمدن شهيد شهبازي ايشان به تهران رفت و در مسؤوليّتهاي ديگري مشغول شد و هم اكنون به 

عنوان يكي از سرداران سپاه مشغول خدمت مي باشد.

حسن صياد زاده :
يكي از نيروهاي بسيجي فّعال در چاپارخانه همدان بود كه با حضور در جبهه از سال 59 نقش 
با  مهّمي در تعميرات موتوري و صافكاري و ادوات جنگ تا عمليّات بيت المقدس داشت و بعداً 
تشكيل تيپ انصارالحسين(ع) به عنوان مسؤول موتوري خدمت شاياني كرد و بعد از جنگ دوباره به 

شغل قبلي خود همان صافكاري بازگشت و از زحمات بازوان خود روزي مي خورد.

حبيب مظاهري :
يار و مددكار سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي است كه در 19 سالگي در پدافند پاسگاه تيله 
نقش محوري را در  كوه و با شروع جنگ تا عمليّات 8 ارديبهشت و 11 شهريور و تنگه كورك 
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معاونت منطقه داشت و فّعاالنه در عمليّاتها مسؤوليّت محور را انجام مي داد. در عمليات فتح المبين 
به عنوان فرمانده گردان مسلم در تيپ محمد رسول اهللا(ص) قله بلتا را فتح كرد و در عمليات بيت 
سلمان  محور  در  شكن  خط  يا  فرمانده  اّولين  عنوان  به  خرمشهر  اهواز  جاده  آزادسازي  در  المقدس 
انجام وظيفه كرد و در مرحله دوم از ناحيه سر مجروح گرديد و بعد از مداوا  چند روز پس از فتح 
خرمشهر دوباره به سرپل ذهاب برگشت كه به دستور برادر علي شمخاني فرمانده عمليات جنوب، 3 
گردان از سرپل به جنوب جهت شركت در عمليات رمضان رفتند كه در شب 23 ماه مبارك رمضان 
بعد از شهادت سردار شهيد حاجي بابايي در محور كوشك به عنوان فرمانده محور به شهادت رسيد 

و جنازه آن سردار هنوز هم در آبهاي آن منطقه گمنام آرميده است.]

7. خودباوري و تقسيم فرصت ها
نيروهاي  در  را  خودباوري  كه  است  كسي  كارآمد،  و  خوب  فرمانده  و  مدير 
تحت امر خود تقويت كند و با تقسيم كار و مسؤوليّت سپردن به آنها فرصت ظهور 
استعدادها و قابليت ها را براي همه فراهم كند. موالي متّقيان، علي (ع)، در اين باره به 

مالك اشتر مي فرمايد:
ثم انظر في امور عمالك و استعملهم احتبارا. 1

كارهاي كارگزارانت را به دقّت نظارت كن و فرصت آزمودن را براي همة آنها 
فراهم كن. 

نهفته  (ع)،  علي  متّقيان،  موالي  نوراني  كالم  در  اساسي  مطلب  دو  عزيز!  اي 
است، يكي ايجاد جسارت مديريت در ديگران فراهم كردن و دوم ايجاد فرصت ارائه 
همه فرصت ها را در اختيار  استعدادها و توانايي ها براي همگان. كساني كه انحصاراً 
خود و نزديكان خود قرار مي دهند و ميدان را براي ديگران خالي نمي كنند، در واقع 
بويي از مديريت موالي متّقيان، علي (ع)، نبرده اند. امّا شهيد حاجي بابايي با آن سّن و 
سال و زمان كوتاه فرماندهي شاخصه هاي مديريت اسالمي را كامًال رعايت مي كرد، 
همگان،  براي  مديريت  و  كار  فرصت  تقسيم  و  نيروها  در  خودباوري  خصوص  در 

1ـ نهج البالغه، نامه 53.
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همرزم او آقاي غالمرضا گوهرى 1مي گويد:
شدم.  همدان  ارشادگاه  مسؤول  بابايي  حاجي  شهيد  توسط  من 

وقتي به محل جديد خدمتم رفتم، مسؤول آنجا را بسيار كسل و 
ناراحت ديدم. بالدرنگ نزد شهيد حاجي بابايي آمدم و از او خواستم 

حكم مرا لغو كند. شهيد گفت: چرا تمّرد مي كني؟ عرض كردم: بحث 

از راست سردار شهيد پرويز اسماعيلي عّزت، محمد فريدي، غالمرضا گوهري
سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي، سردار مهدي روحاني

1ـ غالمرضا گوهري معلم و پاسدار دوران دفاع مقدس كه در سال 1357 به صورت افتخاري 6 ماه 
دركميته ي انقالب اسالمي به حفاظت شهري اشتغال داشت، سپس با عنايت به فرمان امام (ره) در 
جهاد سازندگي مشغول به خدمت رساني شد و پس از آن به عضويت سپاه پاسداران همدان درآمد. 
اين رزمنده بزرگوار در آغاز جنگ تحميلي در جبهه ي سرپل ذهاب در كنار ساير همرزمان خود 
مشغول به خدمت شد. معاون آموزش نظامي و مسؤول تربيت بدني سپاه همدان، ساماندهي نقليه در 
واحد موتوري، فّعاليّت در دادگاه انقالب اسالمي از جمله افتخارات اين رزمنده بسيجي است. در 
حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  فرماندهي  تحت  ذهاب  سرپل  منطقه  مياني  محور  در  سال 1360  تيرماه 

بابايي قرار گرفت و فرماندهي نيروهاي اعزامي اسالم آباد غرب و گردان نيروهاي اعزامي   
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همدان در منطقه مهران و صالح آباد و سرني و ملك شاهي و كاني سخت را عهده دار شد. در سال 
62 به عنوان مسؤول محور منطقه حاج عمران جايگزين حاج مهدي بادامي گرديد و پس از مدتي 
مسؤوليّت ستاد تيپ انصار در منطقه را عهده دار شد و پس از اتمام مأموريت تيپ در منطقه  حاج 
عمران به اتّفاق ساير همرزمان خود در عمليّات والفجر 5 در چنگوله خط آفندي و هماهنگي محورها 
را عهده دار شد. فّعاليّت در سازمان قضايي نيز از جمله خدمات غالمرضا گوهري است. امّا پس از 
مدتي لباس معلّمي را جهت خدمتگزاري به نظام جمهوري اسالمي و فرزندان كشور ايران انتخاب 
نمود و در اين لباس مقدس  امر تدريس، سرپرستي بخش و مدير مجتمع ايثارگران، هنرستان، معاون 
قائم  و  همدان  پرورش  و  آموزش  سازمان  سرپرستي  و  همدان  پرورش  و  آموزش  سازمان  پشتيباني 
مقامي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان را عهده دار گرديد. در حال حاضر نيز به عنوان 
مشاور وزير محترم آموزش و پرورش مشغول به فّعاليّت است، امّا هرگز از خاطرات خوش سنگر، 
شبهاي عمليّات غافل نگشته است و در خاكريز آموزش و پرورش كشور، خط مقدم اين رزمگاه را 
جهت خدمت به فرزندان محروم اين كشور انتخاب اساسي خود مي داند و هرگز مرزي بين و الذين 

جاهدوا تا نون والقلم قائل نگرديده است.
1ـ خاطرات، 260.

تمّرد نيست. من نمي خواهم مسؤول آنجا ناراحت شود. فرمودند: 
پس همين اآلن بايد به منطقه عمليّات اعزام شوي. گفتم: چشم حاضرم. 
ايشان نامه اي را نوشتند و گفتند: اين نامه را نزد رضواني مي بري. بنده 
بالفاصله به اسالم آباد رفتم و نامه را به رضواني دادم. ايشان پس از 

مالحظة نامه دستور دادند كه همه نيروها را جمع كنند. 
آنگاه پشت بلندگو قرار گرفته و گفتند: اي برادران، تا به امروز من در خدمت 
گرامي  را  ايشان  مقدم  شدند.  بنده  جايگزين  گوهرى  برادر  امروز  از  ولي  بودم  شما 
مي دارم و مسؤوليّت را به ايشان مي سپارم. من بسيار شوكه شدم چون از محتواي نامه 
اطالعي نداشتم. از برادر رضواني خواستم تأمّل كنند امّا ايشان گفت: اين دستور است 

و بايد بپذيري. 1
اي عزيز! اين تصميم شهيد حاجي بابايي در واقع تربيّت مديران اليق و شايسته 
منزلت  و  قدر  مقدس  دفاع  دوران  از  بعد  كه  افسوس  است.  بوده  كشور  آينده  براي 
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قرار  استفاده  و  شناسايي  مورد  بخوبي  آن  مسؤوالن  و  فرماندهان  بويژه  رزمندگان 
نگرفت و فرصت ارائه تجربيّات در ادارة امور به آنها داده نشد. 

به قول حافظ:
ياد باد آن كه خرابات نشين بودم و مست  

                                                             آنچه در مسجدم امروز كم است آنجا بود

8. گشاده رويي و حوصله
گشاده رويي و حوصله در كار مديريّت از صفات برجسته اي است كه بسيار در اسالم 
تأكيد شده است. موالي متّقيان، حضرت علي (ع)، در اين باره به مالك اشتر فرمودند:

فاحفض لهم جناحك و ألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك. 1
براي مردم بالت را بخوابان (با همگان فروتن باش) پهلويت را برايشان هموار دار 

(كاري كن كه همه كس از رفتارت سود ببرند) و با آنان گشاده رو باش. 
و  حوصله  بود؛  تعامل  اهل  و  گشاده رو  بسيار  بابايي  حاجي  شهيد  عزيز!  اي 

بردباري او در برخورد با ديگران مثال زدني است. 
دكتر حاجي بابايي در اين باره مي گويد:

سپاهي،  معلّم،  كشاورز،  از  اعم  اشخاص  تمام  با  بابايي  حاجي  شهيد 
مهم  او  براي  جوان  و  پير  و  داشت  ارتباط  جوانان  ويژه  به  ورزشكار  بازاري، 
نبود. ايشان از هفت تا هفتاد ساله رفيق داشت و با آنها به كوه مي رفت يا در 
مراسم مذهبي و محافل دعا و توسل شركت مي كرد. اين گسترة تعامل ايشان 

را نشان مي دهد. 2
همچنين سردار همداني مي گويد: 

ايشان  بود.  توّجه  قابل  بسيار  بابايي  حاجي  شهيد  رفتار  در  تأنّي  و  حوصله 
نتيجه  به  تا  مي كرد  بحث  مخالف  حتّي  افراد  با  موضوعي  پيرامون  ساعت ها 

1 ـ نهج البالغه، نامه 53. 
2ـ خاطرات، ص 428.
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نمي رسيد، بحث را ادامه مي داد و احساس خستگي و درماندگي نمي كرد. اصًال 
عصباني نمي شد؛ بر عكس گشاده رويي و آرامش او بيشتر مي شد. 1

اي عــــزيز! گشاده رويي و تأنّي در رفتــــار اجتماعي و اداري و احتـــرام به 
چون  اليقي  و  شايسته  افراد  نصيب  كه  است  اخالقي  بزرگ  ميراث  ديگران 

از راست سردار سرتيپ علي شادماني رئيس اداره عمليّات ستاد فرماندهي كل قوا، سردار سرتيپ 
همداني 2 فرمانده سپاه تهران بزرگ، سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي فرمانده محور غرب و 
جنوب، سردار شهيد حبيب مظاهري فرمانده گردان مسلم و معاون محور عمليّات رمضان

 
1- خاطرات، ص 345.

2ـ سردار سرتيپ حسين همداني در جنگ هاي كردستان نقش فّعالي داشتند و در سال 58 به عضويت 
سپاه پاسداران درآمدند. فرماندهي سپاه براي مقابله با سقوط سرپل ذهاب را به عهده گرفتند و دركنار 
سردار شهيد بهمني،سردار شهيد حاجي بابايي، سردار شهيد حبيب مظاهري و سردار شهيد فريدي 
بهمني  شهيد  سردار  شهادت  از  پس  شدند.  ذهاب  سرپل  مياني  جبهه  دار  عهده  شادماني  سردار  و 
فرماندهي عمليّات 11 شهريور، نقش محوري در تنگه كورك، فرماندهي محور عمليّات فتح المبين، 
معاون محوري در عمليّات بيت المقدس، شناسايي و معاون محور در تيپ 27 محمد رسول اهللا(ص) 
در كنار حاج محمود شهبازي، شهيد حاج احمد متوسليان و شهيد لشكري از افتخارات اين سردار 

بزرگ اسالم است. در مرحله دوم عمليّات بيت المقدس از ناحيه پا دچار جراحت گشتند
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شهيد حاجي بابايي مي شود و ما آن نمونه ها را تنها در زندگي نبي اكرم (ص) و ائمه 
معصومين (ع) مطالعه مي كنيم. بطوري كه در خصوص گشاده رويي و تعامل اخالقي 
پيامبر اكرم (ص) آمده است: وقتي كه يكي از اصحاب به ديدن رسول اكرم (ص) 
مي آمد، حضرت به احترام او آن قدر مي نشست تا خود آن فرد از مجلس خارج شود 
و چون كسي با آن حضرت مصافحه مي كرد و به او دست مي داد، حضرت دست 

خود را نمي كشيد تا وقتي كه مگر آن فرد دست خود را بكشد. 1
نمونه ديگر اين كه حضرت امام سجاد (ع) با جمعي از ياران نشسته بودند، شخصي 
آمد و در كنار آنان ايستاد با صداي بلند زبان به بدگويي امام گشود، يكي از حضار 
مجلس  از  عصبانيّت  با  هم  مرد  آن  نداد،  اجازه  امام  بدهد،  را  او  جواب  مي خواست 
خارج شد. امام سجاد(ع)، فرمود: شما سخنان اين مرد را شنيديد، حال دوست دارم با 

من بياييد كه پاسخ مرا بشنويد. همگان به طرف منزل آن مرد به راه افتادند.
 امام سجاد(ع) مدام آيه شريفة

 «والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و اهللا يحب المحسنين» را مي خواند. وقتي 
به در خانه آن مرد رسيدند، امام با صداي بلند او را نام برد، مرد بالدرنگ از خانه بيرون 
آمد. وقتي چشم او به امام سجاد (عليه السالم) و يارانش افتاد، بدون ترديد به خود گفت 
كه آنها براي كيفر و مجازات او آمده اند. امام سجاد (ع) بر خالف انتظارش به او فرمود:

و  كردي  آغاز  را  ناروايي  سخنان  مقدمه  بدون  و  ايستادي  من  روي  در  رو  تو  برادر 
پي در پي گفتي و گفتي. اگر آنچه را كه به من نسبت دادي در من هست از پيشگاه 
خداوند براي خود طلب آمرزش مي كنم و اگر در من نيست از خدا مي خواهم كه تو 

 امّا براي آزادسازي خرمشهر به جبهه برگشتند. با تشكيل تيپ انصارالحسين(ع) فرماندهي اين تيپ 
بر عهده سردار همداني نهاده شد و در عمليّات هاي متعددي نقش آفريني نمودند. بعدها فرماندهي 
لشكر قدس گيالن، معاونت نيروى مقاومت بسيج كشور ، فرماندهى لشگر 4 بعثت و قرارگاه نجف و 
رئيس ستاد نيروى زمينى سپاه و فرماندهي لشكر محمد رسول اهللا(ص) و جانشين مركز راهبردي كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي و فرماندهي سپاه محمد رسول اهللا(ص) استان تهران از جمله فعاليت 

هاي شاخص اين سردار است.
1ـ بحار، ج 6 ،ص 142.
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را بيامرزد. مرد او را بوسيد و گفت: من مستحق آمرزش هستم. 1 
افسوس و صد افسوس كه خصلت مردان الهي در فرهنگ مديريّت ما كم رنگ 
شده است و كم حوصلگي و تنگ نظري مديران، فضايل و ارزش هاي اخالقي را به 

چالش كشيده است و گوي توفيق و كرامات شهيدان را سواراني نيست. 
به قول حافظ:

گوي توفيق و كرامت در ميـــان افكنده اند            
              كس به ميدان در نمي آيد سواران را چه شد

9. دشمن شناسي
يك مدير توانا و با بصيرت بايد دشمنان داخلي و خارجي نظام را خوب بشناسد 
رزمندگان ما با بصيرت و آگاهي  ندهد. همه  و مجال توطئه و كارشكني را به آنها 
در جبهه هاي حق عليه باطل حضور يافتند و كامًال از توطئه هاي دشمن بعثي و اربابان 
او با خبر بودند. حتّي در خصوص ستون پنجم دشمن نظير گروهك ها و ملّي گراها 
كه  است  عزيزاني  آن  جمله  از  شهيد حاجي بابايي  داشتند.  سنجيده  و  منطقي  تحليل 
در صحبت ها و سخنراني هاي خود همگان را بخوبي از عمق جنايات توطئه دشمنان 

داخلي و خارجي با خبر مي ساخت. سردار شادماني در اين خصوص مي گويد:
خوب  را  نظام  داخلي  و  خارجي  دشمنان  بابايي  حاجي  شهيد 
مي شناخت. مخصوصاً گروهك ها را خوب ارزيابي و تحليل مي كرد، 
مثًال  بود.  پيش بيني  قابل  هم  آنها  فّعاليّت  او  منطقي  تحليل  در  حتّي 
كه  مي كشانند  رسوايي  به  را  بني صدر  عاقبت  خلق  منافقين  مي گفت: 

ديديم اين پيش بيني درست بود. 2
همچنين همرزم او برادر سعيد بيات مي گويد:

(ره)  خميني  امام  كالم  خصوص  در  بابايي  حاجي  شهيد  روزي 

1ـ مديريّت اسالمي، نگارنده، به نقل از سفينه البحار، ج يك، ص 200.
2ـ خاطرات، ص 671.
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و  مي كرد  صحبت  ما  براي  كفارند.»  از  بدتر  «منافقين  فرمود:  كه 
اسالم  واقعي  يار  كنون  تا  اسالم  ظهور  از  منافقين  هيچگاه  مي گفت: 
و پيامبر (ص) نبودند و با اين نگاه تاريخي،  عملكرد سازمان منافقين 

را تحليل مي كرد. 1
اي عزيز! اين كالم متين و منطقي شهيد حاجي بابايي در خصوص منافقين ريشه 
آيات  را  خود  سخن  مستندات  ايشان  دارد.  عليهم السالم  بيت  اهل  كالم  و  قرآن  در 
ماهيت  باره  در  (ع)،  علي  متّقيان،  موالي  نمونه  براي  داد؛  مي  قرار  احاديث  و  قرآن 

منافقين فرمودند:
لو ضربت خيشوم المومن بسيفي هذا علي ان يبغضني ما ابغضني و لو حببت الدنيا 

بجماتها علي المنافق علي ان يحّبني ما احّبني. 2
دشمن  هرگز  شود،  دشمن  من  با  كه  بزنم  را  مؤمن  بيني  شمشيرم  اين  با  اگر 
نخواهد شد و اگر همه دنيا را بر سر منافق بريزم كه مرا دوست بدارد، هرگز دوست 

نخواهد داشت.
نفاق قلبي كه اگر انسان مراقب زبان و عمل  البته نفاق مراتبي دارد. مخصوصاً 
خويش نباشد ، ممكن است بدان مبتال شود و كارش به جايي مي رسد كه با زبان 

چيزي مي گويد ولي در عمل آن را باور ندارد. 

10. روحيه خدمت به ديگران
ديگران  به  خدمت  روحيه  فرماندهان،  و  مديران  ى   برجسته  صفات  از 
و  تالش  و  كار  روحيه  و  انگيزه  تقويت  موجب  كه  است  امر  تحت  نيروهاي  بويژه 
صداقت در روابط فيمابين و در نهايت افزايش بهره ورى كار و فّعاليّت در سازمان و

مجموعه ى مربوطه مي شود. موالي مّتقيان(ع) در اين باره به مالك اشتر مي فرمايد:

1ـ خاطرات، ص 691.
2ـ نهج البالغه، حكمت 42.
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ثم اشبع عليهم االرزاق بان ذلك قوه لهم علي استصالح أنفسهم و غني لهم عن 
تناول ما تحت ايديهم و حجة عليهم أن خالفوا أمرك او تلمو امانتك. 1

آنگاه به حد كافي نيازمندي هاي آنها را تأمين كن كه اين خود امكان مي دهد 
كه در اصالح خويش بكوشند و از تصرف در اموالي كه زيردستشان است،  بي نياز 
گردند. حجت را بر آنان تمام مي كند كه عذري براي مخالفت با امر تو يا خيانت به 

امانت تو نداشته باشند.
اي عزيز! شهيد حاجي بابايي در غوغاي جنگ از نيازهاي نيروهاي تحت امر و 

مشكالت آنها غافل نبود. همرزم او آقاي رضا ميرزايي در اين باره مي گويد:
خود  نيروهاي  با  عاطفي  و  منطقي  ارتباط  يك  بابايي  حاجي  شهيد 

نشسته از چپ : محمود تيماچي، سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي، نفر سوم رضا ميرزايي 2، نفر 
چهارم حميدرضا حاجي بابايي، نفر پنجم رضا قره باغي، نفر ششم شهيد رجبعلي عزيزي، نفر هفتم 

شهيد عزيزى، نفر هشتم ناشناس، نفر آخر سردار شهيد ستار ابراهيمي

1ـ نهج البالغه، نامه 53. 
2ـ ايشان در سال 57 به عضويت سپاه درآمدند. از افتخارات و فعاليتهاي اين بزرگوار سركوب منافقين 
و تجزيه طلب ها در خرمشهر و آبادان، مسؤوليّت حراست از جزيره كيش، مسؤوليّت حراست از 

جاسوسان النه ي جاسوسي آمريكا در تهران، حراست از فرودگاه بين المللي مهرآباد و   
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حتّي  و  دروني  مشكالت  متوّجه  آنها  رفتار  و  چهره  از  و  داشت 
بّچه ها  مشكالت  رفع  براي  را  خود  تالش  تمام  و  مي شد  آنها  خانوادگي 
به كار مي گرفت. ايشان محرم راز همه بود و انسان مي توانست به راحتي با او درد دل 
كند. ايشان معتقد بود فرمانده با اقتدار كسي است كه نيروهايش عاشقانه از او تبعيت 
شريك  و  كني  برقرار  صميمي  رابطه اي  آنها  با  كه  مي شود  ميسر  زماني  اين  و  كنند 
دردها و گرفتاري آنها باشي و در حل مشكالت آنها صادقانه تالش كني. تازه كار 

بزرگي نكردي، چرا كه به وظيفه ديني خود عمل نموده اي. 1
كه  چرا  فرمودند،  بابايي  حاجي  شهيد  كه  است  همين  مهم،  مطلب  عزيز!  اي 
خدمت به ديگران وكمك به حل مشكالت وظيفه شرعي و ديني ماست، به طوري 

كه امام صادق (ع) فرمود:
من راني اخاه علي امر يكره فلم يرده عنه و هو يقدر عليه فقد خانه. 2

كسي كه برادر خود را گرفتار عملي سخت ببيند و مي تواند او را در آن كار 
دريابد، اگر همكاري نكند در حّق وي خيانت كرده است.

اداي  بر  عالوه  همنوعان  مشكالت  از  گره گشايي  و  حوائج  به  توّجه  عزيز!  اي 

كنترل پروازهاي داخلي و خارجي، مسؤوليّت گشت و كنترل حراست از گمرك بازرگاني پاسگاه 
ي  گردنه  پاكسازي  عمليّات  در  حضور  ديواندره،  و  تكاب  بيجار،  پايگاههاي  مسؤوليّت  بورآالن، 
ذهاب،  سرپل  جبهه  در  گروهان  فرماندهي  سرپل،  در  دزلي  پايگاههاي  مسؤوليّت  آباد،  صلوات 
كردستان  مختلف  مناطق  در  ثاراهللا  گردان  فرمانده  انقالب،  دادسراي  در  منافقين  زندان  مسؤوليّت 
سمت  در  ثاراهللا  عمليّاتي  محور  فرماندهي  قصرشيرين،  منطقه  عمليّاتي  محور  فرماندهي  وكرمانشاه، 
فرماندهي  انصارالحسين(ع)،  لشكر  از  اصغر  علي  حضرت  گردان 155  فرماندهي  شيرين،  قصر  چپ 
گردان مستقل خيبر در مرز پاوه و جوانرود، فرماندهي محور عمليّاتي جبهه قصرشيرين از تيپ 29 
جزاير  شلمچه،  خرمشهر،  هاي  منطقه  در  انصارالحسين  لشكر  از   156 گردان  فرماندهي  اكرم،  بني 
مجنون، ماؤوت عراق، حضور در كليه عمليّات هاي جنوب، فرمانده محور از لشكر انصارالحسين(ع)، 
فرماندهي قرارگاه تاكتيكي لشكر در منطقه سرپل ذهاب، مسؤول تحقيق و پژوهش در ستاد نيروي 
زميني سپاه، مدير عالي نيروي انساني نيروي زميني سپاه مي باشد و هم اكنون به عنوان مسؤول مجمع 

مركزي راويان فتح استان همدان و استاد علوم نظامي در دانشگاهها مشغول فعاليت مي باشد.
1ـ خاطرات، ص 430.

2ـ بحار، ج 17، ص 215.
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پيشاهنگي  خيابان  در  همدان  سپاه  تأسيس  كه   58/1/15 تاريخ  در  پاسداران  سپاه  در  عضويت  1ـ 
شهيد  خدمت  در  اسالمي  انقالب  شروع  با  كه  ايشان  پذيرفت.  انجام  پاسدار  سرهنگ  اين  بوسيله 
محراب آيت اهللا مدني بوده اند، همراه با نماينده آيت اهللا مدني (حاج آقا راجي) مسؤوليّت زندان 
شناسي  سالح  آموزش  به  مشغول  سربازي  خدمت  گذراندن  به  توّجه  با  گرفتند.  عهده  به  را  همدان 
تردد  به  دهي  نظم  و  شهر  رانندگي  و  راهنمايي  ساماندهي  شدند.  سپاه  در  نظامي  هاي  آموزش  و 
خودروها، رفع اختالفات روستائيان، رفع شرارت افراد شرور، حضور در مناطق كردستان، شركت 
در  شركت  سومار،  و  مهاباد  در  حضور  چمران،  شهيد  شركت  زمان  در  پاوه  حصر  شكستن  در 
هاي  جبهه  در  حضور  و...،  دهگالن  محل  از  قهرمان  زرهي  سه  تيپ  با  همراه  كردستان  پاكسازي 
واحد  مسؤوليّت  اهواز،  گلف  باشگاه  در  سوسنگرد  منطقه  در  چمران  شهيد  با  همراهي  جنوب، 

آموزش نظامي سپاه در پادگان ابوذر و پادگان قدس، مسؤوليّت معاونت عمليّات سپاه،  

تكليف شرعي، تحكيم صميميّت و ارتباط مطمئن و عاشقانه را به دنبال دارد و كينه ها 
باال  را  مديريّت  تحت  مجموعه  ديني  و  اخالقي  بهداشت  و  مي برد  بين  از  را  بديها  و 
مي برد، همان طور كه فرماندهان دفاع مقدس فضاي خشن و وحشتناك جبهه و جنگ 
را با اخالق خوب، حس همدردي و مهرباني با نيروها تحت تأثير قرار مي دادند 

و روحيّه ى مقاومت و پايداري را در رزمندگان تقويّت مي نمودند.

از راست سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى 2 ـ سردار شهيد حبيب مظاهرى 
3 ـ سرهنگ حسن سليمانى 1 4 ـ سردار على شادمانى
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11. ساده زيستي
ساده زيستي و زندگي بي تكلّف براي مسؤوالن و فرماندهان دفاع مقدس يك 
ضرورت اخالقي و ارزشي بود. حسن خادملو كه در كار تداركات فّعاليّت داشت،  

در اين باره مي گويد:
به  نسبت  خود  براي  امتيازي  و  بود  ديگران  همرنگ  بابايي  حاجي  شهيد 
ديگران قائل نبود و حتّي آب و نان و جيره جنگي را زماني مصرف مي كرد 
كه مطمئن مي شد، ديگران شكم هايشان سير است. چون مدير تداركات بودم 
برايش بسته اي فرستادم، بالدرنگ نزد من آمد و گفت: ما از بيت المال در حّد 
ضرورت بايد استفاده كنيم. گفتم: شما همه وجودت را وقف اسالم و انقالب 
نمودي. گفت: با اين وجود، حق نداريم بيش از حّد ضرورت استفاده كنيم. 1

احساس  و  است  شيطاني  عملي  بيت المال  كار  در  پاش ها  و  ريخت   عزيز!  اي 
تكليف و مسؤوليّت ديني و حق شناسي در برابر حضرت حق تعالي را از انسان سلب 

مي كند و عاقبت به دام رفاه طلبي و دنيازدگي او را گرفتار مي سازد. 
سويد بن غفله مي گويد: روزي بعد از ظهر موقع صرف غذا حضور اميرالمومنين، 
علي(ع)، شرفياب شدم. ديدم حضرت در كنار سفره نشسته و نان خشكي در دستشان 
است كه سبوس جو در آن ديده مي شود. نزد خدمتگزار ايشان رفته، گفتم: اي فضه! 
چرا مراعات حال اين پيرمرد را نمي كني؟ چرا آرد الك نكرده به او مي دهيد كه اين 

قدر سبوس دارد؟ 
فضه گفت: خود حضرت دستور داده كه نان ايشان از آرد الك نكرده باشد. 

دوباره نزد حضرت آمده، صحبت فضه را به عرض ايشان رساندم.

نمايندگي فرماندهي سپاه در شوراي تأمين استان، مشاوره فرماندهي لشكر 4 پياده بعثت در كرمانشاه، 
حضور  اطالعات،  و  محور  مسؤوليّت  ابوذر،  پادگان  شيرين،  قصر  ذهاب،  سرپل  درمناطق  حضور 
در منطقه سيستان و بلوچستان در معيت سردار حاج جعفر مظاهري، سرهنگ جانباز حبيب حاجي 
مهمترين  از  ايثارگران  و  جانبازان  بنياد  انصارالحسين(ع)،  فجر  هاي  باشگاه  در  عاملي  مدير  بابايي، 

فعاليّت هاي اين سرهنگ پاسدار مي باشد.
1ـ خاطرات، ص 534.
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 حضرت فرمود:بأبي و امي من لم ينحل له طعام. 1 
پدر و مادرم به فداي كسي كه نانش از آردي تهيه مي شد كه سبوس گرفته نبود.

براي  ضرورت  حّد،  در  حتي  و  مي كنم  عمل  (ص)  اكرم  رسول  سنّت  به  من  يعني 
خود از بيت المال قائل هستم. همان چيزي كه شهيد حاجي بابايي بر آن اصرار دارد و 

همرزم او سردار همدانى در اين باره مي گويد:
شهيد حاجي بابايي معتقد بود كه مدعيان دفاع از اسالم و قرآن 
بايد از جان و مال خود بگذرند تا خادم متّقي شوند. ما كه براي اسالم 
خود  آبروي  و  مال  از  بايد  ديگران  آورديم،  جبهه ها  به  را  خود  جان 

براي اسالم بگذرند. 2

1ـ مكارم االخالق، ص 90.
2ـ خاطرات، ص 546.

3ـ لحظات وداع با شهيد عليرضا حاجي بابايي. حميدرضا حاجي بابايي با نگاه حسرت بار سعادتمندي 
همبازي دوران كودكي و يار و همرزم دوره نوجواني اش را نظاره مي كند.

(از چپ شهيد ابوالقاسم، جانباز حبيب حاجي بابايي و دايي شهيد، جانباز بمباران شهر همدان حاجيه خانم 
چيني حاجي بابايي، حاج اسماعيل شكري موحد و نشسته از چپ حميدرضا حاجي بابايي و كوچكترين 

نفر رضا حاجي بابايي برادر شهيد) 3
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اي عزيز! اين سخن حكيمانه شهيد حاجي بابايي متأثّر از كالم نوراني موالي 
متّقيان، علي(ع)، است كه روزي به عيادت عداء بن زياد حارثي كه بيمار بود رفتند، 
وقتي خانه ى  بزرگ و مجلل او را ديدند، فرمودند: اگر اين خانه را براي ارباب رجوع 
بنا كردي تا در آن مستقر شوند و به حوائج و نيازشان رسيدگي كني، خوب است ولي 

اگر براي خود بنا كردي با چه پولي و چرا؟
عالء بن زياد گفت: برادرم مثل شما لباس كرباس مي پوشد وغذاي ساده تناول مي كند.

موالي مّتقيان(ع) وقتي ديد كه عالء بن زياد دارد بحث را منحرف مي كند و از 
جواب دادن طفره مي رود، فرمود: 

يبتغ  كيال  الناس،  بضعفه  أنفسهم  يقدروا  ان  العدل  ائمه  علي  فرض  تعالي  اهللا  ان 
بالفقير فقره. 1

مردم  با  را  خود  كه  كرد  واجب  اسالمي  عدل  پيشوايان  بر  متعال  خداي  همانا 
تنگدست و فقير برابر نهند تا اين كه فقر آنها را پريشان و نگران نسازد.

اي عزيز! مطلب مهمي در بيان حكيمانه و نوراني موال(ع) نهفته است. كسي كه 
عهده دار مسؤوليّتي در نظام اسالمي مي شود، بايد از همه امتيازات مادي و معنوي خود 
را محروم كند و اين پايه ى  اعتماد ملي و قدرت سياسي اسالم است و رزمندگان 
نبرد  ميدان  به  اميد  اين  با  بودند،  كشور  واليتمدار  و  بصيرت  با  جوانان  عموماً  كه  ما 
طوفان صفتانه پاي نهادند تا اسالم و آرمان هاي مقدس اميرالمؤمنين (ع) در نهج البالغه 
پياده شود و آحاد ملّت طعم شيرين عدالت و زندگي در حكومت اسالمي را بچشند 
كار،  اين  با  و  كنند  منتقل  ملّت ها  و  كشورها  ديگر  به  الگو  بعنوان  را  تجربه  اين  و 

زمينه ى  حكومت جهاني امام زمان (عج) را فراهم نمايند. 
افسوس كه آرمان مقدس شهدا در زندگي امروز نهادينه نشده است و عموماً در 
پاسداري از الله هاي سرخ باغ شهادت و ايثار، باغبانان خوبي نبوده ايم و چه بسا كه 

گل چين الله ها هم شده ايم.
در آن باغي كه گل چين باغبان است                 فغان بلبالن بر آسمان است

1-نهج البالغه ،كالم 200.

..
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پايان  و  وصال  جشن  شهادت  كه  چرا  است؛  الهي  مردان  آمال  غايت  شهادت، 
به  كه  است  حدي  به  سرور  شّدت  و  حضور  هيجان  رو  اين  از  است.  هجران  دوران 
چگونگي شهادت و مكان و زمان آن نمي انديشند. جذبه ى  معشوق و لّذت وصال، 
موالي  اگر  فلذا  مي ستاند.  هجران كشيده  و  دردمند  عاشق  از  را  انديشه  و  فكر  مجال 
متّقيان علي (ع) سراسيمه به سوي مسجد كوفه مي شتابد، شوق وصال و جذبه معشوق 
او را بي قرار كرده بود، زيرا از لسان حال او بعد از ضربت ابن ملجم همين معنا فهميده 

مي شود.
فزت و رب الكعبه

به خداي كعبه رستگار شدم. كه عطش اشتياق ديدار با محبوب را نشان مي دهد.
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به قول حافظ:
دوش وقت ســحر از غصـــه نجاتم دادند                    وانــدر آن ظلمت شب، آب حياتم  دادند
بيخــود از شـــعشعة پـــرتو ذاتم كردنـــد                    بـاده از جــــام تجــــلّي  صفاتـــم  دادند
چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي                    آن شب قــــدر كه اين تــازه براتم  دادند

نمونه ى ديگر اين كه امام حسين(ع) در شب عاشورا يارانش را جمع مي كند 
و از شهادت همگان در روز عاشورا خبر مي دهد و مي فرمايد: هر كس شوق وصال 
دارد، بيايد و هر كس آخ و واخ از سوز نيزه و سنان دارد، از تاريكي شب استفاده 

كند و از جمع ما دور شود:
فمن كان منكم يصبروا علي حر السيوف و طعنه االسنة فليأت فعنا اال فلينصرف عّنا.
هـر كه دارد آخ و اوخ از سوز درد              او نمــــاند در ميان اين نبــرد
هر كه را شور وصال اندر سر است                   تشنه تيغ سنان و خنجــر است

البتّه اگر ائمه معصومين (ع) از زمان وصال و شهادت خبر مي دهند، امري بديهي 
است چرا كه مقام عصمت دارند و علم غيب  باذن اهللا از آن آنهاست، امّا از جلوه هاي 
درخشان دفاع مقدس ما خبر شهادت و حتّي زمان و مكان شهادت از سوي بعضي از 
رزمندگان است كه بسيار حيرت انگيز و قابل توّجه است كه به چند نمونه در اينجا به 

همراه خبر شهادت شهيد حاجي بابايي بسنده مي كنيم:

الف: شهيد هّمت
همسر شهيد هّمت از او مي پرسد: چگونه مي شود كه شما در اين همه نبردهاي 
خونين، حتّي يك موردي پيش نيامد كه كم ترين خراشي يا جراحتي برداري، حال 
مكه  در  كه  روز  آن  گفت:  پاسخ  در  او  هستي؟  جبهه  مقدم  خط  در  هميشه  كه  آن 
معظمه در طواف بيت اهللا الحرام بودم، آن لحظه اي كه از زير ناودان طال مي گذشتم 

از خدا تقاضا نمودم كه:
1. مرا از كاروانيان نور و فضيّلت باز ندارد و مدال پرافتخار شهادت را ارزاني ام 

دارد.
2. راضي به اسارتم نگردد و مرا از اسارت به دست دژخيمان بعثي در سايه لطف 
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و عنايت خود نگه دارد.
دون  خصم  طرف  از  زخمي  و  آسيب  كوچك ترين  شهادت،  ى   لحظه  تا   .3
شراب  با  جدال،  و  نبرد  حين  در  توانمند  پيكري  و  سالم  بدني  با  تا  نگردد  عارضم 

گواراي شهادت به محفل انس بروم.
راه  در  شهادت  كه  خود  آرزوي  به  من  كه  مي دهم  اطمينان  تو  به  همسرم! 
جراحتي  يا  آسيب  كم ترين  شهادت،  از  قبل  كه  اين  بدون  رسيد،  خواهم  خداست 

متوّجهم گردد. 1

ب: شهيد علي اصغر قرائي
در  مي گريست.  و  مي كرد  سجده  زياد  بسيار  قرائي  اصغر  علي  بسيجي  شهيد 
شبانه روز 5 بار زيارت عاشورا مي خواند. هميشه مي گفت: من در سجده به شهادت 
مي رسم. آقاي محسن شيخي همرزم او مي گويد: در كربالي 5 بود كه شنيديم، شهيد 

قرائي در حال سجده به شهادت رسيده است. 2

ج: شهيد سيد مصطفي يوسفي
جبهه  در  دارد  وجود  جنگ  تا  كه  بود  كرده  نذر  يوسفي  مصطفي  سيد  شهيد 
از  برگ هايي  كتاب  صاحب  ندارد.  بر  جهاد  و  جبهه  از  دست  و  باشد  داشته  حضور 

بهشت مي گويد: 
آخرين باري كه او را ديدم، براي سركشي خانواده به شهر آمده 
پايان  به  چيزي  ديگر  نشده ام.  ساخته  دنيا  براي  من  مي گفت:  و  بود 
بروم  كه  دفعه  اين  باش  مطمئن  بروم.  بايد  و  است  نمانده  باقي  عمرم 
ديگر برنمي گردم.آنگاه از خواب عجيبي كه ديده بود، صحبت كرد 
و گفت: خواب ديدم روز قيامت شده است، دوستم منصور فاتحي را 

1ـ كتاب حكايت سرخ، همسر شهيد همت- ص 108 .
2ـ دو ركعت عشق، عليرضا قزوه- ص 89.
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در خواب ديدم، در حالي كه نامه ى اعمالش را در دست داشت و 
عازم بهشت برين بود. در اين رؤيا شهادت خود و تمامي لحظات پس 
بود  اين  عجيب  كردم.  مشاهده  شهدا  قطعه  به  انتقال  تا  را  شهادتم  از 
و  ديده  خواب  در  كه  صحنه هايي  تمامي  رسيد،  شهادت  به  وقتي  كه 

تعريف كرده بود به واقعيّت پيوست. 1

د: شهيد حسين علم الهدي 
غسل  بتواند  كه  نمود  آب  درخواست  علم الهدي  حسين  هويزه،  عمليّات  شب 
شهادت كند. امّا به اندازة كافي آب نداشتيم. گفت: به اندازة سرم آب داشته باشيد، 

كافي است.
گفتم: فردا عمليّات است و در گرد و غبار فردا، دوباره سرت كثيف مي شود.

گفت: به هر حال مي خواهم سرم را بشويم.
گفتم: مگر مي خواهي به تهران بروي؟ 

گفت: نه، فردا مي خواهم به مالقات خدا بروم. 2

هـ : شهيد عليرضا حاجي بابايي
شهيد عليرضا حاجي بابايي نيز از آن جمله مردان الهي است كه از محل شهادت 

خود خبر مي دهد. همرزم او آقاي حسن خادملو مي گويد:
شهيد هميشه به من مي گفت: حسن من در غرب شهيد نمي شوم 

من در جبهة جنوب شهيد مي شوم. 3
در ادامه، برادر شهيد حاجي بابايي مي گويد:

1ـ كتاب برگهايي از بهشت، ص 86.

2ـ كتاب سرداران خميني، دفتر سوم.
3ـ خاطرات، ص 34.
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اصًال انگار تمام زمين و زمان و آسمان هماهنگ شده بود تا در 
طول 48 ساعت نيروهاى همدان خود را آماده كند و در عمليّات 

رمضان در جنوب كشور شركت كند تا شهيد حاجي بابايي در 
ايّام ليالي قدر در 21 ماه رمضان به درجة شهادت نايل گردد 

و وعده ى او عمًال تحقق يابد. 3
اي عزيز! اينها نمونه اي از خروار حقايق است كه بيان شد تا بر حيرت بنده و شما در 
جستجوي راز آگاهي از شهادت افزوده شود و كرامت و عظمت شهداي هشت سال 
دفاع مقدس را بهتر از گذشته بشناسيم و در راه پاك آنها خالصانه حركت نماييم تا 

مگر از ابر رحمت آنها، كوير خشك و شوره زار وجود ما طراوتي روحاني يابد.

حميد رضا حاجي بابايي و حاج اسماعيل شكري موحد در تشييع جنازه سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى
 فرمانده محور غرب و جنوب 1

1ـ نفر اول در عكس تشييع جنازه سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي: حميد رضا حاجي بابايي برادر 
شهيد با لباس فرم سپاه، نفر دوم سردار شهيد حاجي اسماعيل شكري موحد داماد خانواده.

2ـ خاطرات، 417.
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راز خبر از شهادت چيست؟
بديهي است كه راز شهادت هميشه بين خداي متعال و شهيد پنهان خواهد ماند 

و گوش هاي نامحرم ما هرگز محرم راز و رمز شهادت نخواهد بود:
تا نگردي آشنا زين پرده رازي نشنوي          گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش

همچنين خداوند متعال پاسخ ما بي خبران از وادي شهود و معرفت مردان الهي و 
عاشق را در قرآن كريم داده است:

ال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا اموات بل احياء و لكن ال تشعرون. 1
نگوييد كسي كه در راه خدا كشته شد، به مرگ طبيعي مرده است، بلكه زنده  

است ولي شما نمي دانيد.
 «ال تشعرون» معناي زيبايي دارد. يعني شما مشاعر شهودي و عرفاني نداريد تا اسرار 

پشت پرده را ادراك كنيد. اينجا حس ديگري مي طلبد. 
اما از باب اين كه:

آن كس است اهل اشارت كه بشارت داند    
                                                               نكته ها هست بسي محرم اسرار كجاست

شايد به اشارت بايد گفت: شاهد و شهيد از اسماي خداوند متعال هستند، چنان 
كه در دعاي مجير مي خوانيم: 

سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد اجرنا من النار يا مجير.
خداوند متعال اسم شهيد را بنام تاج كّرمنا بر فرق عاشقاني مي گذارد كه خداي متعال 

را بهترين مشتري جان و مال خود يافته اند و با او معامله نمودند.
ان اهللا اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل اهللا 

فيقتلون و يقتلون. 2
چه  بهشت  بهاي  به  است،  جهادگر  مؤمنين  مال  و  جان  مشتري  خداوند  همانا 

بكشند و چه كشته شوند.

1ـ بقره. آيه 154.
2ـ توبه، 111.
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به قول مولوي:
مشتري من خدا هست و مــرا                 مي كشــد بــــــاال كه اهللا اشتري
خونبهاي من جمال ذوالجالل               خونبهاي خود خورم رزق حالل

يعني بهاي خون عاشق، لقاي پروردگار و محو كردن او در جلوه جمال الهي 
است و كسي كه لياقت تماشاي جلوه جمال و وجهه جالل خدا را پيدا مي كند، نام او 

شهيد است و ثار اهللا بهاي خون پاك اوست كه درباره سيدالشهداء (ع) مي خوانيم:
يا ثار اهللا وابن ثاره.

امام راحل (ره) هم زيبا فرمود: «شهيد نظر مي كند به وجه اهللا.» 1
امّا نكته مهم اينجاست كه اين داد و ستد و تجلّي جلوه جمال و نظر شهيد به 
وجه اهللا قبل از خروج از جسم يا بعبارت ديگر قبل از شهادت در ميدان رخ مي دهد، 
از اين رو شهيد از زمان و مكان شهادت و به عبارت ديگر از ساحت وصال با محبوب 
او  چهره  و  شاداب تر  شود،  مي  نزديك تر  وصال  زمان  به  لحظه  هر  و  مي شود  باخبر 
بودند و حتي  امام حسين (ع) در روز عاشورا چنين  برافروخته تر مي شود. چنان كه 
پيام  كه  اين  تا  مي رود  دل  از  قرار  و  سر  از  هوش  و  مي شود  ربوده  آنها  قرار  و  صبر 
ارجعي معشوق با قهقهه ى مستانه شهدا به هم آميخته مي شود و دريا و صحرا در جشن 

وصال آنها شركت مي كنند. 
به قول مولوي:

رفتند و جـوالن در  سر ميــدان كنند               رقـــص اندر خون خود مـردان كنند
چون رهـند از خون خود دستي زنند              چون رهند از نقص خـود رقصي كنند
مطربانشــان از درون دف مـــي زننـد              بحــرها در شــــورشان كف مـي زنند
اين دهـــان بـــربند از هزل اي عمو                 جــــز حديث روي او چيــزي مـــگو

امام راحل (ره) در خصوص جشن وصال شهدا فرمودند:
شهدا در قهقه مستانه و شادي وصولشان عند ربهم يرزقون اند. 2 

1ـ صحيفه نور، ج21، ص 161.
2ـ صحيفه نور، ج 21، همان.
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در خصوص خنده شهدا به هنگام وصال مي توان از شهيد محمد رضا حقيقي ياد 
نمود كه در بهمن ماه 1364 سه روز پس از شهادتش در سردخانة آبادان بود و روز 22 
بهمن به اهواز منتقل گرديد و روز 64/11/25 از سردخانه به بهشت شهدا منتقل شد 

تا به خاك سپرده شود.
بعد از قرار گرفتن پيكر پاك او در قبر، در حالي كه صورت وي مقابل مردم 
بود و همه به صورت او خيره شده بودند، ناگهان لب هاي يخ زدة وي آهسته آهسته 

شروع به تبسم كرد تا خنده كامًال صورتش را فرا گرفت.
شبي مادرش او را در خواب ديد و به او گفت: فرزندم، دليل خنده ى شما در 
زنده  و  مرده  كه  شهيد  مادرم،  داد:  پاسخ  شهيد  بودي؟  زنده  آيا  است؟  بوده  چه  قبر 
ندارد. من باالي قبر بودم و شما مرا نمي ديديد. به امر پروردگار متعال، داخل قبر شدم 
وجود  هرگز  شما  دنياي  در  كه  ديدم  را  چيزي  كه  بود  اين  خنده  علّت  و  خنديدم  و 

ندارد. 1
اي عزيز! آنچه را شهيد حقيقي مشاهده كرد و باعث خنده مستانه ى او شد همان 
سّر «عند ربهم يرزقون» است كه امام راحل(ره) فرمودند:«ما محجوبان خاك نشين را 
به ادراك رموز آن راهي نيست». نكته ى مهم ديگري را كه در كالم شهيد جاري شد 

آن است كه شهيد، مرده و زنده ندارد.
او  همانند خورشيد كه محل غروب  است.  اشراق  مدام در حال طلوع و  شهيد 
اوست  انتظار  در  ديگر  مشرقي  كه  است  آن  ى   منزله  به  اين  است.  سرخ  و  خونين 
شهيد  دكتر  است.  صادق  صبحي  و  دوباره  طلوعي  نويد  شهيد،  هر  خونين  غروب  و 
غروب  هماهنگي  به  زيبا  بسيار  خود،  ى  عارفانه  نيايش هاي  در  چمران،  مصطفي 

خورشيد طبيعت با شهادت مردان الهي اشاره نمودند:
«خدايا تو غروب را آفريدي و زيبايي سحرانگيز خلقت را در آن نهادي و رمز 
گلگون شهادت را بر آن افزودي تا وداع خورشيد با طبيعت را با شهادت مردان الهي 

همگون نمايي. » 2
1ـ  شلمچه، نيمه دوم آبان ماه 76، شماره 19. 

2ـ كتاب زمزم عشق، نگارنده، ص 186.
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اي عزيز! هر چه گفتم و شنيدي همه از ترشح عقل ناقص زميني من است كه به 
عدم درك عظمت شهداي عزيز و مقامات و درجات آنها معترف و در زنجير اسارت 

دنيا گرفتار و از چنگ اندازي هاي شيطان، مجروح و بيمار است. 
امّا به شفاعت شهيدان بويژه شهيد حاجي بابايي اميدوار. بيا با سالمي خالصانه به 

ساحت شهيدان اين دفتر را به پايان برسانيم.

سالم اي كـوكبــــان آسماني            سالم اي الله  هــــاي ارغـــــواني
سالم اي رفتگـان وادي عشق             سالم اي سرخوشان ساقـــي عشق
سالم اي سرفـــرازان شهادت            سـالم اي عاشقـــان بـــا كفــايّت
دعا در حق منصــوري نماييد             غريب و خسـته را  يـــاري نماييد
كه در راه شهيـدان مـرد باشد            هميشه عاشقــــي پــــردرد بـاشـد
به دور از شهرت و دنياپرستي             شود واقـف به رمــز و راز هسـتي
بپوشد جامه زهـــد و رضا را             كه پـــــــويد تا ابـــد راه شــما را
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يادي ماندگار از
سردار شهيد ابوالقاسم حاجي بابايي

در  و  گشود  جهان  به  ديده  درسال 1341  عليرضا  شهيد  برادر  ابوالقاسم  شهيد 
فضاي مذهبي روحاني خانواده پرورش يافت و بعد از كسب مدرك ديپلم به عضويّت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد. زيركي و هوش سرشار و متانت او زبانزد همة 
دوستان بود. اعتقاد عميقي به واليت و آموزه هاي ديني و اخالقي داشت. فردي بسيار 
امين و رازدار بود و به همين دليل، پس از ورود به سپاه جوانرود مسؤوليّت پرسنلي 
ايفا  مؤثّري  نقش  شهر  آن  بسيجي  نيروهاي  و  سپاه  ساماندهي  در  و  پذيرفت  را  آنجا 

كرد.
شهيد ابوالقاسم به فّعاليّت در جبهه و جنگ عالقه وافري داشت. از اين رو، به 
شد.  خدمت  به  مشغول  پرسنلي  و  امور ستادي  در  و  پيوست  انصارالحسين (ع)  لشكر 
از  را  رزمي  درجات  و  شد  منتقل  لشكر  عمليات  قسمت  به  ستادي  حوزة  از  سپس 
فرمانده گروهان تا حد معاون گردان در فاصله اي كوتاه طي كرد. ايشان بقدري به 
فضاي جبهه دلبسته بود كه بعد از ازدواج بالفاصله روانه جبهه ها مي شود. چهل روز 
بعد از ازدواج، قبل از عمليات والفجر 8 در رفيّه شط على داخل قايق به فيض شهادت 

نائل مي گردد.
مواجه  ناباوري  با  شهداء  از  مطالب  قبيل  اين  شنيدن  ما  روزگار  در  عزيز!  اي 
افسانه  حجله  بجاي  سنگر  انتخاب  و  جبهه  به  تازه داماد  عزيمت  درك  و  مي شود 
قدرت  و  ثروت  با  بازي  و  دنيا  مادي  لّذت هاي  كه  چرا  مي شود.  خوانده  افسون  و 
رادمردان  اين  شكوه  و  عظمت  درك  از  و  كرده  دگرگون  را  ما  زندگي  ارزش هاي 

الهي بازداشته است و لّذت شهرت دنيا، شربت حضور را از ما گرفته است. 
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به قول مولوي:
آفت اين در هوي و شهوت است                    ورنه اينجا شربت اندر شربت است

براستي چه كار عجيبي از شهيد ابوالقاسم سر زده است كه عالوه بر آگاهي از 
شهادت زندگي با فضاي شهادت است. كار كندن قبر در جبهه ها كه تنها در زندگي 
اولياي الهي به منظور رهايي از غفلت و كسب آمادگي براي مرگ اتّفاق مي افتاده 

است. از اين رو، مقام و عظمت شهدا و طي منازل و مقامات جوانان بيداردلي چون 
و  شهيد  مقام  درك  از  عجز  اظهار  با  تا  مي كند  زده  حيرت  را  انسان  ابوالقاسم  شهيد 

شهادت، اين ابيات حافظ را زمزمه كند:
با صبــا در چمـــــن الله سحر مــي گفتم      

                                                               كه شهيدان كه اند اين همه خونين كفنان
گفت: حافظ من و تو محرم اين راز نه ايم   

                                                               از مـــي لعل حكايت كن و شيرين دهنان
شهيدان  راز  محرم  نمي توانند  شدند،  مست  دنيا  سكر  از  كه  جانهايي  آري، 
خونين كفن باشند و مي لعل شيرين دهنان را درك كنند. افسوس و صد افسوس كه ما 
بجاي آنكه جانها را در بهار طراوت و فرهنگ شهادت از تعلّقات دنيا عاري كنيم و 
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در حسرت گل پيراهن عاشقان سوگوار باشيم، با تير هوس و آرزو از پيكرهاي سوختة 
آنان نيز خون مي چكانيم.

از تير هوس، خون چكد از نخل شهادت       
                                                              خجلت زده از روي شهيدان تو هستم

اما عزيزاني كه شهادت را كوي وصال و نورستان حضور يار مي بينند، اگر در 
اعماق قبرهاي بزرگ و كوچك اين تن خاكي را پنهان كنند،  ذره اي وحشت و ترس 
بخود راه نمي دهند چرا كه آنها با مرگ خود به نورستان وصال مي روند نه گورستان 

تنگ و تاريك زوال، 
به قول مولوي:

مرگ را بگزين و بر در اين حجاب               بي حجـــابت بايد اسرار لبــاب
نه چنان مرگي كه در گوري روي                 مرگ تبديلي كه در نوري روي

اي كاش مي شد كه همين يك درس عبرت انگيز شهيد ابوالقاسم را سرمشق 
در  مراقبه  و  محاسبه  قبر  غفلت  حجاب  دريدن  براي  و  مي داديم  قرار  خود  زندگي 
گوشه ى خانه دل حفر مي كرديم و فارغ از هياهوي زندگي فريبنده در آن ساعاتي 

مي خوابيديم و حداقل فرصت چند پرسش از خود را پيدا مي كرديم كه: 
ـ سرمايه ى عمر گرانمايه را چه كرديم؟ 
ـ چقدر به خداي متعال نزديك شديم؟ 

ـ آيا بوي دنيا مي دهيم يا آخرت؟ 
ـ آيا دل ما در چنگ آروزهاي شيطان گرفتار است يا در قبضه ى انوار دلدار است؟ 
ـ چقدر از وقت و سرمايه ى علمي و مادي خود را صرف راه شهدا كرده ايم يا صرف 

شهدا و فرهنگ شهادت شديم يا شهدا را صرف آبادي دنياي خود كرديم؟ 
ـ آيا باغبان خوبي براي الله هاي سرخ شهدا بوديم يا خود الله چين شديم؟

در آن باغي كه گلچين باغبان است                  فغان بلبالن بر آسمان است 1

1ـ ديوان منصوري.
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افسوس كه موج روان دنيا طلبي ما را به صخره هاي فنا مي كوبد و آفتاب تموز، 
در  كه  هستيم  مشترياني  منتظر  چون  ما  ولي  مي كند  ذوب  سرعت  به  را  ما  عمر  يخ 

غروب پيري ما را به معاملتي تازه دعوت كنند، 
به قول شيخ عّطار چون يخ فروش نيشابور از ذوب شدن يخ شهرت و ثروت 

گريه مي كنيم امّا مجال انديشه در ذوب شدن يخ عمر را نداريم.
َمثَلت هست در سراي غــرور              همچنـــان يـخ فـروش نيـشابور
در تموز او يخ نهاده به پيش               كه خـــــريداران او دلــــريش
ناله مي كرد و سخت مي ناليد              كه بسي مــان نماند كس نخريد

بار الها! تو را به حرمت شهدا قسمت مي دهيم آني ما را به حال خودمان مگذار. 
از شّر شيطان و هواهاي نفساني ما را برهان و شرمسار شهيدانمان نميران و در ادامه 
موفّق  واليت  حريم  يعني  آنها  ى  وديعه  بهترين  حفظ  در  و  بدار  ثابت قدم  آنان  راه 
بدار، جلوه ثروت و قدرت را در قلب ما بميران و شوق لقايت را در ما شعله ور ساز 
و زندگي ما را به شهادت مقرون گردان و ما را از ياران امام زمان (عج) قرار بده و 
از شفاعت انبيا و اوليائت محروم مگردان و والدين و خانواده هاي معظم شهدا و خيل 

جانبازان را از درياي بيكران رحمتت بهره مند بفرما.
         

       آمين يا رب العالمين.
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روايتي از يك زندگي جاويدان
(نوشتاري در باره ي سردار شهيدعليرضا حاجي بابايي)

معرفي راوي
1-سابقه ى آشنايي با سردار شهيد

2-مناسبات سازماني و تعامالت روحي و دوستانه با سردار شهيد
3- مسؤوليّت سازماني و سلسله مراتب سازمان رزم و پشتيباني رزم
4-جايگاه فرماندهي سردار شهيد نسبت به ديگر فرماندهان منطقه
5-قدرت فرماندهي و تصميم گيري در مواقع خاص و بحراني

6- قدرت نفوذ كالم در نيروهاي تحت فرماندهي
7-سطح دانش علمي، نظامي و سوابق سردار رشيد اسالم
8-سلسله نظريات و منطق سردار شهيد در برابر دشمن

9-آمادگي سردار شهيد براي شهادت در راه آرمان هاي اسالمي 
10- اعتقاد به واليت فقيه و امام (ره) در سيره ي سردار شهيد

عليرضا  شهيد  سردار  همرزمان  از  حسن  فرزند  اصل  رحماني  يوسف  اينجانب           
كه  هستم  شهيد  فرماندهي  تحت  عملّياتي  هاي  واحد  مسؤوالن  از  يكي  و  بابايي  حاجي 

از اوايل سال 1360  لغايت تا زمان شهادت ايشان افتخار همرزمي  با سردار شهيد را داشتم.
   شهادت هديه اي است الهي كه دسترسي به آن الزامات خاص خود را مي طلبد، آمادگي 
معنوي الزم، شناخت قلبي حضرت حق و يقين به وجود حضرت منّان، گذشتن از سرحد 
شك و ترديد و رسيدن به سرزمين يقين و باور پايدار، عبور از مرز تعلّقات دنيوي و همه ي 
وابستگي هاي مادي و باور هاي غير خدايي، باور داشتن اهّميّت شهادت و جايگاه و مقام 
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شهيد در نزد خداوند و اين كه شهيد به وجه ا... نظر دارد و زنده در حيات ابدي است و 
از خوان نعمت هاي او ارتزاق مي كند و شهيد به تمامي وجوه اخروي و دنيايي نظر دارد و

 مدد كار  اوضاع و احوال معتقدان به دين و دين باوران است. معنويتي كه شهدا در آن غوطه 
ورند،  فرا انساني است و در مراتب، شئونات آنان باالتر از اولياء  الهي است.

   اين كه انساني توفيق پيدا كند مسيري سخت را در دنياي امروز  براي انجام دادن تكاليفي 
كه از سوي رهبر،امام و مقتداي خويش تعيين شده به عنوان مسير سرفرازي و جهاد در راه 
خدا بگزيند و آن هم در شرايطي كه دشمن همه جانبه با پشتيباني تمام قدرت هاي جهان 
جمهوري  تواناي  ارتش  در  الزم  پدافند  آمادگي  هنوز  و  آورده  هجوم  ما  اسالمي  ميهن  به 
اسالمي در بعد از انقالب پر شكوه ايجاد نشده و جمهوري اسالمي نيز هنوز فرصت بازسازي 
و نوسازي ارتش فراگير خود را بازنيافته است، حضور داوطلبانه ى مردي فرهنگي و معلّمي 
تكليف  و  كند  تكليف  انجام  فرهنگي  سنگر  در  اشت  د  اقتضا  حكمت  و  عقل  كه  را  مؤمن 
حضور در جبهه هاي حق را به ديگران واگذار نمايد كه فرصت بيشتري را داشته اند و يا اين 
كه در محل هاي غير فرهنگي مشغول به خدمت  بوده اند، خود گوياي  آمادگي الزم براي 

عروج به سمت خداي خويش است.
   بنده قبل  از شروع جنگ تحميلي استكبار جهاني به نمايندگي صدام حسين عليه انقالب 
نوپاي اسالمي به عنوان نيروي داوطلب بسيجي در منطقه ي اورامانات (پاوه) افتخار همرزمي 
سمت  به  پاوه  از  جنگ  شروع  از  پس  كه  داشتم  را   همت  ابراهيم  محمد  شهيد  سردار  با 
منطقه ي عمليّاتي ريجاب و ارتفاعات شاه نشين و پس از آن به منطقه ي عملّياتي كوره موش 
و سرپل ذهاب با سرداران شهيد غالمعلي پيچك و محسن حاج بابا مأموريت نظامي داشتم 
و طي چند ماه با گروه برادران سپاه همدان كه به تازگي در منطقه ي عمليّاتي سرپل ذهاب 
(شهرك المهدي، ارتفاعات قراويز و تپه شهرك و جبهه هاي حدفاصل كوره موش و بازي 
دراز) مستقر شده بودند، آشنا گرديدم و به وسيله ى سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي 
جهت همكاري و همرزمي با ايشان به آن اردوگاه دعوت شدم و به علّت تعلّقات جغرافيايي

دل  و  جان  با  هستم)  رزن  شهرستان  شاهنجرين  روستاهاي  از  و  همداني  اصالتاً  خود  كه   )
پذيرفته و همكاري خود را با برادران همدانى آغاز كردم. (من اعزامى از تهران بودم و با 
برادران همرزم خود سرداران شهيد غالمعلى پيچك و محسن حاجى بابا  قرابت داشتيم و 
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سال هاى سال در يك محل و مسجد هم سلوك بوديم). ضمن اقرار به ضعف خود در بيان 
شخصيت ممتاز سرادر شهيد عليرضا حاجى بابايى و اين كه عرايض بنده بخش ناچيزى 
از اقيانوس شخصيّتى مثبت و رشادت هاى عاشورايى و منش هاى ممتاز او خواهد بود، همه 
اين موارد را فهرست وار به استحضار امت بزرگ اسالمى به ويژه امت شهيد پرور همدان 
باالخص مردم مجاهد و بزرگوار شهر هميشه در سنگرمريانج و تاريخ انقالب اسالمى تقديم 

مى كنم.

1ـ سابقه ي آشنايى با سردار شهيد
   اين جانب اوايل سال 1360 و چند ماهى پس از تهاجم گسترده و همه جانبه دشمن به ميهن 
اسالمى ايران در سرتاسر مرزهاى مشترك با عراق به علّت جلسات عمليّاتى كه در پادگان 
ابوذر براى هماهنگى بين جبهه هاى بازى دراز ، كوره موش و جبهه ي ميانى به نام جبهه ي 
قراويز و شهرك المهدى در منطقه ي  عمليّاتى سرپل ذهاب برگزار مي شد، با سردار شهيد 

آشنا شدم و اين همراهى تا قبل از شهادت ايشان ادامه يافت .

2ـ مناسبات سازمانى و تعّلقات روحى و دوستانه با سردار شهيد 
1ـ2ـ از نظر سازمانى اين جانب به عنوان فرمانده يكى از واحدهاى محور تحت فرماندهى 

ايشان بودم.
2ـ2ـ سردار شهيد فرمانده ي محور ميانى جبهه و منطقه ي  عمليّاتى سرپل ذهاب بودند كه 
حّد فاصل جبهه و منطقه ي عمليّاتى كوره موش از جناح راست تا منطقه و ارتفاعات عمليّاتى 

بازى دراز به عنوان جبهه و جناح چپ را در بر مي گرفت.
3ـ2ـ منطقه ى تحت پوشش فرماندهى و مسؤوليّت سردار شهيد 

الف) ارتفاعات قراويز 
ترين  اهّميّت  پر  الجيشي  سوق  نظر  از  كه  گرديد  مى  شامل  را   ( و 712  ي( 816  جبهه  دو 
آن  نگهدارى  و  حفظ  كه  بود  عمليّاتى  ي  منطقه  كل  به  تسلّط  و  اشرافيّت  جهت  به  منطقه 
براى دو طرف نبرد از اهّميّت راهبردى فراواني برخوردار بود لذا ضمن حّساسيّت در حفظ 
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و نگهدارى آن عمليّات ديده بانى بر كل منطقه از آن دو ارتفاع انجام مى گرديد و دشمن 
نيز تدارك عمليّاتى زيادى را براى اشغال و تصرف آن پيش بينى كرده بود و بارها و بارها 
عمليّات ايذايى و فرمايشى را براى اشغال آن به عمل آورد كه با فرماندهى منحصر به فرد 
دادن  دست  از  با  و  توفيق  بدون  دشمن  ايشان  فرماندهى  تحت  رزمندگان  و  شهيد  سردار 
استعدادهاى انسانى، تسليحاتى و لجستيكى خود عقب نشينى كرده و خود را براى تهاجم 

ديگر و با تاكتيك هاى جديد آماده مى كرد.     

ب) ارتفاع سوق الجيشي تپه شهرك 
كه حد فاصل ارتفاع قراويز (712) و بابا اسكندر بود كه به دليل كم ارتفاع بودن و داراى 
جبهه ي طوالني مورد هجوم نيروهاى عمليّاتى دشمن براى نفوذ به جبهه خودى و بستن عقبه  

و دور زدن و تصرف شهرك المهدى و نفوذ به شهر سر پل ذهاب محسوب مى گرديد.

ج) جبهه ي بابا اسكندر 
و  دراز  بازى  ى  دامنه  تا  شهرك  تپه  چپ  جناح  بين  فاصل  حد  در  اسكندر  بابا  ي  جبهه     
جناح راست جبهه ي شيشه راه محسوب مى گرديد. وجود رودخانه ى پر آب الوند راه و 
محل نفوذ دشمن را براى تسلّط و يا دسترسى به نيروهاى خودى تسهيل مى ساخت و جناح 
چپ جبهه ي تپه شهرك به بابا اسكندر اهّميّت هوشيارى فرماندهى و رزمندگان اسالم را 

در پايش و هوشياري به تحركات دشمن  وثبت وقايع روزانه دشمن بيش از پيش مى كرد.

د) جبهه ي شيشه راه
   جبهه ى شيشه راه نيز يكى از اردوگاه ها و منطقه ي كمينى نيروهاى خودى در برابر دشمن 
بود كه براى پاسدارى از جبهه ي بابا اسكندر و تپه شهرك و ثبت وقايع منطقه عمليّاتى و 
تحركات دشمن به دست با كفايت شجاع ترين رزمندگان منطقه ي عمليّاتى سپرده شده بود 
سازمان نيروهاى كمين و محل  هرروزه  تدابير سردار شهيد حاجي بابايى تقريباً  كه با 
استقرار آن ها متفاوت از روز ديگر بود به طورى كه امكان تهاجم ضربتى و ضرب االجل 

دشمن را به حّد  قابل مالحظه اى كم مى كرد.
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ه) تپه ي بهمنى 
   تپه ي بهمنى نيز يكى از پر اهّميّت ترين جبهه هاى محور ميانه ي تحت فرماندهى سردار 
شهيد تلقى مى گرديد به طورى كه از طريق آن پايش تحركات دشمن در جاده هاى منتهى 
به جبهه ى خــودى و استقــرار دشمن در زمينه هــــاى انسانــى، تسليحاتـــى و لجستيكى و 
برنامه هاى جابه جايى و اردوكشى دشمن مورد رصد قرار مي گرفت و متناسب با آن طرح ها  

و برنامه هاى آفندى و پدافندى پيش بينى و به اجرا گذاشته مى شد.

 S و) پيچ
جبهه  به  را  زرهى دشمن  و  مكانيزه  دسترسى نيروهاى  امكان  كه  موجود  مواضع  از  يكى     
خودى ممكن ساخته و از جمله برنامه هاى راهبردى دشمن تلّقى مى گرديد، جاده اى بود 
اهّميّت  از  دشمن  براى  و  شده  محسوب  شيرين  قصر  به  ذهاب  سرپل  مواصالتى  محور  كه 

فوق العاده اى برخوردار بود.
اطالع  بدون   ) آن  آستانه ي  تا  دشمن  كه  بود  مواصالتى  جاده  اين  از  موضعى   s پيچ     
را  خودى  مواضع  به  تهاجم  ي  برنامه  و  كرده  اردوكشى  توانست  مى  اسالم)  رزمندگان 
تدارك كند لذا پايش و آرايش تحركات دشمن و تغيير برنامه هاى متعارف دشمن از جمله 
برنامه هاى يوميّه ي رزمندگان محور عمليّاتى مورد نظر بود كه حّساسيّت و تسلّط و به روز 

بودن اطالعات فرماندهى سردار شهيد همواره برنامه هاى دشمن را نقش بر آب مى نمود.

ز) تغيير برنامه هاى پدافندى و محورى در منطقه ي عملياتى 
    يكى از اصولى ترين روش هاى فرماندهى در منطقه كه همواره مورد توّجه سردار شهيد 
مواضع  شناسايى  و  پدافندى  هاى  برنامه  تغيير  و  متنوع  سازماندهى  در  تاكتيكى  اعمال  بود، 
دشمن بود كه مى توان به عنوان تدابير منحصر به فرد سردار شهيد قلمداد كرد و همين روش 
نقاط  به  دسترسى  از  دوم  بار  براى  خود  تجاوزگرانه  اهداف  به  هرگز  دشمن  كه  شد  باعث 
سوق  پادگان  به  تسلّط  نتيجه  ودر  ذهاب  پل  سر  بزرگ  شهر  دوباره  تصرف  و  استراتژيك 
ذهن  در  دسترس  قابل  غير  هدف  عنوان  به  همواره  تفّكر  اين  و  شود  محروم  ابوذر  الجيشي 

دشمن باقى بماند.
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   الزم به ذكر است كه به علّت فرماندهى هوشمندانه سردار شهيد حاجي بابايى استحكامات 
و مواضع رزمندگان اسالم غير قابل نفوذ گرديد و دشمن به علّت ضعف در حفظ مواضع 
مجبور شد از جناح راست تا ارتفاعات آق داغ و از سمت جناح ميانى تا مرز خودى و از 
سمت جناح چپ تا ارتفاعات ميش داغ و تپه سفيد عقب نشينى  كند و بخش عمده اى از 
سرزمين ايران اسالمى از دست دشمن خارج گردد كه شهرهاى بزرگ قصر شيرين  و نفت 

شهر از آن جمله محسوب مى گرديد.
4 ـ 2ـ اين جانب به واسطه روح معنوى و روحيه ي بسيار زياد نوع دوستى و توجهات فراوان 
سردار شهيد به رزمندگان و اين كه تمام روابط و مناسبات خود را با رزمندگان و نيروهاى 
تحت امر به صورت برادرانه تنظيم كرده بودند ، شيفته ي روحيه ي  ايشان شده بودم و از 
طرفى به عنوان يكى از افرادى كه عضوى از شوراى فرماندهى محور تحت مديريت ايشان 
بودم، رابطه ى بسيار برادرانه اي با ايشان داشته و وابستگى روحى و عاطفى عميقى را با ايشان 
لطف  مورد  همواره  فرماندهى )و  مراتب  سلسله  و  سازمانى  تبعيت  از  بودم (جدا  كرده  پيدا 
ايشان بودم و جزو افراد امين و مورد اعتماد ايشان قرار گرفته بودم كه گاهي درد دل هاى 

خصوصى خود را با بنده در ميان مى گذاشتند .

3ـ مسؤولّيت سازمانى و سلسله مراتب سازمان رزم و پشتيبانى رزم
شده  تدوين  و  تعريف  رزمى  سازمان  نظر  از  بابايى  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  1ـ3ـ 
زير سازمانى  چارت  به  نظر  و  اند  داشته  عهده  به  را  لشگر  فرماندهى  جايگاه  سپاه  زمان  آن 

 مى تواند ،گوياى اين مهم باشد:
2ـ3 ـ از نظر سازمان پشتيبانى رزم 

   استان همدان داراى دو محور عملياتى بود كه مسؤوليّت تأمين نيروى انسانى و لجستيك 
آن را به عهده داشته اند كه (1) محور ميانى سرپل ذهاب (2) محور جبهه هاى مهران در 

گيالن  غرب استان ايالم .
   الزم به توضيح است كه سپاه ناحيه همدان مسؤوليّت تأمين بخشى از مناطق عمليّاتى را در 
منطقه ي7 سپاه كشورى از جمله مناطق اورامانات و بعضى يگانهاى تحت امر منطقه ي 7  را 

به عهده داشته است.
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 4ـ جايگاه فرماندهى سردار شهيد نسبت به ساير فرماندهان منطقه 
از  مأمور   ) عالي  تحصيالت  و  علمى  سوابق  و  رزمى  باالى  دانش  علّت  به  شهيد  سردار     
وثوق  مورد  و  مذهبى  اى  خانواده  از  برخورداري  و  دبيرى)  ي  سابقه  با  پرورش  و  آموزش 
انقالب اسالمى با عرضه ي  توانايى خود در اداره و مديريّت مسؤوليّت هاى محوله همواره 
و  بودند  كشورى  ي7  منطقه  عمليّات  محترم  معاون  ويژه  به  مافوق  فرماندهان  توّجه  مورد 
جبهه ي سرپل ذهاب -محور ميانى- به علّت سهولت  نفوذ دشمن به منطقه جزو پراهّميّت 
 ، ذهاب  شهرسرپل  اشغال  ى  دروازه  زيرا  شد  مى  محسوب  كشور  غرب  هاى  جبهه  ترين 
مواصالتى قصر  از طريق جاده ي  اسالم آباد  ابوذر و دسترسى به شهرهاى كرند و  پادگان 
شيرين به كرمانشاه مى باشد لذا پايدارى اين جبهه مى توانست تأمين كننده امنيت ساير جبهه 
ها و شهر هاى نامبرده و ارتفاعات استراتژيك و راهبردى منطقه باشد  لذا انتخاب و انتصاب 
ايشان به عنوان فرمانده ارشد در سرپل ذهاب گوياى هوشيارى فرماندهان محترم منطقه ي 
7 كشورى و ناحيه همدان بوده است و در آن زمان سردار شهيد عليرضا حاجي بابايى و 
سردار شادمانى دو سردار بنام همدانى در مديريت سازمان رزم در سرپل ذهاب و همدان 
بودند كه كل مأموريّت هاى رزمى ناحيه ي همدان را به عهده داشتند و غير از اين دو محور 

هيچ مأموريّت رزمى مستقل برعهده استان همدان گزارده نشده بود.
به همين دليل سردار شهيد با استفاده از نيرو هاى انسانى قوى و عارف همچون سرداران شهيد 
حبيب مظاهرى ، خسرو ارژنگى ،على اكبر صفايى ، جوادى شعار و ديگران كه نيازى به نام 
بردن از آنها نيست توانسته بود يكى از قويترين شورا هاى فرماندهى را براى اداره ي حوزه 
و منطقه ي تحت مسؤوليّت خود ايجاد كرده و با توزيع مسؤوليّت هاى موجود و گزارش 
گيرى هاى به موقع و برنامه ريزى هاى علمى و منطبق با نياز منطقه سرآمد فرماندهان همتراز 

خود گردد.

5ـ قدرت فرماندهى و تصميم گيرى در مواقع خاص و بحرانى
كه  رزمى  هاى  نيرو  از  يكى  عنوان  به  و  جبهه  و  جنگ  در  خود  حضور  ماه  طول 82  در    
سابقه ي فرماندهى گردان ، تيپ ، طرح و عمليّات لشگر و اطالعات و عمليات و ... را در 
سابقه ى خود دارم و به عنوان يكى از همرزمان سرداران شهيد همت ، عباس كريمى ، سعيد 
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معتمدى ، حسن خرازى ، محمد باقر قاليباف ، حسن همدانى ، نبى رودكى و ... كمتر رزمنده 
اي را به توانمندى و آرامش سردار شهيد عليرضا حاجي بابايى در مواقع بحران به ياد دارم. 
به طورى كه در تهاجم دشمن بعد از عقب راندن از سرپل ذهاب، تاريخ جنگ يك مورد 
مّوفقيّت دشمن در دسترسى به مواضع خودى را با خود همراه ندارد . قاطعيّت در فرماندهى ، 
اطمينان به برنامه هاى دفاعى و رزمى ، شناخت خوب از نيروهاى تحت فرماندهى، تسلّط به 
مواضع خودى و دشمن، شناخت به روز استعداد هاى دشمن، اعمال تاكتيك هاى عمليّاتى 
بر اساس برنامه هاى تهاجمى و دفاعى دشمن، شناخت نقاط قوت و ضعف و آسيب پذيرى 
دشمن ، آسيب شناسى نيروهاى خودى و دشمن و استفاده از نقاط قوت و ضعف دشمن و 
تقويت و اتكا به نقاط قوت نيروهاى خودى و .... از جمله عوامل موفقيّت سردار شهيد بوده 

و توانايى ذاتى و علم و دانش فرماندهى ايشان نيز توانايي ايشان را چند برابر مى نمود.

6ـ قدرت نفوذ كالم در نيروهاى تحت فرماندهى 
يكى از مواردى كه همواره مورد توّجه اين جانب بوده است، رفتارهاى متناسب با شرايطى 
بود كه ازسردار شهيد حاجي بابايى به ياد دارم و آن برخوردها و رفتارهاى بسيار برادرانه 
كه  دارم  ياد  به  بود.  بحرانى  درشرايط  قاطعيت  و  عادى  شرايط  در  رزمندگان  و  نيروها  با 
روزى دشمن تانكها و نفربرها و نيروهاى مكانيزه خود را از پيچ اس عبور داده و تا آستانه ي

تنگه ي قراويز و تپه شهرك پيشروى كرده وبا استفاده از تانكها و تجهيزات زرهى و توپخانه 
متمركز خود آتش تهيه ي  بسيار سنگينى را روى مواضع رزمندگان اسالم به اجرا گذاشته 
مقابله  هاى  برنامه  سنگين  آتش  زير  در  واحدها  فرماندهان  احضار  با  شهيد  سردار  و  بود 
جويانه با دشمن و پدافند هريك از واحدها را به سرعت توضيح مي داد و به واحدها ابالغ 
مى كرد. چنان كه فكر مى كردى تمام برنامه هاى دشمن را دردست داشته و براساس آن 
برنامه ي پدافندى را روزهاى قبل تدارك ديده است. با كمال آرامش وخونسردى توجيه 
عمليّاتى فرماندهان واحدها انجام  مي گرفت و در كوتاه ترين زمان ممكن محدوده ي مانور 
تهاجمى دشمن به قبرستانى از اجساد و ماشين جنگى تبديل مي گرديد و تا خبر به فرماندهان 
رده باال برسد و نيروهاى كمكى به منطقه اعزام گردد، نيروهاى دشمن محاصره و تعدادي 
به اسارت و تعداد زيادى كشته و بخشى ديگرپا به فرار گذاشته بودند كه ادوات زرهى و 
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رزمى آنها هنوز هم در منطقه براى بازديد امت اسالمى كه براى زيارت مناطق عمليّاتى به آن 
سرزمين سفر مى كنند، موجود است . روحيه ي قاطع و منش بسيار نرم ايشان همواره ستودنى 
بود . الزم به ذكر است كه شهيد بزرگوار فردى بسيار راز دار بود و در عين حال در زمان 
مديريت بحران بسيار قاطع عمل مى كردند و شايد بعضى وقتها سختگيرى ايشان در جبهه 

عمليّات براى همه جذاب و ستودنى بود . 
   رابطه ي  فرماندهان و بسيجيان تحت فرماندهى ايشان مانند برادر بزرگتر و كوچكتر سامان 
يافته بود و در مّدت زندگى در شرايط جنگى هرگز نشانى از تمّرد يا رفتار غير متعارف از 
نيروهاى تحت فرماندهى ايشان با شهيد بزرگوار و يا بالعكس را مشاهده نكردم  و مشاركت 
در اداره ي امور و تبعيت محض از سوى نيروهاى تحت مديريت ايشان به دليل وابستگى هاى 

عاطفى شديد همواره ملموس و حاكم بود .

7ـ دانش علمى و نظامى و سوابق كاري سردار شهيد 
   ايشان داراى مدرك دانشگاهى و سوابق بسيار در آموزش و پرورش به عنوان دبير بود و 
حشر و نشر با دانش آموزان و شاگردان از ايشان يك مدير مسلّط ساخته بود و انصافاً فردى 
مدير با ويژگى هاى خاص خود به شمار مي آمد. ايشان فردى بودند كه امكان تلفيق دانش 
و علوم خود را با نيازهاي سازمان رزم به صورت كاربردى بدست آورده و همواره به عنوان 
يكى از فرماندهان صاحب ايده و نظريه در سلسله مراتب و فرماندهى باال دست محسوب 
ايشان منتظر  همواره  اضطرارى  گاهي  و  هفتگى  جلسات  در  كه  بود  معروف  و  شدند  مى 

 مى ماندند تا با انديشه ي پربار در جلسه شركت كنند.
   به نظرم ايشان در عالم معنا دوره ى فرماندهى و ستاد را طى كرده بودند و دانش آموخته 
علّت  به  وقت  آن  فرماندهان  براى  فرصت  اين  هرگز  هرچند   . بودند  نظامى  مديريت  علوم 

مشغله اى فراوان فراهم نگرديده بود.

8 ـ سلسله نظريات و منطق سردار شهيد در برابر دشمن 
1 ـ 8 ـ جمع آورى اطالعات به روز از استعدادها و برنامه هاى آفندى و پدافندى دشمن

2 ـ 8 ـ تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده بر اساس واقعيّت هاى موجود
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3 ـ 8 ـ آسيب شناسى از شرايط نيرو هاى خودى
4 ـ 8 ـ تطبيق شرايط كّمى و كيفى خودى با شرايط كّمى و كيفى دشمن

5 ـ 8 ـ پايش هر روزه ي  روحيه ي رزمندگان اسالم
6 ـ 8 ـ ارائه ي شناخت كافى از دشمن بر اساس واقّعيت هاى اردوگاه دشمن و استعدادهاى 

انسانى ، لجستيكي و آموزشى آن 
7 ـ 8 ـ داشتن برنامه اى مطمئن در برابر برنامه هاى دشمن 

8 ـ 8 ـ استفاده از فرصت غافلگيرى در برابر دشمن 
9 ـ 8 ـ آموزش نيروهاى انسانى و رزمندگان اسالم به صورت همواره و به روز سازى آن

10 ـ 8 ـ به روز سازى آمادگى بدنى رزمندگان اسالم
11 ـ 8 ـ جلوگيرى از ركود عمليّاتي و زمين گير شدن نيروهاى خودى

12 ـ 8 ـ تقّويت معنويات و روحيه  معنوى رزمندگان اسالم و تأمين خوراك هاى معنوى 
آنان 

13 ـ 8 ـ دست كم نگرفتن دشمن و آمادگى الزم براى مقابله ي هميشگى با دشمن 
14 ـ 8 ـ داشتن برنامه مقابله با دشمن با استفاده از برنامه ها و نقاط ضعف و قّوت دشمن

15 ـ 8 ـ استفاده از عمليّات روانى براى گمراهى دشمن 
16 ـ 8 ـ آمادگى دائمى براى مقابله با دشمن و تنظيم روابط مناسب سازمانى براى پشتيبانى 

الزم در مواقع بحران 

9ـ آمادگى سردار شهيد براى شهادت در راه آرمان هاى اسالمى 
   ايشان سيماى بسيار نورانى داشتند و در حين مسؤوليّت سنگين فرماندهى به شّدت به نماز 
اّول وقت ، قرائت قرآن ، اداى نوافل به ويژه نماز شب  همت مى گماردند . نگاه ايشان به 
دنيا چنان بود كه هرگز بناى ماندن در آن را ندارند و چنان آماده عروج بودند كه در هنگام 

صحبت از شهادت آه حسرت را از وجود ايشان به راحتى مى توانستي حس كني.
نوع  اين  و  ندارد  پايانى  دنيا  انگار  كه  بودند  مصّمم  چنان  خود  هاى  مسؤوليّت  انجام  در     
نگاه به دنيا و شهادت آدمى را به ياد فرمايش امير مؤمنان على (ع) مي اندازد كه «چنان 
توشه ي آخرت را ببنديد كه انگار هر لحظه مرگ را در كام خود فرو خواهيد كشيد و چنان 
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به مسؤوليّت هاى اجتماعى خود پاى بند باشيد كه هرگز مرگى شما را فرا نخواهد گرفت».
   يادم هست كه معلّم شهيد حميد رونقي جزو رزمندگان واحد تحت مسؤوليّت بنده بود ، 
ايشان معلم بودند و براي مّدت 2 ماه داوطلبانه به جبهه اعزام شده بودند . فردى بسيار معتقد 
به آداب اسالمي و با روحيّات  فرهنگى و ادبى كه مّدت 20 ـ 15  روزى مي شدكه به واحد 
ما معرفى شده بودند  در 5 ـ 4 مترى بنده و شهيد بزرگوار ناصر عبدالهى ( فرمانده توپخانه 
لشكر پيروز انصار الحسين (ع) ) در حال انجام مأموريت در اثر اصابت خمپاره و قطعه قطعه 

شدن جسم، به سوى خداوند خود به پرواز در آمد و به ملكوت اعلي پيوستند .
   من داشتم قطعات بدن مطهر ايشان را داخل جعبه هاى مهمات و قطعات كوچكتر را داخل 
شهيد  سردار  با  بابايى  حاجي  عليرضا  شهيد  سردار  كه  گذاشتم  مي  خمپاره  هاى  قوطى 
حبيب مظاهرى سر رسيدند و چنان تحليلى از شهادت حميد رونقى ارائه كردند كه نقل آن 

روحيات ايشان را به ما معرفى مى كند( قريب به مضمون):
   من از روزى كه شهيد رونقى را ديدم ، به نظرم يك انسان متفاوتى مى نمود و اين كه چقدر 
آمادگى الزم را براى ملكوتى شدن پيدا كرده است ، با نگاه بصير مي توان فهميد و ايشان 
را مسافر ملكوت يافت. اين شهيد كه تازه داماد بود و معلّم و شايد انگيزه هاى معنوى براى 
تربيت شاگردان و انجام دادن تكليف براى او كافى مى نمود و يا حضور در كنار نوعروس 
خود را انگيزه ي كافى براى عدم شركت در جبهه بداند ولى آمادگى براى شهادت ايشان 
را داوطلبانه به جبهه كشاند و مانند ارباب خود ابوالفضل العباس(ع) به سوى ملكوت پرواز 

كرد . 
خدايا دروازه ى ورود به كرانه ي شهادت كجاست؟ 

چه خبطى از ما بروز مى كند كه اليق جانان نيستيم؟ و ... 
و چنان اشك مي ريخت كه انگار شهيد حميد رونقي به جاي او به خدا پيوسته است.اين بود 

روحيه ي شهادت طلبي سردار شهيد عليرضا حاجي بابايي.

10- اعتقاد به واليت فقيه و تبعيت از ايشان 
در  ها  انسان  و  بود  كرده  انتخاب  را  شهادت  مسير  فقيه  واليت  و  امام  به  اعتقاد  با  ايشان     
استحكام تقوا و ايمان بر اساس ميزان دانش و وابستگي و تقواي خود درجه بندي مي گردند 
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و خود انسان نيز در باليا و سختيها به توانايي هاي خود پي مي برد و استحكام عقايد خود را 
باور كرده و مورد ارزيابـي قرار مي دهد. ايشان به حّدي از استحكام در تقوا برخوردار بود 
كه رفتار خود را منطبق با قواعد مقتضي يك شهيد تنظيم مى كرد. در تمام كالم و توّصيه ها 
از سخنان امام نقل مي كرد و ارادت و اعتقاد به امام در تمام رفتار و وجود ايشان موج مي زد 
و به جرأت مي توان گفت كه كسب رضاي امام و رسيدن به معيارهاي مورد نظر امام براي 

او يك مقصود و هدف بود.
عليرضا  شهيد  سردار  با  جانب  اين  خاطرات  از  كوچكي  بخش  عنوان  به  مطالب  اين      
حاجي بابايي بود كه اميدوارم در شناساندن  اين شهيد واالمقام و ديگر شهداي عزيز گامي 

كوچك برداشته، به تكليفم عمل كرده باشم.
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فرماندهان بي ادعا يادشان بخير
(يادي از ياري)

     قبل از انقالب خانواده هاي مذهبي و متديّن نسبت به ديگران كامًال در شيوه ي پوشش 
و ارتباطات اجتماعي و فردي د ر جامعه شناخته شده و محل مراجعه ي مباني نظري و علمي 
در  قرآن و اهل بيت (ع) بودند و عمًال در مساجد و منازل حلقه هاي معرفتي ، خصوصاً 
قالب جلسات قرآن ، هيآت مذهبي و ... تشكيل مي دادند و ضمن  محور قرار دادن قرآن و 
اهل بيت (ع) به مبارزه پرداخته و مبلغ مراجع و علماء بزرگي همچون امام راحل(ره) بودند.
حضرت  و  عليه)  اّهللا  (رحمه  مالعلي  آخوند  اّهللا  آيت  حضرت  همدان   استان     در 
ارتباط محل  مدني  اّهللا  آيت  محراب)   (شهيد  خصوصًا  و  اّهللا فاضليان  آيت 

 خانواده ى  ما با اين بزرگواران بود و بنده در جلسات قرآني به عنوان قاري و حافظ حاضر 
مي شدم . اّولين بار با هيئت  قرآني خادم قرآن جناب استاد مسگريان و فرزندان گرانقدرشان 
آشنا شدم.(حاج محمود مسگريان و شهيد احمد مسگريان ) و در نهايت اين ارتباط پس از 
پيروزي انقالب اسالمي و به وجود آمدن كميته ي انقالب اسالمي و  سپاه پاسداران ، در 
زمان بني صدر ملعون و فّعاليّت هاي ترور متدينين و پيروان امام راحل (قدس سره) از طريق 

منافقين با   شبكه ي انساني بّچه هاي انقالب عميق تر شد.
   در اين جا بود كه براي اّولين بار نامهاي برادران حاجي بابايي را از زبان دوستان  همداني 
هاي  آموزش  كه  شد  گرفته  تصميم  اين  تا  بودند  ما  آشناي  اسمهاي  از  و  شنيدم  ماليري  و 
رزمي و جنگ هاي انفرادي را دوستان براي مقابله در دستور كار قرار  دادند. برادر عزيز 
و بزرگوارم شهيد حاج رسول حيدري كه مقام معظم رهبري فرمود: ايشان رسول انقالب 
در بوسني و هرزگوين بود و دوستان ديگر از جمله  سردار بحريني،جان محمد و ...به بنده 
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پيشنهاد آموزش سپاه را دادند. به همين دليل   با تّوجه  به تخصص بنده به عنوان كسي كه 
داراي شال بند سبز كانگ فو بودم اين موضوع را پذيرفته و مشغول آموزش دوستان شدم. 
از همدان شهيد بزرگوار حاج پرويز اسالمي در يك نشست پيشنهاد داد، همين آموزش را 
در همدان دنبال نمائيم، لذا بنده هفته اي يك بار در همدان حضور يافته و 40 الي 50 نفر 
را تحت آموزش قراردادم كه در اوج درگيري ها  با منافقين كوردل  بود. از بين افرادي 
كه يادم مي آيد فردي به نام ناصر سياه و باقر(فاميلي ايشان فراموش شده كه اسير شدند و 
االن نمي دانم هستند يا خير) برادر حاجي بابايي و همچنين سردار ذوالفقاري كه هم اكنون 
در تهران داراي درجات باالي نيروي انتظامي است و شهيد چيت سازيان و ... آشنا شدم . 
هاي  تبسم  و  فنون  فراگيري  در  شهيد  سردار  جّديت  و  خلوص  و  تدبير  حسن  ي  شيفته 
هميشگي ايشان  بودم. خاطره ي به ياد ماندني از ايشان ، تنفر از منافقين و اهتمام بسيار بارز 
به نماز بود و اين خاطره ي  به ياد ماندني كه باعث شد اسم ايشان هميشه  در ذهن بنده نقش 

ببندد، اين است كه:
    نزديك  اقامه ي نماز مغرب و عشا بود و بنده تازه تمرين را شروع كرده بودم و دوستان 
لباس هاي سياه مخصوص و كمربند هاي خود را بسته و همگي آماده ي فراگيري تكنيك 
هاي رزمي بودند كه ايشان در اوج تمرين، در حال دويدن خودشان را به كنار بنده رساندند 
و بنده كه با شهيد پرويز اسالمي(دستيار آموزش) در حال دويدن بوديم، فرمود: حاج آقا 

وقت نماز است. بنده عرض كردم االن تمام مي شود و در نهايت يك يا دو دور...
دوستان با همان لباس كنار سالن در حال اقامه نماز شده اند.

 1-اين كه وضو را حفظ نموده (دائم الوضو بودند)
2- تذكر عملي به بنده دادند و بنده شرمنده شدم  و به گروه اعالم تنفس كردم تا اقامه ي 

نماز كنند.
از  قبل  دوستان  عموم  كه  بود  اي  گونه  به  دوستان  با  برخورد  در  ايشان  روش  و      منش 
ورود بنده به دور اين بزرگوار حلقه مي زدند و محور فّعاليّت ها بودند. در آن زمان تّصور 
مي كردم كه تنها فرد مؤثّر استان همدان شهيد اسالمي است تا اين كه در شهر مالير شبانه 
منافقين 3 عدد سه راهي(مواد منفجره) به منزل ما پرتاب كردند كه باعث تخريب بخشي از 
منزل و زخمي شدن پدر و مادر بزرگ من كه در حال نماز شب بودند، گرديد. اين خبر كه 
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به دوستان همداني رسيده بود (هرگز فراموش نمي كنم) پس از آمدن سردار بحريني عزيز 
كه بحمداّهللا هم اكنون در قيد حيات هستند وشهيد حاج رسول حيدري و اعضاي سپاه مالير، 
آقاي حاجي بابايي با حاج پرويز آمدند كه بالفاصله به استقبال اين عزيزان شتافتم و اين جا 
بود كه با تمام وجود بنده را در آغوش كشيد و فرمودند: حاال حاالها با شما كار داريم و 

بنده را دعا كردند.
    اين صحنه باعث ماندگاري هميشگي اسم شهيد حاجي بابايي عزيز در ذهن بنده شده 
است تا اين كه برنامه هاي سپاه منسجم تر و مصوب شد و ما كمتر همديگر را ديديم، مثًال 
در بعضي جلسات قرآن يا در مناطق جنگي قصر شيرين  كه دست راست برادرم هديه شد و 
سرانجام  در بازي دراز شهادت ايشان اعالم شد كه بنده در بيمارستان شهيد چمران اصفهان 
بستري بودم وازناحيه هر دو پا روي مين رفته بودم، آن روز بسيار متأثر شدم. عشق به امام، 
و  ذهن  در  او  عارفانه  و  عاشقانه  نماز  هميشگي،  هاي  تبسم  نافذ،  هاي  خدمت،نگاه  به  عشق 

روح بنده هرگز محو نشده است. 

به روح شهدا و امام شهدا و شهداي حاجي بابايي صلوات
اللهم صل علي محمد و آل محمد(ص)


