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امام خمینی)ره(
رهب��ر ما آن طفل دوازده س��اله اي اس��ت كه با قلب 
كوچ��ک خود كه ارزش��ش از صدها زب��ان و قلم ما 
بزرگ تر اس��ت، با نارنجک خود را زیر تانک دش��من 
انداخ��ت و آن را منه��دم نم��ود و خود نیز ش��ربت 

شهادت نوشید.



مقام معظم رهبری)مد ظله العالي(
من همیشه به خانواده های شهدا گفته ام كه شهدای 
ما مقدمند. پشت سر شهدا، خانواده هایشان هستند؛ 
همی��ن پدر و مادران و همس��ران كه ب��ه رزمندگی 
ج��وان و مرد خانه و محبوبش��ان افتخ��ار كردند؛ از 
كشته ش��دن نترس��یدند؛ او را از رفتن منع نکردند؛ 

حتی مادران، بچه هایشان را تشویق كردند.
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 اهداف و رویكردهاي برگزاري 
كنگرة ملي تجلیل از شهداي نوجوان

حماس��ه ها، جان فش��انی ها و ایثارگری ها همواره ش��نیدني، 
 غرورآفری��ن و س��تودني اند. مردان غیور و بي باك و انس��ان های 
از    خود گذشته با آفرینش زیباترین صحنه هاي زندگي و دلرباترین 
لحظه هاي آزادگي، فطرت های پاك را به تحس��ین واداش��ته اند 
و چنان محبوبیت��ي آفریده اند كه هركس��ي آرزوي هم پایگي و 

بزرگواریشان را در ذهن مي پروراند.
بي گم��ان، بزرگ��ي ایثارگ��ران در بي نیازي به هم��ه چیز، از 
جمله تجلیل و تکریم هم نوعان اس��ت. آنان جز به رضایت الهي 
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خرس��ند نمي ش��وند و جز از او اجر و پاداش نمي طلبند. این ما 
بازماندگانیم كه به تجلیل شان نیازمندیم و ما از راه ماندگانیم كه 

به راهبریشان دلخوش. 
ایثارگ��ران ارجمند انقالب و دفاع مقدس، ش��هداي بزرگوار، 
جانبازان عزیز،  آزادگان سرافراز و خاندان معظمشان، نگارندگان 
كت��اب قطور حماس��ه و ایمانند و ما را چه مي ش��ود كه اكنون 
مي خواهیم به نمایندگي از حدود 2100 ش��هید نوجوان 37 تن 
از این دریاي خروش��ان و بي كران را در اولین كنگره بزرگداشت 
شهدای نوجوان با كلماتي نارسا و مراسمي چندساعته تعریف و 

تمجید نماییم! 
جمهوري اس��المي ایران بر اساس آموزه هاي دیني و فرهنگ 
قدرشناس��ي ملي، اعطاي تندیس ها و تقدیرنامه ها به سرآمدان 
گروه هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و... را مطابق قوانین و ضوابط 
تعیین شده و در دوره هاي زماني خاص، سرلوحة برنامه هاي خود 

قرار داده است. 
برخي بركات اعطاي نشان و تندیس غرورآفرین به این قرار است.

■ قدرشناس��ي از حماسه و ایثاِر مردان بزرگ و مرزبانان از جان 
گذشتة جمهوري اسالمي ایران
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■ ترویج و تعمیق فرهنگ متعالي ایثار، شهادت، شجاعت و نوع دوستي
■ احیا و بسط ارزش هاي الهي و انساني در جامعه

■ احیا و تقویت روحیة میهن دوستي و دفاع از تمامیت ارضي كشور
■ تکری��م پدران و مادران بزرگواري ك��ه ایثارگران را در دامان 

مهرشان پروراندند
■ گام برداشتن در جهت سیاست هاي فرهنگ جمهوري اسالمي 

ایران به ویژه مهرورزي و عدالت  محوري
■ بهره گی��ري از عناص��ر ایثار و ش��هادت در راس��تاي تقویت 

بنیان هاي اتحاد ملي و انسجام اسالمي
به امید آن ك��ه با عنایت خاصة حض��رت ولي عصر)عج( و به 
بركت ش��هدا و ایثارگران عظیم الشأن در رسیدن به این اهداف، 

موفق و سربلند باشیم.

مسعود زریبافان
معاون رییس جمهور
و خادم خانواده هاي معظم شهدا و ایثارگران
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 مقدمه
نوجوانان كش��ورمان در نبرد هشت س��اله با جان  فشانی های 
مخصوص به خود، نبرد جانانة قاسم را در كربال نشان دادند و یا در 
حصار اس��ارت و در قلب اردوگاه های دشمن بعثی، با فریاد امر به 
معروف جهانی خود؛ رجزخوانی او را به خوبی به نمایش گذاشته 
و به صراحت بیان كردند كه قاسم و قاسمیان، در همیشة تاریخ 
بش��ری جاودانه اند و به وظیفة خویش عمل خواهند كرد. در هر 

شرایط و موقعّیتی، زنده اند و پویا.
 دری��ای متالطم نوجوانان ایران زمین، به جهانیان ثابت كرد 
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كه جایگاه قاسم در كربال و نینوا از چه رفعتی برخوردار است.
امام این نسل نیز، همچون جّدش حسین بن علی علیه السالم، 
به درستی حّق مطلب را در مورد آنان اداء و عظمت شخصیت شان 
را به همه و برای همیشه بیان نمود. آنجا كه با خشوع و تواضعی 

وصف  ناپذیر فرمود: »رهبر من نوجوان سیزده  ساله ای است...«
اكنون مائیم و خاطره ای از آنان. تاریخ اس��ت و ثبت حماس��ة 
بی بدیل ایشان، تا نس��ل های آینده ای كه از این فرهنگ خواهند 
روئید و سروقامت در راستای حركت های الهی قیام خواهند كرد، 

نگذارند یاد و خاطرة حماسه هایشان به فراموشی سپرده شود.
اینک در تداوم همین رس��الت، قطره ای از دریای این حماسه 
 س��ازان، دفتر تعدادی از هزاران قاسم ناش��ناخته را، پیش روی 

شما گذاشته ایم.
كتاب حاضر كه مقابل دیدگان شماست، بخشی از زندگی كوتاه 
ولی تاثیرگذار و ماندنی جمعی از نوجوانان كشور است كه در بین 
آنان هستند خانواده هایی كه دو نوجوان شهیدشان را تقدیم كشور 
نمودند و برخی از این شهدای عزیز با مخدوش نمودن شناسنامه،  
به جبهه اعزام شدند و چنین رشادتها و حماسه هایی آفریدند  و در 
تاریخ دفاع مقدس ماندگار شدند .شهدای منتخب در این كتاب به 
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نمایندگی از هر استان، در اولین مراسم بزرگداشت شهدای نوجوان 
كش��ور مورد تجلیل قرار می گیرند. برادر و یا پدر واالمقام برخی از 
این شهدای عزیز، جان و سر باختة قافلة نور انقالب و دفاع مقدس 

هستند. .
بر همة ما فرض است كه قدر و منزلت آنان را ارج نهیم و برای 
تجلیل و تکریم از مقام شامخ و رفیع آنان و ثبِت نام و یاد و خاطره 
آن در صفحات زرین انقالب اسالمي خون بارمان گام های اساسی 

برداریم. 
امید كه این اوراق در جاودانگی  شان مؤثر واقع شود. 

محسن انصاري
قائم مقام بنیاد و سرپرست معاونت 
پژ وهش و ارتباطات فرهنگي
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السالم علیک یا قاسم ابن الحسن)ع(
... دس��ت به سینه و س��ر به زیر، مؤّدب و با احترام، آرام ولی 
س��نگین، پیش آمد. تمام ارادتش با یک سالم و جمله ای ناتمام 

بر زبانش جاری شد:
� سالم عموجان! اذنم بده برای مبارزه ...

� یادگار برادر! بگذر از این اجازه ...
� مرا طاقت این صبوری نیست عمو!

� عزیز عمو! بگذر از این رخصت  طلبی،  میوة دل برادر!
� عمو! رخصتم ده تا از شرم حضور و عمق نگاه سرزنش آمیز 
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و روحانی پدرم قالب تهی نکرده ام.
� بگذر ...

� بگذار ... اگر ش��هید ركابت باشم و مایة سربلندی و افتخار 
پدر، بهتر از قالب تهی كردن و شرمگین ماندنم نیست؟!

� پ��اره جگر ب��رادر ...! عص��ارة معرفت آفرین��ش ...! تو، كام 
نگرفته ای از دنیا ...، بیش از این اصرار نکن، بگذر از این نبرد!

چاره ای جز اصرار بیش��تر ندید. مجن��ون وار بر خاك افتاد و 
بر پای عمو بوس��ه زد. با تواضعش، غرور هس��تی را شکست و بر 

خواهشش افزود: 
� عموجان! برادر پدر ...! آقای هس��تی ...! م��والی كائنات ...! تو 
كه راضی به رنج برادرزاده ات نیستی، هستی؟! مگذار محروم از بادة 
وصل، در عطش عشق، جان بسپارم! نکند ...، بگویی نه...، مباد كه كام 
گرفتن از شمشیر و تیغ عدو و هم  ركابی حّجت خدا را حّقم ندانی ...!

� چه بگویمت چکیدة عشق ...! چه بگویمت ...
� عمو ...! عمو ...! عمو ...! اذنم ده و بار سنگین تکلیف الهی را 
از دوش��م بردار تا سبک بار و توفنده بر بی معرفتی و جهالت این 

قوم دنیا زده بتازم ...
� برو...! حال كه چنین مشتاق رسیدنی برو ...!
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از خاك برخاست. از این رخصت، قد كشید همچون سروی سر 
بر آسمان سائیده ... ستبر و محکم، چونان صخره ای پای بر اعماق 
زمین فرو برده ... قامتش قیامتی برپا كرد... گرد ُسم اسبش، گردباد 
شد ... گویی میدان مبارزه را طوفانی در بر گرفته... تا همة زمین را در 

خود بپیچد و در هم شکند... صدایش در تمام عالم طنین انداخت.
- من��م ... قاس��م ... از تبار علی ... تباری كه ریش��ه اش خانة 
خداس��ت ... نسلی كه شایس��تگی اش بر پیامبر خدا، در اولّویت 

است ... منم كه از مرگ البه نمی كند ...
از كش��ته شدن هراس��ی ندارد ... از نشستن تیغ و سنان، در 

یاری حّجت خدا استقبال می كند.
منم ... قاسم پسر حسن ... پسر علی  بن ابیطالب ... منم ...

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی 
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

اگر مرا انکار می كنید و اگر مرا نمی شناسید، پس بدانید، من 
پسر حسن، جگر گوشة پیامبر خدا، محمد مصطفی هستم و این 

حسین است، همان كه پیامبر خود را از او می دانست ...
آن  قدر رجز خواند، تا حّجت را بر پیمان  ش��کنان دیو سیرت 

تمام كرد و ادامه داد:
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این��ک آمده ام ت��ا در یاری امامم، م��رادم، عموی��م ...، آقایم 
حس��ین)ع( از شمشیر ش��رك و دویی ... از تیغ نفاق و كفر ... از 

نیزة رذالت و جهالت، كام بستانم ...!
كیست در میان شما كه جّدم را نشناسد؟! علی را می گویم... 
علی  بن ابی  طالب، هم او كه پیامبر)ص( برادرش می خواند. هم 
او كه بر دوش��ش كش��ید و ش��ما را به والیتش خواند و شما یا 

فراموش كردید یا انکار!
قاس��م در بیان حق، پیروز مب��ارزه بود. كالمش جنان جبهة 
باطل را در هم شکست كه شنیدن را تاب نیاورد و بر او تاخت...

قاس��م اما با هم��ة نوجوانی اش خود را نباخ��ت و تیغ از نیام 
بركشید و بر قلب دشمن زد ...

مگر جسم نحیف او اگر ایمانش به یاری نمی آمد، تاب چند تیغ را 
داشت؟! ضربت شمشیری كافی بود تا او را از پای درآورد. چه پهلوانی 
ش��د این پسربچه! چه ستونی!  چه كوهی! جای جای بدنش، نشانی 
از تیغ و تیر داش��ت و او هنوز جوانمردانه بر همة كفر و نفاق حمله 
می كرد! با هر ضربة تیزی شمش��یر و خنج��ر برای نگاهش، بر هزار 
دش��من می نواخت و پیکر حریری اش با هزار تیغ و تیز عدو نوازش 

می شد! نوازش؟! آری نوازش ... كه اگر غیر از این بود تاب نمی آورد!
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هم  چنان كه می نواخت و می نواختندش ... گوشة چشمی را 
دید كه با هزار غمزه او را به خود می خواند؛

بس اس��ت جلوه، ن��و داماد هزار عروس! چ��ه می كنی؟ تو كه 
نمی خواهی همة عشق مال خودت باشد، تنها! می خواهی؟! تو كه 
نمی خواهی عالم و آدم را بدهکار و شرمندة والیت مداری و وفاداری 
خود كنی! می خواهی؟! توكه انحصارطلب نیستی! هستی؟! تو كه 
قصد نداری رس��یدن و وصال محبوب را از بقیه بگیری! داری؟! از 
آن نیم نگاه، چه بر سر قاسم آمد كه از نبرد دست كشید و از مركب 

به زیر آمد؛ فقط صاحب نگاه آگاه است و او ... 
و آه از زمانی كه حسین گفت: كه چه سخت است بر عمویت 

كه تو او را بخوانی و نتواند تو را اجابت كند.
زمان گذشت و گذشت ... چهارده قرن ... هزار و چهارصد سال...

نهال قاس��م چه با ش��کوه به ثمر نشسته بود. قاسم بود كه از 
گوشه  گوشة زمین خدا قد بر می كشید و بر كفر و شرك و نفاق 

یورش می برد.
این  بار، اگر چه صورت داس��تان فرق می كرد؛ اما عمق ماجرا 
همان بود كه بود و همان اس��ت كه هس��ت. حجت خدا! والیت! 

محّبت! عشق! اركان آفرینش! یعنی محّبت و رضا!
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اینجا نیز حّجتی در قامت امام خمینی بزرگ، ظهور كرده بود 
و نوای »هل من ناصر« سر داده بود.

تم��ام حق در مقاب��ل تمام كف��ر، اّما اینج��ا تفاوتی فاحش 
خودنمایی می ك��رد؛ اینجا هم امام یکی ب��ود. جبهة حق یکی، 
س��پاه باطل یکی، رجزخوانی ها یکی، ع��دد و عّده همان بود كه 
ب��ود؛ قلیل در مقابل كثیر، دین در برابر دنیا، محّبت رو در روی 
كینه، عش��ق سینه به س��ینة نفرت ... اّما اینجا دیگر قاسم یکی 
نبود! اینجا نه كه بشنوی، به عینه می دیدی و باور می كردی كه:

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می كرد

از هر گوشة این سرزمین آشوب  زده، سروی برمی خاست و قد 
می كشید، به اقتدای قاسم ... اگر نام قاسم نبود، كسوت و كامجویی 
قاسم بود، بی تردید! تفاوت دیگری هم به چشم می خورد؛ آنجا اگر 
قاس��م برای رخصت، پای عمو را بوس��ه می زد و برای رفتن اصرار 

می كرد، اینجا قاسم ها از راه دل، رخصت امام را گرفته بودند.
مشکل شان اگر پدر مادرها هم نبودند، اگر رضایت آنها را هم 
می گرفتند، در هفت  خان اعزام به جبهه و محل ثبت  نام پایگاه ها 

گیر می كردند!
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� زیر پانزده س��ال؟ نه نمی شود ... ان  شاءاهلل پانزده  سالت كه 
شد بیا...

� برادر تو را به خدا ... مگر این جنگ قرار اس��ت چند س��ال 
طول بکش��د كه حواله به خرابات می كنی؟! بنویس دیگر... تو را 

به جان امام...
� نه نمی ش��ود، با این قسم تنم را ملرزان ... اصرار نکن ... زیر 

پانزده سال نه ... نمی شود ...
ان��گار همة قاس��م های این م��رز و بوم، از مس��یر دل به هم 
راهی داش��تند! همة قاس��م ها یک  باره در مقابل این مانع، یک 
راهکار مش��ترك را برگزیدند و به كار گرفتند ... دست بردن در 

شناسنامه ها، كپی گرفتن و تغییر سال تولد ...!
كاله گش��ادی بود كه بر سر بزرگتر ها گذاشتند و از سد ثبت  

نام و اعزام گذشتند. 
بعضی همچون »محمدحسین فهمیده« و »بهنام محمدی« 
و... با رفتن به زیر تانک زرهی دش��من بعث��ی، برای انهدام یک 
تانک، به منظور ُكندكردن حركت س��پاه دش��من، جان فش��انی 

می كنند و با تأسی به حضرت قاسم به استقبال مرگ می روند.
دیگ��ری چونان »س��عید طوقانی« كه از هم��ان نوجوانی، با 
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حضورش در گود زورخانه و ورزش باس��تانی، به كسوت پهلوانی 
در آمده، مرام پهلوانی است كه حکم می كند تا از گود به در آمده 
و به س��وی میدان نبرد بشتابد و حقیقت عرفان قاسم را بیابد و 

زمین میهن را به خونش رنگین سازد.
در ای��ن فاصله، تفاوتی دیگ��ر رخ می نماید و می بینیم اینجا 
دختركی به نام »س��هام خیام« از دیار »هویزه« به قاسم اقتداء 
می كند و شمش��یر فرمان از نیام كام برمی كشد و چنان بر غرور 

دشمن می تازد كه پیکر ضعیفش را به رگبار گلوله می بندند.
اّم��ا در این میان، یک نوجوان به ش��یوه ای دیگر، متفاوت از همه، 
منط��ق رخصت طلبی اش را به كار می گی��رد و به گمان، عمیق تر از 
آن ك��ه توقع می رود، به ماجرای والی��ت و محبت و وظیفه می نگرد، 
»مرحمت باال زاده« از سرزمین »گرمی« در دیار »اردبیل«، پس از آنکه 
با اصرار در مقابل مس��ئوالن اس��تان، راه به جایی نمی برد و حّتی به 
پرخاشگری با فرماندة سپاه نیز می پردازد، دست در شناسنامه نبرده و 
راهی تهران می شود تا با اقدامی جانانه، هم اجازه بستاند و هم فرهنگ 

ناب عاشورایی را، به نسل های آمده و نیامدة جهان منتقل كند.
تالش��ی مضاعف می كند و خ��ود را به مق��ام معظم رهبري 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای كه در آن زمان در مس��ند ریاس��ت 
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جمهوری بودند، رسانده تا از محضر ایشان چاره جویي كند . 
آق��ا نگاهی به او انداخته و چون ریز نقش و ضعیف  الجثه اش 
می بیند حق را به مسئوالن استان داده و سعی می كنند مرحمت 
را متقاعد سازند كه برگردد و اصرار نکند؛ اما از زبان این نوجوان 
مصمم و معتقد پاس��خی می شنوند كه منطق همة مقاومت ها و 

مخالفت ها را درهم می شکند:
� آق��ا پس بفرمائید به منبری ه��ا و مداح ها بگویند كه دیگر 

روضة حضرت قاسم را نخوانند!
عمق این نگاه فرهنگی و اعتقادی، آن  قدر ژرف اس��ت كه آقا 
دست به قلم می شوند و نامه ای به مسئوالن سپاه می نویسند كه 
مفهوم و مضمون آن، رخصتی عامدانه است و مرحمت را بی هیچ 

مانعی به مقصد و مراد می رساند.
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شهید غالم رضا آقا شاهی
تولد: 1349 ری 
شهادت:62/9/3 پنجوین

س��ال 1349 در شهر ری متولد ش��د. از نظر اخالقی فردی 
بارز و نمونه بود و به تحصیل عالقه داشت. از كودكی به مسایل 
مذهبی عالقه مند ش��د و درجلس��ات مذهبی شركت داشت. در 

اوقات فراغت از تحصیل به پدرش كمک می كرد.
 اوای��ل انق��الب در حالی كه 9 س��اله بود هم��راه پدرش در 
تظاهرات و شعارنویس��ی بر روی دیوارها، ضد رژیم ستم ش��اهی 
شركت می كرد. بعد از پیروزی انقالب در بسیج و مسجد فعالیت 
می كرد. با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد. حدود سه ماه در 
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جبهه پنجوین بود. او دوستانش را به جبهه رفتن تشویق می كرد. 
چون س��ن او كم بود بارها از والدینش رضایت می خواست تا به 
جبهه برود ولی آنها می گفتند س��ن شما كم است و او می گفت 

شما رضایت بدهید سپاه قبول می كند. 
آرزوی غالم رضا حضور در س��نگرهای نبرد حق علیه باطل و 
آرزوی بزرگترش لقاء خدا و ش��هادت فی سبیل اهلل بود كه او در 
سومین روز از آذرماه 1364 در جبهه پنجوین عراق محقق شد.

▐وصیت نامه شهید▌
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

پ��در و م��ادر عزیزم از راه دور س��الم مرا بپذیرید و از ش��ما 
می خواهم كه س��نگر پش��ت جبهه را محک��م نگهدارید. پدر و 
مادر گرامی ام اگر در گذش��ته به شما بدی كرده ام مرا ببخشید 
و انش��اءاهلل اگرسعادتی نصیب ما ش��د و شهید شدیم مرا حالل 
كنی��د. دعا كنید كه با پی��روزی و فتح كربال بر گردیم و از كربال 
راهی قدس شویم انشاء اهلل، و ضمناً چند تا از بچه های قوچ حصار 
پیش ما هستند از جمله اكبر فرهادی كیا، علی بختیاری و محمد 

محمودی كه حالشان خوب است.
خدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.
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 شهید مرتضی آموزگار
 تولد: 1353 كوار، فارس
شهادت: 1366/9/3 جزیرة مجنون

آن روز كه دروازه های بهش��ت به بهانة جنگ گشوده شدند، 
س��ربداران، عاشقانی كه سکوتش��ان هلهله ای بود و دل هایشان 
معبرهای��ی روش��ن به آن س��وی اف��ق، در امت��داد خاكریزها و 
سنگرهای خون رنگ با خطر هم خانه شدند و عشق به اهلل را در 

وادی خون با نثار جان به اثبات رساندند.
مرتض��ی در دامان مادری مهربان و زیر س��ایة پدری آموزگار 
چشم به جهان گشود. سال 1360 دوم ابتدایی بود كه پدرش به 
خیل شهیدان پیوست و او همچنان با تالش و جدیت، تحصیالت 
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خ��ود را تا دوم راهنمایی ادامه داد. اما مرتضی از تبار ش��هیدان 
بود ... سرانجام در مهرماه 66 به اتفاق جمعی از دوستانش عازم 
جبهه ش��د و پ��س از چند ماه حضور در جبه��ه به درجة رفیع 

شهادت نائل آمد و در بهشت برین خدا به مالقات پدر شتافت.
وقتي حضرت امام)ره( در س��ال 42 گفته بودند كه سربازان 
م��ن هنوز در گهواره ها هس��تند، مادراني ك��ه گهواره ها را تکان 
مي دادند ش��اید هرگز فکر نمي كردند كه س��ربازي از س��ربازان 
اس��الم را پرورش مي دهند، تا اینکه امام، س��لطان قلب ها شدند 
و انقالب پیروز ش��د. سربازان امام كه در ابتداي پیروزي انقالب، 
پانزده، شانزده ساله بودند همچنان آماده مي شدند تا نقش اصلي 

خویش را ایفا نمایند.
با شروع جنگ، همان ها كه امام سال ها قبل امیدوار به همت 
و تالش آنها بودند، بي معطلي، مشتاقانه و از جان و دل در پاسخ 
به نداي »هل من ناصرا ینصرني« امام خمیني به صحنه آمدند. 
به صحنه آمدني كه در تاریخ ثبت شد. همه آمدند تا ثابت كنند 
كه اهل كوفه نیس��تند تا موالیشان را تنها بگذارند. از مرد و زن، 
پیر و جوان و حتي نوجوان و دانش آموز تا دانشجو، معلم، كارگر، 
كارمند، روحاني، هنرمند، ارتش��ي، س��پاهي، بسیجي و ... همه 
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آمده بودند تا اثبات كنند مردانگي شان را.
در ای��ن می��ان خیلی ها هم بودند كه حتي ب��ه دوم بودن هم 
رضایت نمي دادند، همه مي خواس��تند اول باش��ند، مدال طالي 
شهادت بر گردن بیاویزند و در سکوي افتخار، عزتمندانه بایستند. 
مي خواستند اول باشند، مثل؛ حضرت علي)ع( نخستین گرونده به 
اسالم و نخستین شهید محراب، مثل؛ عمار و یاسر و سمیه، اولین 
ش��هداي اس��الم، مثل حضرت علي اكبر)ع(، اولین شهید كربالي 
حس��یني، مثل ... اما چون هر یکي را دویي هست، این چنین بود 
كه تعداد اولین ها اندك شد، اما همه بهترین بودند و نمي شود یکي 
را بر دیگري ارجحیت داد؛ بهترین در رشادت، ایثار، شجاعت، تقوا، 

شهامت، و بهترین در از جان گذشتگي و شهادت.
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شهید بهزاد اردالن
تولد: 1344سنندج
شهادت: 1357/11/22 
تظاهرات ضد رژیم ستم شاهی

بهزاد در خانواده ای مذهبی و متدین در سنندج به دنیا آمد. او 
دانش آموزی سخت كوش و انقالبی بود. با اوج گیری انقالب اسالمی 
به صف مبارزین علیه رژیم ستم شاهی پهلوی پیوست و حضوری 
فعال در راهپیمایی ها و اعتراضات مردمی در شهر سنندج داشت.

دانش آموز س��ال دوم راهنمایی بود كه از فجرآفرینان انقالب 
اس��المی در دیار خود شد و در طلیعة پیروزی انقالب و برچیده 
ش��دن نظام شاهنش��اهی، خ��ون پاكش زینت بخش س��رزمین 

خون رنگ كردستان گردید. 
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شهید رضا بابانظری
تولد:  1351 ساوه
شهادت: 65/10/3 شلمچه

 غروب یکی از روزهای س��رد زمس��تان در خاطر ناچیز من، 
زمانه آبستن اتفاقی تکراری از ایستادن قلبی به وسعت تاریخ در 

كالبدی كوچک بود. اتفاق نه! شهادت، رشادت.
 شهادت رش��یدی به نام رضا. رضا به رضای خدا. با تشویش 
و نگران��ی كه وجودم را فرا گرفته ب��ود و در حالی كه بی صبرانه 
مش��تاق دیدنش بودم، زنگ خانه شان را به صدا در آوردم. چند 
لحظه سکوت و بعد صدای مادر رضا مرا از افکار خود خارج كرد.

� احمدآقا رضای من كجاست؟
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باز شدن در خانه را متوجه نشده بودم ولی صدای لرزان مادر 
رضا مرا به خود آورد. با دست پاچگی در حالی كه سعی می كردم 

بر احساساتم تسلط داشته باشم.
� رضا را دیدم، سالم رساند.

 دیگر نتوانستم، بغضم شکسته شد. رویم را برگرداندم تا مادر 
رضا متوجه نشود! نگفته بودم، من رضاهای زیادی در آن میدان 
عش��ق دیده بودم، ش��یردالن چهارده سالة بسیاری در آن وادی 
ایثار. سال 1365 ششمین سال تحمیلی جنگ بر ایران اسالمی 

برای من پر از خاطرات تلخ و شیرین است.
ت��ازه از منطقه جنگی غرب برگش��ته بودم، ب��رای رفتن به 
دبیرستان)س��ال اول (كه یک ماه هم دیرتر از موعد رفتم آماده 
ش��دم، وارد دبیرستان ش��دم، چهره های ناآشنا و تازه، اما تقریبا 
همه هم كالس��ی ها با هم آش��نا ش��ده بودند به جز من كه تازه 
وارد كالس می شدم. زنگ به صدا در آمد، جنب و جوش بچه ها 
می رف��ت كه جای خود را كاماًل ب��ا نظم صف صبحگاهی عوض 
كند. با تالوت قرآن همه س��اكت ش��دند. بعد از مراسم صبحگاه 
بچه ها با نظم وارد كالس های خود شدند. من هم با تأخیر نسبت 
به بچه های دیگر وارد ش��دم. صدایی نا آشنا كه بعدها آشناترین 
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صدا برایم بود توجهم را جلب كرد:
� احمد، احمد، بیا اینجا پیش ما بنشین.

 بی اختیار به آن س��و كشیده ش��دم و در حالی كه برایم جا 
خالی كرده بود نشس��تم. بعد از لحظه ای سکوت آماج سواالتش 
در م��ورد جنگ و بس��یج و بس��یجی و ... قرارگرفتم. س��واالتی 
حاكی از اش��تیاقش بود. برق شوق و اش��تیاق وصف ناپذیری از 
جواب های من كه حاال احساس آشنایی دیرینه با او می كردم از 
چشمانش مشهود بود. رشته سوال ها و جواب های ما با ورود دبیر 

و برخاستن بچه ها پاره شد.
گرد و غبار ناشی از انفجارهای پی درپی همه جا را فرا گرفته 
بود. عملیات دیشب شروع شده بود و ما امروز بعدازظهر به آنجا 
می رس��یدم. همه جا ممل��و از جنازه های عراقی بود كه در حین 
عملیات شب گذشته، كشته شده بودند. بچه ها با جنب و جوش 
زیادی از ماش��ین ها پیاده و با فرمان فرماندهان به این سو و آن 
سو می دویدند. در میان آن همه شور و فریاد كه با صدای خشن 
خمپاره ه��ا، توپ ها و گلوله ها در هم آمیخته بود پیش می رفتم. 
همین طور ك��ه جلو می رفتم در میان گرد و غبار ش��خصی كه 
در خ��الف جمعیت ما می آمد توجه��م را جلب كرد، پوتین های 
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كوچکی كه به پا داش��ت خون آلود بود و روی لباس هایش خون 
ریخت��ه بود، ناگهان چش��مم به چه��ره اش افتاد، خدای��ا ... این 
بس��یجی دالور رضاس��ت، آری رضا بود. رضا در حالی كه صدایم 
می زد به سوی من  دوید. باز هم در آغوش هم گریستیم سپس 
رضا از حماس��ه های شب گذش��ته برایم گفت و با عجلة زیاد از 
مجروح ش��دن رفقایش، از ش��هادت فرمانده اش، از كمک هایش 
به مجروح��ان و از اینکه می تواند در آن موقعیت با همان لباس 
خونین نماز صحیح بخواند و ... دیدار ما خیلی كوتاه بود. گردانی 
ك��ه رض��ا بود خط ش��کن بودند و ب��ه مقر تاكتیکی لش��گر باز 
می گشتند. عملیات كربالی 5 بود، مجروح شدم و به پشت جبهه 
منتقل شدم. دوستان زیادی به عیادتم آمدند ولی در میان همة 
آنها رضا را جس��تجو می كردم. پرس��یدم. گفتند بعد از مرخصی 
كوتاهی كه آمده بود دوباره به منطقه رفته است. شور و اشتیاق 
فراوانی برای شركت در عملیات داشت و خبر آن خوشایندترین 
و زیباتری��ن خبری بود كه برایش می آوردند. پیروزی رزمندگان 
آرزویش بود و ب��رای آن دعا می كرد. عملیات كربالی پنج چند 
مرحله داشت، در یکی از مراحل این عملیات گردان امام حسین 
هم��راه رضا كه حاال یکی از محبوب ترین چهره های گردان بود، 
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شركت دارد. رضا امدادگر از جان گذشتة گردان امام حسین)ع( 
به سبب جثة كوچکش، توسط فرمانده از شركت در عملیات منع 
می ش��ود. اما سیل خروشان اشتیاق نبرد با خصم كافر در درون 
رضا طغی��ان می كند و در حین عملیات هم��ة بچه های گردان 

 كاغذ نامه ای برداشتم و شروع به نوشتن كردم: 
بنام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان. با سالم خدمت دوست 
و ب��رادر عزیزم رضا امیدوارم كه در س��ایة الطاف الهی س��المت 
بوده و در كانون پر مهر خانواده مش��غول انجام وظیفه باش��ی و 
همچنی��ن درس هایت را خوب خوانده باش��ی و نمره های عالی 
آورده باش��ی. االن چند روزی اس��ت كه نمی بینمت، دلم برایت 
تنگ شده، همیش��ه در یادت هستم، رضاجان باید مرا ببخشی 
كه برای خداحافظی نیامدم، باور كن نمی خواستم ناراحتت كنم. 
ماندن تو در پش��ت جبهه و كمک به والدین اجر بیش��تری نزد 

خداوند دارد.
صدایی آشنا از بیرون شنیدم، ببخشید برادر حمیدی، در این 
كانکس هستند؟ جواب مثبت آن برادر همراه بود با نزدیک شدن 
صدای پا در اتاق ما، با یک جهش خود را به در اتاق رس��اندم و 
ب��ازش كردم، آنچه را كه می دیدم باور نمی كردم ... این رضا بود، 
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نه، باور كردنی نیس��ت. گفتم: رضا ... ت��و ... اینجا ...، گریه امانم 
نداد. در آغوش هم گریه كردیم. بعد به گالیه هایش گوش دادم: 
كه چرا تنهایش گذاشتم و صبر نکردم با هم اعزام شویم. تسبیح 
نازكی كه به دس��تش بود و چفیه سیاه با راه های سفیدی كه به 
دور گردنش بود به تمام معنا نش��انه هایی از یک بسیجی خاكی 
بود. وقتی كه ت��الش من برای انتقال رضا به گردان خودمان به 
عن��وان امدادگر بی نتیجه ماند، از او خداحافظی كردم. چند روز 
از آخرین دیدار ما می گذش��ت، گردان به طرف منطقة عملیاتی 
در حركت بود. مقداری كه گذش��تم از اتوبوس ها پیاده شدیم و 
س��وار مایلرهایی شدیم كه وظیفه شان انتقال نیروهای عملیاتی 
به خط اول بود. قس��متی از راه را هم با تویوتاهایی رفتیم كه در 
آنج��ا به تویوتا پانکی معروف بودند! قس��متی از خاكریز را برای 
اس��تتار بریده و حذف كرده بودند. رضا نوجوانی پرش��ور بود. با 
جثه ای كوچک. جای لک های ناش��ی از زخم های كوچک روی 
س��ر و صورتش حکایتی از ش��یطنت های دوران كودكی داشت. 
بس��یار مهربان و با محبت بود، خیلی زود ب��ا هم انس گرفتیم. 
هم راز هم شده بودیم، مشکالت مان را خیلی راحت با یکدیگر در 
میان می گذاشتیم، عالقه زیادی به هم پیدا كرده بودیم. زمان به 
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سرعت می گذشت، امتحانات ثلث اول شروع شده بود. خبر اعزام 
سپاه بزرگ صدهزارنفری حضرت محمد)ص( در همه جا پخش 
شده بود و من تصمیم گرفته بودم با آنان اعزام شوم. موضوع را با 
رضا در میان گذاشتم، او مصرانه از من خواست كه راهنمایی اش 
كنم تا او هم با من همراه ش��ود. من موقعیت استثنایی او را در 
خانواده اش و نیاز آنان را به وجود او در خانه و همچنین مقتضای 
س��نی اش تذكر دادم و گفتم: آقارضا مان��دن در نزد خانواده ات 
شاید به مراتب نیکوتر باشد و اجر و پاداش اخروی زیادتری برای 
تو داشته باش��د. اما او هم برای خود استدالل های زیادی مبنی 
بر وجوب حضور خود در جبهة جنگ داش��ت. باالخره هم برای 
امدادگ��ری و آموزش آن در هالل احمر ثبت نام كرد و خبر آن 
را با خوش��حالی به من داد فقط یک هفته به اعزام ما مانده بود، 
در حالی كه آموزش امدادگری 15 روز عملی داش��ت و 15 روز 
هم تئوری كه رضا برای آموزش تئوری فقط دو روز داشت و در 
آن كالس ها شركت كرد ولیکن در این دو روز رضا به قدری این 
جزوه ه��ای امدادگری را خواند ك��ه به جرأت می توانم بگویم كه 
در ط��ول مدت تحصیلش آن قدر درس نخوانده بود. اش��تیاقش 
وصف ناپذیر بود. زحمتش ببار نشست و در امتحان تئوری قبول 
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شد و این خبر را با شور و شعف زیاد برایم آورد و گفت كه باید 
ب��ا هم به جبهه برویم. دوب��اره نصیحتش كردم كه باید در خانه 
حضور داشته باش��ید زیرا كه اجر جبهه را هم خواهد برد. اعزام 
س��پاه محمد)ص( من و رضا را از یکدیگر بی خبر گذاش��ت و تا 
مدتی خبری از او نداش��تم. در مقر لشکر بودیم. یک ماه از اعزام 
می گذش��ت آموزش عملیات دیده بودیم زمزمه شروع عملیات 

بزرگ بود و تحركات لشکرمان نوید آن را میداد!
این بسیجی چهارده س��اله كه به حق یک شبه ره صد ساله 
رفته بود. در هنگام عملیات اسلحه به دست می گیرد و تیربارچی 
دش��من را كه جلو پی��ش روی عملیات را گرفت��ه بود به جهنم 
می فرستد. رضا باز هم جلو می رود. رضا می رود و از او خاطراتی 
در تاریخ ثبت می ش��ود. خاطرات او كتاب معرفت و ایثار اس��ت. 
گ��ر چه رض��ا رفت و دیگر كس��ی او را ندید، ولی همیش��ه من 
می بینمش كه لباس كوچک بسیجی قامتش را پوشانده، تسبیح 
نازكش از كش��یدن بار آن همه ذكر وا ماند، چفیه اش با س��یل 
اشک هایش خیس شده و چش��مانش از بیداری شب های رنگ 
خون گرفته اس��ت صدای بغض آلود مادر رضا در گوشم پیچید و 

مرا به خود آورد.
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� احمدآقا راستش را بگو، رضای مرا دیدی؟
گفت��م آری رضای تو را دیدم، رضاهای دیگر را هم دیدم، در 
آنجا همه رضا بودند، همه رضا بودند به رضای او ... گفتم س��راغ 
رضایت را در قرآن بگیر او رجوع كرد »الی ربک راضیه مرضیه« 

و در خلد برین به عباد مخلص خدا ملحق شد.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

ثبت است بر جریدة عالم دوام ما
هادی احمدی همسنگر رضا بابانظری
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و ال تحس��بن الذین قتلوا فی س��بیل اهلل امواتا بل احیا عند 
ربهم یرزقون

مپندارید كسانی كه در راه خدا به شهادت می رسند مرده اند 
بلکه زنده اند و نزد خدای خویش روزی می خورند.

درود بر حضرت مهدی)عج( و نایب بر حقش امام خمینی ... 

شهید علی باقری دهنوی
تولد: 1348 اصفهان
شهادت: 1361/8/11 
عین خوش
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و سالم بر رزمندگان و مجروحان و معلوالن كه دست و پای خود 
را در راه خدا دادند.

مادر و پدر بزرگوارم من امانتی بودم كه خدا به شما داد و دوباره 
امانتش را پس گرفت. پدر و مادر مبادا در شهادت من گریه كنید.

گریه نکنید كه دش��منان شاد شوند. خوشحال باشید و شب 
شهادت مرا عروسی من قرار دهید. خواهرم امیدوارم زینب  گونه 
پیام خون من را به تمام مسلمین جهان برسانی، برادرم امیدوارم 
مثل حس��ین زمان در راه خدا و نگهداری از قران و دین اس��الم 

كوشش كنی.
پدر و مادر مرا به بزرگی خود ببخش��ید و خیلی خوش��حال 
باشید كه من به آرزوی دیرینه خود رسیدم. مادر، مبادا سنگرهای 
مسجد را خالی بگذاری؛ امام فرمود مسجد سنگر است، سنگرها 
را حفظ كنید. به نماز جماعت بروید ملت غیور ایران مبادا از امام 

دوری كنید. امام را تنها مگذارید.
رهبر و امام عزیز را یاری نموده و او را دعا كنید.

و شما مردم پشت جبهه باید با این دشمنان داخلی بجنگید.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.

والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته 
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شهید مرحمت باالزاده
تولد: 1349 گرمی اردبیل
شهادت: 1363/12/21 
منطقۀ عملیاتی بدر

هیجدهم خردادماه 1349، در یکی از روس��تاهای شهرستان 
گرمی در دامان سرس��بز مغان و در خانواده اي متدین و محروم، 

دیده به جهان گشود.
پ��درش از مهاجرین طالش بود كه پ��س از مهاجرت به این 
روس��تا، به ش��غل مغازه داری و خواربار فروش��ی اشتغال داشت. 
مرحمت دوران كودكی را در دشت و كوه و مناظر سرسبز روستا، 
با بچه های هم سن و سال خود گذراند و تا كالس پنجم ابتدایی 

درس خواند.
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مرحمت هشت ساله بود كه انقالب اسالمی ایران به پیروزی 
رسید. س��ال 1359 هنگام تشکیل اولین هس��ته های مقاومت 
بس��یج، به هم��راه ع��ده ای از نوجوانان و جوانان روس��تا، پایگاه 
مقاومت بسیج را در روستا، راه اندازی می كنند. مرحمت به همراه 
جمعی دیگر از جوانان پرشور و فعال انقالبی، در شورای مركزی 

این پایگاه عضویت می یابند و شروع به فعالیت می نمایند.
مرحمت باالزاده فقط 13 سال داشت؛ به پدر و مادرش گفته 
ب��ود كار مهمي پیش آمده كه باید به تهران برود، اما نگفته بود، 
چ��ه كاري. وقتي با اصرار از پ��در و مادر اجازه گرفت، بي درنگ 
راهي تهران ش��د؛ شنیده بود باید به خیابان پاستور برود و رفت. 
هرطور بود وارد س��اختمان ریاست جمهوري شد؛ مي گفت باید 
حتماً رئیس جمهور را ببیند؛ كار آساني نبود؛ با پا در میاني این 
و آن بیرون س��اختمان ریاست جمهوري منتظر ماند؛ آن روزها 

»آقا«، رئیس جمهور بود.
وقتي آیت اهلل خامنه ای براي رفتن به مراس��مي از ساختمان 
بیرون آمدند، مرحمت باالزاده خودش را به ایشان رساند، تالش 
محافظان نتیجه اي نداشت، چون آقا به اشاره اجازه داده بودند تا 
این نوجوان را مالقات كنند؛ مرحمت 13 س��اله با لهجه شیرین 
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آذري و شاید هم به زبان آذري گفت: »آقا! یک خواهش داشتم«
آق��ا با مهرباني حالش را پرس��یدند و نام��ش را و بعد گفتند 
»خب، چه خواهشي پسرم؟« مرحمت كه هیجان زده بود، نفس 
عمیقي كش��ید و گفت »آقا! خواهش مي كنم به آقایان روحاني 
و مداحان دستور دهید دیگر روضه حضرت قاسم)ع( نخوانند!« 
آقا پرس��یدند »چرا فرزن��دم؟« و مرحمت كه حاال دیگر بغضش 
تركیده بود و هق هق گریه امانش نمي داد با كلماتي بریده بریده 
گفت: »آقا! حضرت قاس��م)ع( هم مثل من 13 ساله بود كه امام 
حسین)ع( به او اجازه میدان داد، اما فرمانده سپاه اردبیل اجازه 

نمي دهد به جبهه بروم، مي گوید 13 ساله ها را نمي فرستیم.«
مرحمت به اردبیل بازگش��ت، ام��ا برخالف دیروز  دلگرفته و 
غمزده نبود؛ از خوش��حالي در پوس��ت نمي گنجید، دلش براي 
اینکه زودتر برس��د، پر مي كش��ید. كاش اتوبوس هم پر داشت. 
مرحمت باالزاده با نشان دادن مجوز آقا، وارد تیپ عاشورا شد. 

شجاعت و درایت را با هم داشت و همه در حیرت كه این همه 
در یک نوجوان 13 ساله چگونه جمع شده است؛ بچه هاي تیپ 
عاش��ورا چهره مهربان و جدي مرحمت را از یاد نمي برند؛ بیشتر 

اوقات كنار فرمانده اش شهید »مهدي باكري« دیده مي شد. 
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»مرحمت باالزاده« روز 21 اس��فند 1363 در عملیات »بدر« 
در جزیره مجنون به شهادت رسید.

▐وصیت نامه شهید▌
به نام خداوند بخشنده مهربان

از اینجا وصیت نامه ام را ش��روع می كنم. با س��الم بی كران به 
پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت مهدی)عج( و با سالم بیکران 
به رهبر مس��تضعفان، ابراهیم زمان، خمینی بت شکن و با سالم 
بی كران به مردم ایثارگر و ش��هید پ��رور ایران، كه همچون امام 

حسین)ع( و لیال پسرشان را به دین اسالم قربانی می دهند.
آری ای مل��ت غیور ش��هید پرور ایران درود بر ش��ما، درود 
برش��ما كه همیش��ه در مقابل كفر ایس��تاده اید و می ایستید تا 

آخرین قطره خونتان.
درود بر ش��ما ای ملت ایران، ای مش��عل داران امام حسین تا 
آخرین قط��ره خونتان از این انقالب و از رهبر این انقالب خوب 
محافظت كنید تا كه این انقالب اس��المی را به نحو احس��ن به 

منجی عالم بشریت تحویل بدهید.
و ای پدر و مادر عزیزم اگر این پسرتان در راه اسالم به شهادت 
برسد، افتخار كنید كه شما هم از خانواده شهدا برشمرده می شوید. 
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ای پدر و مادر عزیزم از ش��ما تقاضایی دارم اگر من ش��هید بشوم 
گریه نکنید. اگر گریه بکنید به ش��هدای كربال و شهدای كربالی 
ایران گریه بکنید تا چشم منافقان كور بشود و بفهمند كه ما برای 
چه می جنگیم. حاال معلوم اس��ت كه راه تنها یک راه است كه آن 
راه هم راه اسالم و قرآن است. و آخر وصیت می كنم راه شهیدان را 

ادامه بدهید و اسلحه شان را نگذارید در زمین بماند.
و مادرم و پدرم چنانچه من می دانم لیاقت ش��هادت را ندارم 
ولی اگر خداوند بخواهد كه ش��هید بشوم مرا حالل كنید و من 
هم ش��هادت را جز س��عادت نمی دانم. یعنی هر كس كه شهید 
می ش��ود خوش به حالش كه با ش��هدا همنش��ین می شود. و از 
تمام همس��ایه ها و از هم روس��تایی هایمان می خواهم كه اگر از 
من سخن بدی شنیده اید و كارهای بدی دیده اید حالل بکنید. و 
برادرانم اس��حله ام را نگذارند در جا بماند و خواهرانم با حجاب با 
دشمنان جنگ كنند. خدایا تو را قسم می دهم كه اگر گناهانم را 

نبخشی از این دنیا به آن دنیا نبر.
خدایا، خدایا تو را قس��م می دهم به من توفیق س��ربازی امام 
زمان)عج( و نائب برحق او خمینی بت ش��کن را قرار دهی. تا در 

راه آنها اگر هزاران جان داشته باشم قربانی بدهم.
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شهید حمیدرضا بحرینی
تولد:1346 خرمشهر
شهادت:1359/7/1 
خرمشهر

شهید در سال 1346 در خرمشهر دیده به جهان گشود. مانند 
دیگر همساالنش به مدرسه رفت و تا كالس اول راهنمایی درس 
خواند و مثل دیگر برادرانش صبور و متین و با رفتار اسالمی بود. 
همه دوستانش او را دوست داشتند و از او راضی بودند و به پدر 

و مادرش در خانه كمک می كرد. 
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وی در س��ن 9 سالگی ش��روع به خواندن نماز كرد و در 12 
سالگی روزه می گرفت با قرآن آشنا و در جلسات مذهبی شركت 

می كرد. 
 این شهید همانند دیگر برادرانش در زمان اوج گیری انقالب 
اسالمی در تظاهرات شركت و در پخش اعالمیه فعالیت می كرد 
پس از پیروزی انقالب با فرمان امام خمینی وارد مدرس��ه شد و 
در س��نگر مدرس��ه كار می كرد. بعدها در سنگری چون مسجد 
فعالیت می كرد و در قله ای كه قله انقالب بود در خرمشهر شروع 
به فعالیت كرده بود و با آنها درگیری داشت و می گفت نمی شود 

با دین خدا مبارزه كرد.
او همیشه می گفت باید پشتیبان والیت فقیه باشید تا كسی 
نتواند به انقالب شما صدمه بزند و از اوامر امام به خوبی اطاعت 

كنید. تا روز به روز انقالب سیر تکاملی خود را بپیماید.
ایش��ان مانند برادران دیگرش با ش��روع جنگ در خرمشهر 
حضور داشت و به علت اصابت تركش خمپاره در تاریخ 59/7/1 

در خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 
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شهید مجید برازنده 
تولد: 1350 زاهدان 
شهادت: 1365/4/11 
عملیات كربالی 1 مهران 

شهید غالم رضا برازنده 
تولد: 1351 زاهدان 
شهادت: 1365/10/20 
كربالی پنج
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ش��هید مجید برازنده در سال 1350در شهرستان زاهدان در 
خان��واده ای متدین و مذهبی دیده به جهان گش��ود. او از همان 
كودكی به مراسم مذهبی عالقمند بود و در درس نیز از شاگردان 

ممتاز به شمار می آمد.
در اوایل انقالب اسالمی با وجود كمی سن فعالیت چشم گیری 
داشت. با ش��روع جنگ تحمیلی مجید عضو بسیج شدو در آذر 
م��اه 1364 برای طی آموزش��ی به پادگان امام حس��ن كرمان 
اعزام گردید. پ��س از گذراندن آموزش های الزم با كاروان كربال 
به جبهه های اهواز اعزام ش��د و در عملیات والفجر8 آزادس��ازی 
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فاو ش��ركت نمود. پس از بازگشت بار دیگر در اول رمضان سال 
1365 به جبهه اعزام شد.

س��ر انجام پ��س از دو ماه حضور در جبه��ه در تاریخ یازدهم 
تیرماه سال 1365 در عملیات »كربالی یک« در منطقه عملیاتی 

مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
▐فرازی از وصیت نامه شهید ▌

ای ملت عزیز با منافقین داخلی و س��تون پنجم تا حد امکان 
مبارزه كنید و تا ریش��ه كن كردن كافران و راندن آنان از سرزمین 
خودمان از پا ننشینید. ای ملت قهرمان وحدت را حفظ كنید زیرا 

زمانی كه تفرقه بین ما زیاد شود. دوران بدبختی ما فرا می رسد.
زاینده چو رشحه سحاب است شهید

جوشنده چو چشمه سار آب است شهید
سوزنده چو نیزه شهاب است شهید
رخشنده چو تیغ آفتاب است شهید

▐شهید غالمرضا برازنده ▌
ش��هید غالم رضا برازنده در سال 1351 در خانواده مذهبی و 
متدین در ش��هر زاهدان دیده به جهان گشود. پس از گذراندن 
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دوران كودكی وارد دبس��تان گردی��د و دوره ابتدایی و راهنمایی 
را با موفقیت پش��ت س��ر گذاش��ت. در مجالس مذهبی به ویژه 
نمازجمعه فعاالنه شركت می  كرد و دست پدر پیرش را می گرفت 
و همراه خود به مصال می برد. او و برادرش در آذین بندی خیابان 

در سال روز تولد امام زمان)عج( شركت فعاالنه داشتند.
پس از شهادت برادر، علیرضا علی رغم اصرار فراوان دوستان و 
آشنایان مبنی بر نرفتن به جبهه، عازم میدان های رزم گردید و 
می گفت كه جای خالی شهدا را باید پركرد. معنویت در وجودش 

موج می زد و پیوسته با خدای خویش راز و نیاز می كرد.
چنان چه دوستانش می گفتند: »رفتار و كردار علیرضا نشان 

از نزدیکی شهادت اوست.«
سر انجام آن جوان برومند در عملیات »كربالی پنج« به درجة 

رفیع شهادت نایل گردید.
مادر شهید می گوید: »هنگامی كه عازم جبهه بود به او گفتم 
هنوز داغ مجید از دلم بیرون نرفته است. در جوابم گفت: »مادر 
اگ��ر فاطمه زهرا)س( به تو بگوید مگر خون پس��ران تو از خون 
پسران من رنگین تر است، تو در جواب چه خواهی گفت؟ و من 

دیگر حرفی نزدم.«
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شهید رضا پناهی
تولد: 1348 كرج
شهادت: 1361/11/27 قصر شیرین

رضا پناهی در سال 1348 در خانواده ای متدین و مذهبی در 
شهرستان كرج دیده به جهان گشود و در دامان پاك مادری كه 
الگویش حضرت فاطمه)س( بود پرورش یافت. مادرش می گوید؛ 
از همان دوران كودكی س��عی می كردم مسایل مذهبی و دینی 
را به صورت داس��تان و با زبان س��اده و ش��یوا برایش بازگو می 
كنم و او را با این مس��ایل آش��نا س��ازم و او نیز عالقة زیادی به 
فراگیری داش��ت و از چنان هوش و ذكاوت سرش��اری برخوردار 
بود كه همیشه س��وال می كرد مثال مادر چه كسی ما را درست 
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ك��رده؟! و من در جواب م��ی گفتم خداوند. دوباره س��وال های 
پی درپ��ی می كرد و دوران كودك��ی اش مملّو از چراهایی بود كه 
حاكی از نبوغ فکری اش بود و یا وقتی زندگی نامة ائمه و یا امام 
حسین)ع( را در قالب داستان برایش تعریف می كردم، سواالتی 
از قبیل این كه چرا ش��هید ش��ده اند و چرا ما امام نداریم از من 
می پرسید. او عالقه زیادی داشت كه زودتر به مدرسه برود و در 
سن هفت سالگی قدم به مدرسه نهاد و از اول ابتدایی تا چهارم 
ابتدایی را در مدرسه نور كمال با موفقیت تمام گذراند. هم زمان 
با تحصیالت ابتدایی وی، انقالب شکوهمند اسالمی شروع شد و 
امت اسالمی با تمام وجود سعی در برانداختن رژیم فاسد پهلوی 
داش��ت. هر چند او از نظر س��ّنی كوچک بود ولی از نظر فکری 
و عقلی ب��ه اندازه یک فرد عاقل و بالغ مس��ایل را می فهمید. با 
عالقه و اشتیاق در جلسات مذهبی شركت داشت و همچنین در 
تظاهرات و راهپیمایی ها به همراه پدر و دوستانش شركت داشت.

 پس از پیروزی انقالب اسالمی جزء اولین افرادی بود كه در 
بس��یج شركت داش��ت و همراه دیگر برادران شب ها به نگهبانی 
می پرداخ��ت تا این كه پس از ش��روع جنگ تحمیلی مدتی در 
س��تاد جمع آوری كمک های مردمی به جمع آوری وسایل مورد 
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نیاز جبهه ها مش��غول ش��د و هم چنین در ای��ن مدت یک دوره 
آموزشی دیده بود و باالخره با اصرار فراوان و جلب رضایت پدر و 
مادرش فرم تقاضای اعزام به جبهه را پر كرد ولی به خاطر سن 

كم، از رفتن او به جبهه ممانعت شد. 
رضا چارة كار را در دستکاری شناسنامه اش دید و خود را به 
آوردگاه نبرد حق علیه باطل رساند و در تاریخ 27 بهمن 1361 

در جبهه قصرشیرین به فیض عظمای شهادت نایل شد.
▐خاطراتي از زبان خانواده شهید رضا پناهي▌

اتابک پناهي برادر شهید:
در س��ال هاي كودك��ي من ش��اهد واقع��ه اي از بزرگواري و 
شجاعت برادرم بودم و آن برخورد صورت برادر شهیدم با شیشه 
شکسته راهروي منزل بود كه قسمتي از صورت برادرم به شدت 
ش��کافت! و خون جاري شد، برادرم خیلي خونسرد در حالي كه 
به ما مي گفت: چیزي نشده و مهم نیست به كنار شیر  آب رفت 
و صورت خونین خود را شس��ت ولي خون به شدت جاري بود و 

توسط همسایه ها به بیمارستان رفت.
مادر شهید:

چند ماه بود كه رضا حالتي دیگر داشت، یکي از روزها كه از 
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مدرس��ه برمي گشت، متوجه چهره معصوم و غمگین او شدم، از 
او پرس��یدم: رضاجان چرا گرفته اي؟ و او پاسخ داد: مادر ناراحت 

نیستم، حالت عجیبي دارم! مثل اینکه عاشق شده ام!
پرس��یدم: عاشق چه كس��ي؟ او گفت: عاشق پروردگار و امام 

زمان شده ام.
و من بي اختیار اش��ک مي ریختم و با خدا مي گفتم ش��کر به 
درگاهت كه پس��ر 12 ساله ام عاشقت شده. و او دیگر نماز عادي 
نمي خوان��د بلکه نمازهاي طوالني همراه با اش��ک و زمزمه هاي 
عاش��قانه مي خواند. و عاقبت رضا توانس��ت رضای��ت خانواده و 
مسؤولین اعزام را جهت عزیمت به جبهه  جلب كند و اعزام شود. 

▐از زبان فرمانده شهید رضا پناهي▌
سردار شهید یونس فتح باهري

اولین روز ورود رضا به جبهه متوجه كوچکي جثه و سن كم 
او شدیم و با بچه ها قرار گذاشتیم همین روز اول كاري كنیم كه 
او را به كرج منتقل كنیم. قرار ش��د او را در پس��ت نگهباني قرار 
دهیم پس از دو س��اعت معموالً موقع استراحت و تعویض پست 
مي ش��ود و با قرار قبلي دو س��اعت دیگر تمدید شد و مجدداً دو 
س��اعت دیگر و براي چهارمین بار دو ساعت دیگر او را در پست 
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نگهباني گذاشتیم و او چنان بیدار و سرحال نگهباني مي داد كه 
هم نقش��ه هاي ما را كه قرار بود او را خلع سالح كنیم و یا بر اثر 
خستگي به خواب رود و بتوانیم عذر او را از جبهه بخواهیم نقش 

بر آب كرد و او موفق شد كه تا لحظه شهادت در جبهه بماند.
در یکي از ش��ب ها ك��ه در جبهه بود متوجه ش��دم رضا در 
رختخوابش نیس��ت! ب��ه دنبال او راه افتادم تا او را در س��نگری 
نزدیک تپه هاي دشمن یافتم. در حالي كه سر به آسمان داشت 
و زمزمه مي كرد متوجه من شد تبسمي كرد. از او پرسیدم اینجا 
چه مي كني؟ او با تعجب پرس��ید شما اینجا چه مي كنید؟ و من 
گفتم اینجا با چه كس��ي صحبت مي كردي؟ و او جواب داد فردا 
مي فهمي. و پس از آن برگش��تیم و صب��ح رضا به حمام رفت و 
بع��د پیراهني را به من داد به عن��وان یادگاري و من به او گفتم 
نیم وجبي! پیراهن تو كجا و من كجا! و او گفت هدیه اس��ت. و 
پیراهني به دوس��تي دیگر داد و تمامي وس��ایل شخصي خود را 

هدیه داد.
رضا صب��ح بعد از صبحانه قرار بود ب��ه مأموریت دیده باني و 
شناسایي برود. به اتفاق چند نفر به مأموریت رفتند و در برگشت 
مورد اصابت خمپاره 60 دش��من قرار گرفتن��د و رضا و یکي از 
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دوس��تانش شهید شدند و بقیه زخمي ش��دند و برگشتند آنگاه 
متوجه ش��دم كه جریان راز و نماز ش��ب گذش��ته اش چه بود و 

وعده اي كه داده بود كه »فردا متوجه مي شوید« چه بود؟
▐وصیت نامه شهید▌

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اینجان��ب با آگاهی كاملی كه به ش��هادت دارم برای دفاع از 
اس��الم و حیثیت انقالب اس��المی و دفاع از مملکت اسالمی به 
فرمان بزرگ رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالیقدر حضرت امام 
خمینی به جبهه حق علیه باطل شتافتم، و امید است كه خون 
ما نهال نو پای انقالب اسالمی را بارور كند، و شهادت ما موجب 

آگاهی و رشد فکری جامعه جهانی اسالم گردد. 
از شما ملت قهرمان می خواهم كه پشتیبان روحانیت مبارز و 
متعهد به اسالم باشید، كه همیشه به قول امام عزیزمان، روحانیت 
است، كه تاكنون اس��الم را زنده نگه داشته است، و برادران سپاه 
و بسیج ش��ما به عنوان بازوی مسلح والیت فقیه و سربازان صدر 
اس��الم را زنده كنید، پس باید به وظیفه خطیری كه دارید، آگاه 
باشید و آن صیانت از اسالم عزیز است، در این راه باید شب و روز 

برای رضای خداوند و حراست از دین خدا تالش كرد.
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 همة ما مدیون این رهبری و این انقالب هس��تیم و باید كه 
این انق��الب را به اقصی نقاط دنیا صادر ك��رده، و مقدمه ظهور 

حضرت مهدی)عج( را فراهم درآوریم ...
ازغیبت وتهمت و افترا دوری كنید و همه در یک صف آهنین 
برای خدا پیکار كنید و حالت جاذبه داشته باشید تا بتوانید افراد 
گمراه را به راه راست هدایت كنید، این گفته امام بزرگوارمان را 
كه فرموده اند، وحدت كلمه داشته باشید، در عمل پیاده كرده و 

همه به ریسمان الهی چنگ بزنید.
و چند سخن با مادرم صحبت می كنم: 

مادرجان می دانم داغ فرزند برای مادر خیلی مش��کل است، 
ولی من از ش��ما انتظار دارم كه مانند بانوی بزرگوار اسالم یعنی 
حضرت زین��ب )س( در برابر مش��کالت و داغ فرزندت مقاومت 
نموده و س��کوت را تا حد امکان مراعات كرده تا دشمنان اسالم 
و منافقین بدانند كه در هر زمانی مادرانی ش��یر زن چون ش��ما 
پیرو زینب هس��تند، و فرزندان خود را با افتخار هدیه به اس��الم 
م��ی كنند. م��ادرم قامتت را بلند گیر و ن��دای اهلل اكبر، خمینی 
رهبر س��ر ده و س��خن ش��هیدان راه خدا را به مردم برسان كه 
همان س��خن ما پیروی از قرآن و خدا می باشد، مادرم كوه باش 
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و چون كوه استقامت كن، لحظه ای از نام و یاد خدا غافل نباش 
و در راه دین خدا بکوش، كه هر چه بکوشی باز كم است، مادرم 
گریه نکن، بخند و خوشحال باش. زیرا در راه هدف مقدس گام 
برداشته و جان باخته ام، ما در تو بوستان سبز وجود منی، و من 
آن غنچه توام كه توام پروریده ای مادرم، س��الم بر تو كه باالخره 
بر احساس مادرانه ات پیروز شدی، و فرزندت را روانه میدان نبرد 
كفار با مسلمین كردی و گفتی كه تو را در راه خدا هدیه انقالب 
اس��المی می كنم، و من به وجود تو افتخار می كنم كه مادری از 

سالله زهرا)س( هستی.
عرض دیگر با پدر و مادرم و قوم و خویش��ان دارم كه اگر من 
شهید ش��دم هیچ ناراحت نباشید و بر سر قبر من گریه نکنید، 
زیرا كسی نبود كه به سر قبر حسین)ع( گریه كند و سخنی نیز 

با برادرم دارم.
 ای ب��رادر عزی��ز و از جان عزیزترم تو و همس��االن تو آینده 
انقالب هستید و شما وارث خون شهیدان می باشید، تا می توانید 
دش��من ظالم باشید و یار مظلوم، حضرت علی)ع( می فرمایند و 
ح��رف حق را بگویید اگر چه به ضررتان باش��د و از رهبر عظیم 
الشأن انقالب پیروی كنید كه واقعاً نایب امام زمان)عج( می باشد، 
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خداوند شما را پیروز و موفق گرداند. 
و باری از امت مس��لمان می خواهم كه در همه كارهای خود 
خ��دا را در نظر بگیرند و هیچ گاه از امام امت و روحانیت مبارز و 
دولت اس��المی دست برندارند و این را باید بدانیم كه اگر روزی 
روحانیت را كنار بگذاریم، روش��نفکراِن )وابسته( ما را وابسته به 
شرق و غرب می كنند چون قشر روحانیت تا به حال ثابت كرده اند 
از آیت اهلل كاش��انی، آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری و تا حال این را 
ثابت كرده اند و این انقالب اسالمی را كه برای شرق و غرب زیان 
زیادی به بار آورده، را تا آخرین قطرة خونمان حفظ می كنیم و 
به دنیا نشان بدهیم كه اسالم است و این راه همیشه كمک مان 
می كند این در جبهه ثابت شده است كه خداوند مومنین را یاری 

می كند. دیگر عرضی ندارم.
والسالم و علیكم و رحمت اهلل و بركاته 
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شهید علي جرایه
تولد: 1350 آبدانان ایالم
شهادت: 1362/12/1 
عملیات والفجر5 مهران

ش��هید علي جرایه فرزند س��وخته زار و شهربانو در اولین روز 
مهرماه1350شمس��ي در »س��راب باغ« آبدانان دی��ده به جهان 
گش��ود. تحصیالت خود را در مدارس شهدا و طالقاني سراب باغ 
ت��ا اول راهنمای��ي ادامه داد. در زمان جن��گ تحمیلي به عنوان 
رزمنده بس��یجي به گردان 505 مح��رم، تیپ امیرالمومنین)ع( 
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س��پاه پیوس��ت و راهي جبهه شد و در اول  اس��فند 1362 در 
عملیات والفجر5 در منطقه عملیاتي مهران از ناحیه س��ر مورد 

اصابت خمپاره قرار گرفت و به درجة رفیع شهادت نائل آمد.
▐فرازی ازوصیت نامۀ شهید▌

اگر مرا بکشید و بدنم را قطعه قطعه كنید قطعه های بدنم فریاد 
برمی آورند و لبیک یاخمین��ی می گویند. من رفتم اما وصیتم به 
شما هموطنان عزیز این است كه امام را تنها نگذارید و اسلحه مرا 
بردارید و راه شهیدان را ادامه دهید. اگرقرار باشد من بمیرم بهتر 
اس��ت میان جبهه و سنگر بمیرم برای حفظ اسالم و قرآن به راه 
پاك رهبر بمیرم. پدر و مادر عزیزم به خدا سوگند تا آخرین نفس 
و تا آخرین قطره خون كه در بدن دارم با دشمنان اسالم می جنگم. 
توصیه ام به شما این است كه صبر و استقامت داشته باشید و تقوا 
پیشه كنید. از شما می خواهم كه پیرو همیشگی امام عزیز باشید 
و نگذارید كه امام تنها بماند. اگر این س��عادت نصیبم شد كه در 
ركاب حسین زمان به سوی معبودم بشتابم برای من گریه و زاری 
نکنید و بدانید با آگاهی كامل این راه را پذیرفتم و چون مسئولیت 
پاس��داری از خون ش��هدا را بر دوش خود حس كردم به جبهه ها 

شتافتم تا قسمتی از بار مسئولیت كه بر دوشم بود، انجام دهم. 



72 ▐جـاودانـه هـا▌



▐اولین كنگرة ملي بزرگداشت شهداي نوجوان▌ 73

شهید محمدحسن جوكار
تولد:1350 یزد
شهادت:1364/12/4 شرق دجله

▐وصیت نامۀ اول▌
بسم رب الشهدا 

خدایا تا انقالب مهدی تو را به جان مهدی خمینی را نگهدار.
انا هلل و انا الیه راجعون 

ما همه از خداییم و باز به س��وی او باز می گردیم. با درود به 
رهبر كبیر انقالب و با درود به مهدی موعود و بعد با سالم و درود 
به مردم شهیدپرور ایران به خصوص مردم یزد و خیر آباد و دیگر 
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نقاط یزد و بعد سالم به مادر عزیز و دو برادرنم و قوم خویشانم. 
خیلی خیلی خوشحالم كه  خدای بزرگ یکی از بهترین آرزوهایم 
برآورده كرد. مردم بدانید كه خدا با شماست و با او و همیشه به 
یاد او باش��ید، اگر شما به یاد او باشید او همیشه شماها را موفق 
و سرافراز نگه می دارد. خدا به كسانی كه به جبهه بیایند و سنگر 
كس��انی كه شهید می شوند خالی نگذارند و از مرگ نترسند كه 
این مرگ پر افتخار است چون كه جایشان در بهشت پیش خدا 

و رسول خدا است.
 سخنی از نهج البالغه درباره بهشت: "ان الجهاد باب من ابواب 
الجنه" همانا جهاد دری از درهای بهش��ت اس��ت دری است كه 
خداوند این بهشتی را به روی همه كس نگشوده است هر فردی 
لیاق��ت ندارد كه از باب الجهاد وارد ش��ود. خدا این در را به روی 
دوستان خاص خویش گشوده است. مردم به مادرم و برادرانم و 
قوم خویشانم تسلیت بگویید و مادر ]تو را[ بخدا گریه بر مزار من 
نکنید. چون نمی خواهم این دل دشمن كوردل خوشحال شود. 
برادر از تو یک خواهشی دارم. خواهشم این است كه بر سر قبرم 
پرچم س��رخ ال اله االاهلل بر افرازید تا كوردالن بدانند كه بی هدف 
و راه كوركورانه نروند و باز مادر به ش��ما می گویم صبر زینب وار 
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داشته باشید تا كه دشمن بداند كه یک مادر كه پسر خود را به 
راه خدا داده خودش هم حاضر اس��ت در راه خدا شهید بشود از 
برادر و مادرم و قوم خویش��انم و مردم ش��هیدپرورخیر آباد و یزد 
خداحافظی می كنم خداحافظ تا روز قیامت. دیگر عرضی ندارم.

یا مهدی یا مهدی عجل اهلل ظهورك یادتان نرود كه همیش��ه 
امام را دعا كنید. 

▐وصیت نامۀ دوم▌
بسمه تعالی

به كجا بروم به س��وی پدرم كه مرد یا مادرم كه خواهد مرد. 
به خانه ام كه خراب خواهد ش��د به س��وی ثروت و مال دنیا كه 
نابود خواهد ش��د یا به سوی اجل كه خواهد رسید. حال كه این 

چنین است؟ 
خدایا مرا با كافری سخت دل و زورمند رو در رو گردان و دچار 
كن تا س��رم را از بدنم جدا كن��د بدنم را قطعه قطعه كند تا آن 

روزی كه به خدمتت آیم در روز قیامت.
و از من بپرس س��رت كو، بدنت كجاس��ت؟ گویم در راه تو و 

رسول تو و ... 
ولی امر و اولی االمرت دادم ما در راه خدا و اس��الم، با دش��من 
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مبارزه می كنیم. اس��المی كه ما را عزیز و گرامی س��اخته است 
اگر پیروز گش��تیم افتخار به دس��ت آورده ایم و اگر جام شهادت 
نوشیدیم كه آن نیز آرزوی ماست. به خدا سوگند اگر با شرافت 
بمیریم غص��ه ای ندارم كه در كدام منطق��ه جنازه مان به خاك 
س��پرده ش��ود. ای خدا به آن آیه های قرآن قسم می دهم كه در 
تخت خ��واب مرگم مده یک مرگی به من بده كه در آن ش��ربت 

شهادت باشد.
آمین یا رب العالمین
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شهید اصغر حسین پور
تولد: 1351 كوهدشت
شهادت: 1365/8/23
دربندی خان عراق

هش��تم ش��هریورماه1351، در شهرس��تان كوهدش��ت در 
خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. تا دوم راهنمایی درس 
خواند. به عنوان بس��یجی در جبهه حضور یافت. بیس��ت و سوم 
آبان 1365، با س��مت تک تیران��داز در دربندی خان عراق بر اثر 
اصابت تركش به شهادت رسید. مدفن او در زادگاهش واقع است.
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شهید دادخدا حسینی داور
تولد: 1349 كرمان 
شهادت:1362/8/13پنجوین

ش��هید معظم دادخدا حس��یني داور پنجم خرداد 1349 در 
روس��تای عنبر آباد توابع شهرس��تان جیرفت متولد شد. پدرش 
مالک و مادرش خیری نام داش��ت. تا اول راهنمایی درس خواند 

به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. 
س��یزدهم آب��ان 1362 در عملی��ات والفج��ر4 در منطقه ي 
پنجوین بر اثر اصابت خمپاره ش��هید ش��د. پیک��ر وی در گلزار 
ش��هدای زادگاهش به خاك سپرده شد برادرش كیومرث نیز به 

شهادت رسید.
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▐وصیت نامۀ شهید▌
بسم رب الشهداء و الصدیقین 

به نام اهلل، پاسدار حرمت خون شهیدان این وصیت نامه را در 
شب سه شنبه در ساعت 8/5 می نویسم. آن قدر به جبهه ها می روم 
و با دشمنان اسالم می جنگم و می كشم تا كشته شوم. ای جوانان 
نکند در رختخواب ذلت بمیرید كه حس��ین)ع( در میدان نبرد 
شهید شد. ای جوانان نکند در غفلت بمیرید. كه حضرت علی)ع( 
در محراب عبادت ش��هید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید 
كه علی اكبر در راه حسین با هدف شهید شد. ای مادران مبادا از 
رفتن فرزندان تان به جبهه جلوگیری كنید كه فردا در محضرحق 
نمی توانید جواب زینب را بدهید كه تحمل هفتاد و دو تن شهید 
نمود. همه مثل خاندان وهب باشید، جوانان را به جبهه بفرستید 
و حتی جس��د او را تحویل نگیرید، زیرا مادر وهب فرمود: سری 
را كه در راه خدا می دهم پس نمی گیرم. برادران اس��تغفار و دعا 
از یادتان نرود كه بهترین درمان ها دعا، تس��کین دردهاس��ت و 
همیش��ه با خدا باش��ید و قدم در راه او بردارید و هرگز دشمنان 
بین ش��ما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت مبارز جدا نکنند، 
اگر چه كردند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست. 
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هر روز قدم هاتان در جبهه های حق علیه باطل ثابت نگه دارید، 
بر امام بیشتر دقیق شوید و خود و جوانتان را تسلیم او سازید و 

صداقت اخالق خود را همچنان حفظ كنید. 
اگر فیض ش��هادت نصیبم گش��ت آنان كه پیرو خط س��رخ 
حس��ینی نیستند )راضی نیستم( بر س��رجنازه من حاضر)شوند 
البت��ه امیدوارم( كه ما ش��هداء آنان را نیز متحول س��ازیم و به 

رحمت الهی نزدیکشان كنیم.
سالم مرا به رهبر عزیزمان برسانید و بگویید تا آخرین قطرة 
خونم سنگر برادرم كیومرث را ترك نخواهم كرد و با خدای خود 
پیمان خواهم بس��ت كه در تمام عاش��وراها و در تمام كربالها با 
حس��ین)ع( همراه خواهم بود و س��نگر او را خالی نمی گذارم تا 
هنگامی كه احکام اس��الم و در زیر پرچم اس��المی امام زمان به 

اجرا درآید. 
دادخدا حسینی

62/7/25

.
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شهید عبدالعظیم خلیل زاده 
تولد: 1349 نقنه بروجن
شهادت: 63/9/7 
بیمارستان آل رشید عراق

هرگز تصویر او رادیده ای؟ تصویر او را نه! تصویر عشق، تابلوی 
تمام نمای محبت، محبتی در نهایت اخالص و معرفت

شهید بزرگوار عبدالعظیم خلیل زاده در یکی از روزهای زیبای 
اردیبهش��ت ماه س��ال 1349 دیده به جهان گش��ود در محیط 
معنوی و متعالی خانواده مذهبی رش��د كرد روز به روز به هدف 
واالی خود نزدیک تر می شد پس از پایان تحصیالت ابتدائی خود 
در ش��هر نقنه وارد مقطع راهنمایی شد واین دقیقاً مقارن شد با 
اعزام بس��یجیان به جبهه. او با آغوش باز مدرس��ه را ترك كرد و 
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علی رغم مخالفت اطرافیان ومس��ئوالن به خاطر س��ن كمی كه 
داشت خود را به جبهه های حق علیه باطل رسانید در مرحله اول 
اعزام از ناحیه دست مورد اصابت تركش واقع شد وبرای بار دوم 
در بیمارستانی در تهران بستری شد بعد از بهبود اندك اعزام به 
جبهه را با خانوا ه اش در میان گذاشت نه تنها از طرف پدر ومادر 
بلکه از پایگاه اعزام بروجن هم با خواس��ته ایش��ان مخالفت شد. 
ولی عش��ق به شهادت پر پروازش را توانی واال بخشید و با اصرار 

خودش اعزام شد وبا تنی مجروح اسیر خصم دون شد.
خلیل زاده در تاریخ 63/9/7 در بیمارس��تان آل رش��ید عراق 

غریبانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
▐وصیت نامه شهید▌

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
و ال تحس��بن الذین قتلوا فی س��بیل اهلل امواتا بل احیاء عند 

ربهم یرزقون
نپندازی��د آنان كه در راه خدا كش��ته ش��دند مردگانند بلکه 

زندگانند در نزد خدای متعال و روزی می خورند. 
حمد و سپاس خداوند رحمان را سزاوار است كه به رحمتش 
همه پدیده ها را آفرید و پرورش داد و روزی داد و به هر آفریده ای 
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آنچه الزم بود عنایت فرمود و با قدرت بی نظیر خویش مرگ آنها 
را هم فراهم س��اخت و درود بی پایان بر فرستادگانش مخصوصاً 
آخرین آنها محمد)ص( كه با آوردن قرآن هدایتش را برای مومنان 
به كمال رسانید و سالم فراوان بر اولیای بزرگش امیرالمومنین و 
یازده فرزند معصوم و بزرگش كه با والیت خویش دین اسالم را 
كامل و نعمت خداوند را به ما تمام گردانید. و با درود به پیشگاه 
صاحب الزمان و نائب بر حقش امام خمینی و با س��الم به تمام 
ام��ت حزب اهلل كه رهبرش روح اهلل اس��ت و با درود و س��الم بر 
خون پاك شهیدان اسالم و رزمندگان اسالم ... چند جمله ای را 
به عنوان وصیت نامه برای ش��ما می نویسم امید آنکه به وصایای 
شهداء گوش فرا دهید و جامه عمل بپوشانید. آری پدرم و مادرم 
و ملت مبارز و مسلمان میدان، میدان امتحان و آزمایش است و 
خداوند خود در قرآن فرموده كه خیال نکنید كه ما شما را خلق 
نموده و همین طور رها می سازیم بلکه شما را امتحان می كنید و 
امتحانی در میدان نبرد امتحان هم ثابت نمی شود كه كدام فرد 
واقعاٌ مدافع اس��الم و قرآن اس��ت. پس كسی كه می گوید )ایاك 
نعبد وایاك نس��تعین( و هر كس كه می گوید »حس��بی اهلل رب 
العالمین« هركس كه می گوید من شیعه علی هستم و هر كس 
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خود را مدافع انق��الب می داند و پیرو رهبر می داند باید امتحان 
كرد امتحان در میدان نبرد، امتحان با مال و جان و امتحان های 
گوناگونی كه از ذكر آن ناتوان هس��تم و بعد خداوند می فرماید: 
بش��ارت باد بر كس��انی كه صبر كنند آری همین است انسان با 
تحمل س��ختی با چند روز دنیا می تواند به س��عادت ابدی نائل 
گ��ردد، پس ای ملت دل به دنیا نبندید كه دنیا س��رانجام نابود 
ش��دنی است نعمت های دنیا هر چه زیاد باشد سرانجام فنا پذیر 
است دنیا هر نوش آن با هزار نیش روبرو است ... دنیا را در كنار 
بگذارید تا بتوانیم س��عادت آخرت را به دس��ت آورید برای آنکه 
هر چه هس��ت آخرت است دنیا زمین دار است برای آخرت دنیا 
پلی اس��ت تا آنکه ما از آن عبور كنیم و به آخرت نزدیک شویم، 
نعمت های عظیم كه انسان كوچکتر از آن است كه بتواند درك 
آن، كند اختصاص به آخرت دارد. همه كس هم نمی تواند به آنها 
دستیابی پیدا كند مگر كسانی كه در امتحان بزرگ الهی پیروز 
و سربلند شوند. سفارش من به همه امت حزب اهلل این است كه 
امروز خداوند ما را در مرحله آزمایش قرار می دهد. رهبری بزرگ 
و خردمند به ما عنایت فرموده و در مقابل آن تمام جهان خواران 
ش��رق و غرب صف آرایی كرده سعی و كوشش كنید امام راتنها 
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نگذاری��د و تا آنجایی ك��ه در توان دارید از انق��الب دفاع كنید. 
مسئله جنگ، جنگ بین حق و باطل را فراموش نکنید و انقالب 
الهی یم��ان را فراموش نکنید. یک وصیت دیگری به دوس��تان و 
همکالس��ی ها و همسنگران دارم، پیوس��ته پیرو رهروان راه امام 
امت بوده و باش��ید این پیام را دارم: به اسالم فکر كنید راه رهبر 
عزیزمان امام خمینی را بروند و بدانید كه امام خمینی و رهروان 
ایشان هستند كه در خط اسالم و قرآن می باشند. چند كلمه ای 
با مادرم می گویم كه زحماتی بسیار برای من كشیده ای ولی من 
توفیق اینکه جبران كنم پیدا نکرده ام. ولی افتخار كنید كه حق 
خود را به عنوان یک هدیه ناقابل تقدیم امام و انقالب و اس��الم 
كردید هیچ گاه در فقدان من ناراحت نش��وید و صبر و استقامت 
پیشه كنید. كه خداوند با صابرین است به امید اینکه من و همه 

شما با محمد)ص( و آل او مشهور شویم.
خدای��ا، خدایا تا انقالب مه��دی حتی كنار مهدی خمینی را 

نگهدار
62/3/28
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 شهیده سهام خیام
تولد: 1347  هویزه
شهادت: 1359/7/9 هویزه

سخن گفتن از كسانی چون بهنام محمدی، حسین فهمیده 
و س��هام خیام و حدود36هزار شهید دانش آموز ارزشمند خواهد 
بود. س��خن از این سربازان نوجوان گفتن، سخن از اصالت بزرگ 

و ریشه دار مسلمان ایرانی است.
وقت��ی كتاب��ی خوان��دم كه دربارة پس��ركی كوچ��ک به نام 
»پتروس« بود خیلی به فکر فرو رفتم هزار جور فکر كردم ذهنم 
درگیر سوال های پیچیده بود گاهی ساده ترین سوال هایم جوابی 
نمی یافتم. پتروس پس��رك كوچکی بود روزی مادر درباره ایثار 
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پرسید. مادر هم برای او سخن گفت. روزی ّسد روستا سوراخ شده 
بود پتروس از مادر پرسید چه بکند و چگونه می تواند جلوی آن 
را بگیرد! مادر در حالی كه لبخند می زد، گفت: پسركی باانگشت 
خود می تواند جلوی س��وراخ رابگیرد! روزی پتروس از كنار ّسد 
نزدیک روستا می گذشت متوجه شد كه در ّسد سوراخ كوچکی 
به وجود آمده است پتروس فکر كرد كه ممکن است آن سوراخ 
بزرگ شود و مردم را ازبین ببرد اول فکر كرد كه كمک بخواهد 
ولی در آن زمان كس��ی درآن اطراف نبود. پتروس به یاد حرف 

مادر افتاد و بی معطلی انگشت خود را در سوراخ سد قرار داد.
ای��ن مطال��ب را می خوان��دم و لحظه لحظه پت��روس را حس 
می كردم. سردی سرما بر بدن او را كرخ شدن انگشتش را. پتروس 
برای من قهرمانی بزرگ بود به نحوی كه همیشه دوست داشتم با 
او همانندسازی كنم بعضی وقت ها از این كه پتروس ایرانی نیست 
دل��م می گرفت. اما با یادآوری این كه او نیز یک انس��ان اس��ت به 
آرامش می رس��یدم چرا كه می دانم من هم به عنوان یک انس��ان 
از او س��هم دارم می دانم كه او به من نیز تعلق دارد. با تمام اینها 
همیشه دوست داشتم كه پتروس مال من بود یا من جای پتروس 
بودم همیشه با خودم فکر می كنم كه چطور می شود كه این همه 



▐اولین كنگرة ملي بزرگداشت شهداي نوجوان▌ 91

بزرگ ش��د چندی پیش داس��تان دیگری خواندم داستانی كه به 
داستان پتروس شبیه اس��ت ولی درعین شباهت تفاوت عمیقی 
دارد تفاوت عمیق آن برای من این است كه داستان پتروس زاییدة 
خالقیت ذهنی نویسنده آن است ولی این داستان نه تخیل است 
و نه ساختگی این داستان واقعیتی است كه اگر مستندات تاریخی 
نداش��ت باور كردنش مش��کل بود. آنچه من خواندم داستان نبود 
بلکه واقعه تاریخی از جنگ هش��ت س��اله كشورم بود كه مملو از 
حماسه آفرینی ها و رشادت هایی است كه توصیف آن برای ما آسان 
نیس��ت من سرگذشت »س��هام خیام« را خواندم این بار به جای 
داستان سرگذشت واقعی دختری دوازده ساله پیش رویم بود كه 

با مهاجمان و اشغالگران بعثی مبارزه كرده بود.
»س��هام« دختركی كوچک بود كه شاهد ددمنشی سربازان 
بعثی بود س��هام دوازده س��اله مانند مردان و زنان بزرگ و دلیر 
ایستادگی كرد و در برابر سربازان سراپا مسلح بعثی قدمی عقب 
نگذاشت.فریادهای بلند و غریوهای شیر زنانه اش روحیه بعثی ها 
را در هم می ریخت و قوت قلب معدود مدافعان ش��هر بود او نه 
تنها از برابر س��ربازان پس��ت عراقی فرار نکرد بلکه به آنها حمله 
كرد. سهام كوچک در حالی كه سنگ بر می داشت و پی در پی 
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پرتاب می كرد ابابیلی كوچک ش��ده بود و برسر سپاهیان ابرهه 
حجر مرگ می ریخت.

وقتی این واقعه را می خواندم مو بر بدنم راس��ت می ش��د باور 
نمی كردم دختری كه از االن من كوچک تر است چنین شهامتی 
داشته باش��د وقتی خودم را با او مقایسه می كنم باور سهام برایم 
غیر ممکن می شود اما وقتی به عکس او، شهرش، پدرش، مادرش، 
برادرش و فامیلش نگاه می كنم و تاریخ جنگ را از زبان رزمندگان 
می شنوم و یا در كتاب ها می خوانم، می یابم كه سهام تّخیل نیست، 
س��هام یک حقیقت بزرگ است. تاریخ جنگ ثبت كرده است كه 
سهام با سنگ به ارتش عراق حمله كرد. می دانم كه هر سنگ او 
هم پای یک بمب بزرگ عمل كرده است می دانم كه فریاد او مانند 
شیهه سرخ طوفان، اردوگاه دداِن بعثی را در هم ریخته است. می 
دانم كه او ابابیل صفت سپاه ابرهه را منهدم كرده است و می دانم 
كه س��هام خار بزرگی در چشم صدامیان بود كه نیش كشنده اش 
آنه��ا را خوار كرده بود این گونه بوده ك��ه عراقی ها با رگبار گلولة 
مسلسل به جنگ سهام كوچک می آیند. سربازان عراقی با خشم 
به سهام كوچک حمله می كنند سربازانی كه هركدام از آنها چند 
برابر ُعمر سهام سن داشتند و سال ها درپادگان ها آموزش نظامی 
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دیده بودند. سربازانی كه به انواع سالح های آتشین مجهز بودند و 
در پناه تانک های غول پیکر س��نگر گرفته بودند می دانم كه همه 
ارتش بعثی در حالی كه ترس��یده بودند به سوی سهام تیراندازی 
می كنند و جس��م ظریف و معصومش را به رگبار می بندند. سهام 
خیام دخترك دوازده س��اله ای ك��ه در آن لحظات باید در خانه و 
در آغ��وش گرم مادر می بود و با داس��تان های م��ادر به خواب ناز 
می رفت در آتش گلوله ها می س��وزد و خون پاكش محل بازی اش 
را رنگ س��رخ می زند. از آن پس »سهام« جای »پتروس« را برایم 
گرفت و من دیگر تنها نشدم او دغدغه مرا تمام كرد. دغدغه اینکه 
كاش پتروس مال من بود. كاش پتروس ایرانی بود اما سهام ایرانی 
است. حاال پتروس باید آرزو كند كه كاش سهام مال ما بود. البته 
هس��ت. قهرمانان از آِن همه هس��تند و خوبی هایش��ان را با همه 
تقسیم می كنند. پتروس اگر زاییدة خیال نوبسنده ای نباشد، او هم 

خودش را با ما تقسیم كرده است.
این گناه نسل جوان ما نیست كه دختر كوچک سرزمین خود 
را نمی شناسد، او شاید اگر نام »سهام خیام« را بشنود، تصور كند 
نام یکی از دختران كش��ورهای فلسطین و لبنان را شنیده است! 
این گناه ماست كه سهام خیام را درست پس از شهادتش در شهر 
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اشغالی »هویزه« جا گذاشتیم و نتوانستیم اسطوره های پایداری و 
مقاومت كشورمان را به كسانی كه بعد از آنها می آیند معرفی كنیم.

سهام خیام در روز 25 بهمن ماه 1347 شمسی در شهر هویزه 
دیده به جهان گش��ود. نام پدر او كاظم و نام مادرش نس��یمه و 
چهار خواهر و دو برادر داش��ت. او كودكی بسیار پر جنب وجوش 

بود. 
وی دانش آموز درس خوان مدرس��ه بود و پنج س��ال تحصیل 
در دبس��تان را با نمرات باال سپری كرد. در كالس اول راهنمایی 
ثبت نام كرده بود، اما به دلیل آغاز جنگ تحمیلی و اشغال شهر 

هویزه، نتوانست به مدرسه برود. 
با وجود س��ن كمی كه داشت، از بیش��تر اوضاع داخلی شهر 
و كش��ورش با خبر بود. نماز می خواند، با ق��رآن مأنوس بود. در 
جلس��ات و دوره های مذهبی كه در محل برپا می ش��د ش��ركت 
می ك��رد. خوش رویی و اخالق نیکوی او باعث ش��ده بود تا همه 
دوستش داشته باشند. بسیار كنجکاو بود و احساس مسئولیت، 
تمام وجودش را فرا گرفته بود. سهام خیلی می فهمید. او از همان 

كوچکی، بزرگ بود. خیلی بزرگ...
او دلش نمی خواس��ت در اتاقش بنشیند و مدادهای رنگی را 
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روی كاغذهای سفید دفترش برقصاند و نقاشی بکشد. گرچه به 
قول اطرافیان، دختر بود و نمی توانس��ت تفنگ به دست بگیرد، 
فریاد می زد و بر دشمن لعنت می فرستاد. دامنش را پر از سنگریزه 
می كرد و بر وجود پوشالی دشمنان، باران وحشت می بارید. كار 
دیگری از دس��تش برنمی آمد، اما همین ش��جاعتش، نیروهای 
انقالبی را روحیه می داد. او هرگز از مبارزه و از كشته شدن ابایی 
نداش��ت. می گفت: »بگذار مرا بکش��ند. بگذار شهیدم كنند. من 

عاشق شهادتم.« آری، سهام عاشق شهادت بود.
رژی��م اش��غا ل گر بعث در هم��ان روزهای آغازی��ن جنگ از 
مرزهای دشت آزادگان گذشت و روز ششم مهرماه 1359 هویزه 

را به اشغال كامل خود درآورد.
نیروه��ای بعثی ع��راق به غارت اموال دولت��ی پرداختند و از 
آزار و اذیت مردم ش��هر ابا نداشتند. سهام به شدت از این وضع 

ناراحت و عصبانی بود و مدام به عراقی ها دشنام می گفت. 
روز نهم مهرماه 1359، مردم هویزه، كه س��ه روز بود ش��اهد 
اش��غال شهرشان توس��ط نظامیان عراقی و ارتش متجاوز صدام 
بودند، طاقتشان طاق شد و دست به قیامی سراسری زدند. كنار 
رودخان��ه، زنان و دختران هویزه  به پرتاب س��نگ و فحش دادن 
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به س��ربازان دشمن پرداختند. تا اینکه سربازان دشمن به طرف 
آن ها تیراندازی كردند.

آن روز مادر، وضعیت ش��هر را ناامن دید؛ لذا كودكان خود را به 
كناری برد و خواس��ت آنها را پنهان كند. همه در گوشه ای جمع 
شده و نشسته بودند، ولی تنها كسی كه ننشست و آرام نبود سهام 
بود. در آن لحظه س��هام رو به مادر خود می كند و می گوید: »اگر 
تمام درها را ببندی من امروز باید از منزل بیرون بروم و حتما باید 
دفاع كنم، مگر فقط مردان می توانند دفاع كنند؟ من هم می توانم. 
م��ن نیز از همین مردم هس��تم و باید دفاع كنم.« دور از چش��م 
مادر به این فکر افتاد كه با تغییر لباس و به صورت  ناش��ناس به 
هدف خود برسد. سهام پس از استحمام و تعویض لباس و مرتب 
ك��ردن خود، گویی كه می داند لحظات آخر را س��پری می كند و 
می خواهد به میهمانی با ش��کوهی ب��رود، بهترین راه و بهانه را كه 
همان قطع ش��دن آب لوله كشی ش��هر بود انتخاب كرده و جهت 
شس��تن ظروف به طرف رودخانه حركت می كند. در مسیری كه 
طی می كرد درمانگاه هویزه قرار داشت. مادر با او برخورد می كند و 
به او می گوید: »برگرد، تو بچه هستی و توانایی مقابله نداری...« و 
سهام انگار نه انگار كه می شنود. در این حالت ظرف ها را به سرعت 
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روی زمین می گذارد و دو انگشت دست خود را به نشانه پیروزی 
ب��اال می برد و در این حالت می گوید: »پیروزی...« و این كلمات را 
تکرار می كند. به دشمن كه رسید تنها كاری كه می توانست انجام 
دهد شعار بر ضد نظامیان غاصب بود كه در مقابل او قرار داشتند. 
او مرتب اظهار تنفر می كرد و از اسالم، شهر، حق مردم و كشورش 
دفاع می كرد. با این عمل س��هام و اصرار ورزیدنش دشمنان تصور 
كردند كه او كودكی بیش نیست و نمی تواند كاری را از پیش ببرد. 
كمتر به او توج��ه می كردند تا این كه این بار وی دامن خود را پر 
از س��نگ ریزه كرده و به همراه جمعی از مردم، دشمن اشغالگر را 
سنگ باران می كند. او در حالی كه سنگ می انداخت با صدای بلند 
می گوید: »مرگ بر صدام، بروید گم ش��وید.« آن قدر این عمل را 
ادامه می دهد تا باعث برافروختن خشم آن مزدوران می گردد و به 
قول شاهد این صحنة تحسین برانگیز، در مقابل چشم های بهت زدة 
اهالی، یکی از افراد نظامی ارتش بعث كه از دست او به ستوه آمده 
بود، به س��ربازان خود می گوید: »ای��ن دختر از دیروز تا حاال ما را 
اذیت كرده است، او را بزنید.« در این حال گلوله ای از سوی دشمن 
به سمت او كه شجاعانه از دین و وطن دفاع می كرد شلیک شد و 

سرزمین پاكش را به خونش رنگین كرد.
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شهید حمداد داورپناه 
تولد: 1352 یاسوج
شهادت: 1365/10/26
شلمچه

▐وصیت نامه شهید▌
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

و ال تحس��بن الذین قتلوا فی س��بیل اهلل امواتا بل احیاء عند 
ربهم یرزقون 

با درود فراوان به امام و امت شهید پرور ایران وصیت نامه بنده 
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حقیر شروع می گردد.
 شمع شو شمع كه خود را سوزی

 تا بدان بزم كسان افروزی
 اگر راست می گویید كه شماها ادامه دهندة راه حسین هستید 
یکس��ری به جبهه ها بزنید تا آن همه شور حسینی را با چشمان 
خود ببینید. ش��هیدان كسانی هستند كه به خاطر رضای خدا از 
مال و جان خود می گذرند و بخاطر آس��ایش جامعه خود را فنا و 
می سوزانند و از سوزاندن خود روشنایی اجتماعی می بخشند؛ پس 

شهید سعید و شهادت افتخاری است كه شامل همه نمی شود.
 به تو ای پدر مهربان و زحمت كشم، ای پدر كه با دست های 
پینه بس��ته خود مرا به اینجا رساندی تا اینکه استفاده ای از من 
ببینید، هم اینک جبهه های حق علیه باطل احتیاج مبرم به نیرو 
داش��ته و رفته ام ت��ا جان خود را نثار راهی��ان كربال نمایم. مادر 
مهربانم هرچه دربارة تو بنویسم كم نوشته ام و همین قدر كافی 
است كه مرا حالل نمایی. كلیة برادران و خواهران را خداحافظی 
می كن��م، حاللم نمایی��د، از كلیة اقوامان، عمویان، دوس��تان و 

هم قطاران حاللیت می طلبم.
خدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.
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شهید سیامک دهقان پور
تولد: 1350 ارومیه 
شهادت: 1364/12/12 
عملیات والفجر 8 فاو

س��یامک دهقان پ��ور در س��ال 1350 در ش��هر ارومی��ه در 
خانواده ای مذهبی و فرهنگی به دنیا آمد. پدرش»حمید« اصالتٌا 
اهل ماكوی آذربایجان است كه پس از اخذ دیپلم معلم می شود، 
معلمی در س��نگرهای مختلف! او ضمن تدریس و آموزگاری در 
روستاهای؛ »نازك علیا« و »قره داغ« اقدام به تشکیل و مدیریت 
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كالس های قرآن و هیئت های مذهبی و همچنین مداحی كرد.
 اقدامات تبلیغی و فرهنگی حمید دهقان پور، ساواك شاه را به 
او حساس كرده و متوجه فعالیت های سیاسی او علیه رژیم پهلوی 
می شوند. س��اواك او رابه جرم تحریک مردم و دانش آموزانش از 
ماكو به روستای »عربلوی بیشه« در 25 كیلومتری ارومیه تبعید 
می كند.او ش��ش ماه ب��ه دور از خان��واده را در اتاقکی تحت نظر 

عوامل شاه می گذراند.
سیامک تربیت یافته پدری مبارز در عهد رژیم شاه و همرزمی 

بسیجی در دفاع مقدس است.
پدر در اس��فندماه1362 در عملیات خیبر، جزیرة مجنون با 
تنی مجروح به اس��ارت دژخیمان بعثی در می آید و مس��ئولیت 

سیامک را دو چندان می كند.
تحمل بار مسئولیت بسیجی بودن جز با حضور در سنگرهای 
رزم برای او كه دانش آموزس��ال س��وم راهنمایی را می گذارند، 

امکان پذیرنبود.
س��یامک دهقان پور عاش��قانه در عملیات والفج��ر 8 در آزاد 
سازی فاو شركت كرد و در تاریخ 1364/12/12 به فیض عظمای 

شهادت نائل شد. 
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شهید احمد روشنی
متولد: 1349 گرگان
شهادت: 1364/12/3 دهلران

احم��د روش��نی فرزن��د ش��هید محم��د روش��نی در تاریخ 
1349/9/15 در روس��تای یساقی در خانواده ای مذهبی دیده به 
جهان گشود. پدر شهید از مبارزین سرسخت بود و برای پیروزی 
انقالب و به ثمر رس��یدن آن شبانه روز تالش كرد و شکنجه ها و 
س��ختی های فراوانی را هم در این مسیر سخت به جان خرید. او 
حتی به خاطر انقالب مدتي هم به زندان سیاس��ی افتاد. شهید 
محمد روشنی فرزندان خود را با مکتب اسالم آشنا كرد. و پرورش 

داد و فضای خانه را با شور و شعور انقالبی در هم آمیخت.
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شهید احمد روشنی دوران طفولیت خود را زمانی سپری كرد 
كه اوج انقالب و تظاهرات مردمی بود. در یکی از شب های محرم 
سال 1354 مأموران رژیم محّمد را به خاطر تفسیر آیاتی از كالم 
الهی كه با سیاس��ت های سلطنت س��ازگاری نداشت و مردم را 
علیه رژیم تحریک می كرد،  دستگیر و روانة زندان كرد و محتمل 
چند ماه حبس و ش��کنجه گردید. اما هیهات او دست از مبارزة 
سیاسی بر نداشت و فرزندش احمد را هم به اعتراض علیه رژیم 
تشویق می نمود. مادر ش��هید احمد روشنی می گوید زمانی كه 
پدر شهید همراه با فرزندم احمد بیرون می رفتند، احمد با زغال 

روی دیوارها در خیابان شعارهای ضدشاه می نوشت.
ب��ا پیروزی انق��الب آنها دیگر به هدف خود رس��یده بودند و 
اكن��ون وقت حفظ آن ارزش ها و آرمان ها بود، پدر ش��هید وارد 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ش��د و در آنجا مشغول خدمت 
ش��د. به علت مأموریت هایی كه ب��ه او می دادند مجبور بودند به 
شهر های دیگر نقل مکان كنند. سال 1359 وقتی احمد كالس 
چهارم ابتدایی را می گذراند به قم مهاجرت كردند و به مدت یک 
سال در آنجا ماندند. شهید كالس پنجم خود را هم در قم خواند 
سپس به گرگان آمدند و احمد به مدرسة راهنمایی سردار جنگل 
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رفت و در انجمن ها و س��تادهای نماز جمعه و تظاهرات هایی كه 
به مناسبت های مختلف برای حفظ دستاوردهای انقالب برگزار 
می ش��د شركت می جست. او در مدرس��ه به خواندن سرودهای 
انقالبی و تهیة روزنامه دیواری برای شناس��اندن انقالب فعالیت 
می كرد. ش��هید احمد روشنی فرزند اول خانواده بود و با پدرش 

رابطه ای بسیار صمیمی داشت.
مادر شهید می گوید:

در یکی از روزهای پاییز س��ال 1359 )اوایل جنگ بود( من 
مش��غول كار در خانه بودم. شهیدان، پدر و پسر محمد و احمد 
روش��نی بعد از صرف صبحانه مش��غول صحبت با هم بودند من 
در حی��ن انجام كارهای خانه گه گاه��ی به حرف های آنها گوش 
می دادم كه در بین صبحت های آنها شنیدم كه پدر به پسر گفت: 
احمدجان اگر به جبهه رفتی و ش��هید ش��دی من باالی سرت 
می نشینم و می گویم احمدجان، فرزندم شهادتت مبارك! راهت 
ادامه دارد و بعد پس��ر به پدر گفت: پدرجان اگر شما هم قبل از 
من به ش��هادت رسیدید من هم همین جمالت را می گویم. من 
ناراحت شدم پیش آنها رفتم و به محمد گفتم: محمد، فرزندمان 
هنوز كوچک ست، چگونه می توانی او را با این سن كم به جبهه 
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بفرس��تی؟ در جوابم گف��ت: ناراحت نباش ما ای��ن آموزش ها را 
می گذرانیم تا ببینیم ش��هادت زودتر نصیب كدام مان می شود و 
باالخره پدر شهید سه سال زودتر از او به شهادت رسید و احمد 
و خانواده اش را از نعمت داشتن سرپرست محروم كرد. پسر هم 
وّصیت پدر خود را بجا آورد و در س��پاه گرگان بر سر پیکر پاك 

شهید گفت: پدرم شهادتت مبارك! راهت ادامه دارد ...
ش��هادت پدر، تأثیر عمیقی روي او گذاش��ت. بطوری كه بعد 
از مدت��ی او تصمیم گرفت ك��ه به جبهه برود و با بعثیون عراقی 
بجنگد. از طرفی او حاال دیگر سرپرست خانوادة خود بود و نباید 
آنها را تنها می گذاشت. مادر شهید خیلی اصرار كرد كه شهید در 

كنارشان بماند اما اصرار داشت كه حتماً  به جبهه برود.
مادر ش��هید می گوید: در اوایل دی ماه س��ال 1363 زمانی كه 
شهید در بس��یج فعالیت می كرد، فرمی را برای شركت در جبهه 
به منزل آورد و آن را تکمیل كرد و از من هم خواست تا آخر آن 
را امضاء كنم. اما من مخالفت كردم بار دیگر پس از گذشت چند 
روز فرمی دیگر آورد و از من رضایت خواست اما این بار هم امتناع 
كردم. ش��هید هم فرم را نزد دوس��تان پدرش برده و از آنها امضاء 
گرفت. او بطور مخفیانه از طریق بسیج عازم شد. وقتی من از این 
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موضوع مطلع شدم، نزد آقای علی اكبر پاسندی كه فرماندة گردان 
رامسر بود رفتم و از او درخواست كردم كه پسر را به نزد برگردانند.

آقای علی اكبر پاس��ندی می گوید: اعزام بسیجیان در آن زمان 
می بایستی از طریق پادگان شهید بركتی رامسر صورت می گرفت 
بنده هم در آن زمان فرماندة پادگان آموزش��ی بس��یج 22 بهمن 
رامس��ر كه زیر نظر س��پاه منطقة مازندران و گیالن اداره می شد، 
ب��ودم. آن روز وقت��ی مادر ش��هید به من مراجع��ه كردند. من با 
مسئوالن پادگان شهید بركتی تماس گرفتم و موافقت برگرداندن 
احمد را از آنها گرفتم. اما زمانی كه مس��ئوالن پادگان به ایش��ان 
گفتند كه باید برگردی او در جواب به آنها گفت كه بر نمی گردم 
و باید به جبهه اعزام شوم. خبر به من رسید كه شهید اصرار دارد 
كه اعزام ش��ود و ما ماندیم كه در این بین چه كنیم! رفتم و با او 
صحبت كردم ولی او موافقت نکرد. به مادرش گفتم كه احمد قبول 
نمی كند و شما بایستی برگردید. مادرش در جواب گفت: نظر شما 
چیست؟ بنده گفتم: اگر شما بپذیرید من با احمد صحبت می كنم 
كه ایشان در خود پادگان 22 بهمن پیش ما بماند و در همین جا، 
امورات آموزشی را یاد بگیرد. مادرش با این امر موافقت كرد. شهید 

احمد روشنی هم این پیشنهاد را قبول كرد.
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شهید روشنی پس از گذراندن سه ماه آموزش نظامی تقاضای 
اع��زام به جبهه را كرد. اصرار ما برای بازگرداندن احمد بی فایده 
بود. او می گفت: »من اس��لحة بر زمین افتاده پدرم را می خواهم 
بردارم و با دشمنان اس��الم بجنگم.« و باالخره خود را به جبهة 
جنگ رس��اند و با ش��ركت در عملیات والفجر 6 در تاریخ س��وم 

اسفند 1364 به فیض عظمای شهادت نایل گردید.
یکی از همسنگرانش می گوید: قبل از عملیات احمد به دلیل 
مس��مومیت غذایی ناشی از كنسرو فاسد مریض شد. در پادگان 
دهلران بود به او س��رم وصل كرده و دوستانش روی او اوركت و 
پتو انداختند چون او به ش��دت تب و لرز كرده بود. آن روز، روز 
عملیات هم بود. یک نواری در پایگاه روش��ن كردند كه احمد از 
صدای آن نوار بیدار ش��د. پیرمرد نگهبانی را در گوشة چادر دید 
و متوجه ش��د كه اردوگاه خالی از هیاهوی جمعیت شده است! 
گفت: پس رزمنده ها كجا هس��تند؟ نگهبان گفت: پس��رم، همه 
رفتند. احمد گفت: پس چرا مرا صدا نکردید؟ آن پیرمرد جواب 
داد. مگر شما هم می توانید بروید؟ جواب داد. بله! من اصاًل برای 
جنگیدن آمده ام! و س��پس بلند شد و ِسُرم را از دستش در آورد 

و خود را به گردان عملیاتی رساند.
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شهید علی سایانی 
تولد: 1344، مرودشت
شهادت: 1357/11/5  
بندرعباس

 در29 فروردی��ن 1344 در مرودش��ت ش��یراز دیده به جهان 
گش��ود. چون روز تولدش مصادف با میالد امام علی النقی)ع( بود، 
نامش را علی نهادند. او اهل درد بود و بزرگتر كه شد درد جامعه 
را بهتر احس��اس می كرد و از ناروایی هایی كه بر مس��لمانان ایران 
می رفت رنج می  برد. با س��ن كم روزه و نمازش ترك نمی شد. در 
نوجوانی به بندر عباس آمد و پس از چندی انقالب در شهرهایی 
چون؛ قم، تبریز و تهران به اوج خود رسیده بود و در بندرعباس به 
صف انقالبیون پیوسته و فعالیت های ضد رژیم پهلوی را آغاز نمود. 
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اعالمیه ها و نوارهای سخنرانی امام را از دوستان خود گرفته و آنها 
را تکثیر می كرد و گاهی هم ب��ه منزل می آورد تا خانواده اش نیز 

بی نصیب از رهنمودهای امام نمانند.
به دلیل فعالیت های زیادی كه برای به ثمر رس��یدن انقالب 
می نمود، چهره اش ش��ناخته شده بود و بارها از طرق مختلف او 
از طرف مامورین ساواك تهدید شده بود ولی او هم چنان مصمم 
و استوار به فعالیت هایش ادامه می داد و ساواك را به باد تمسخر 

می گرفت و ترسی از دستگیری نداشت.
علی در مس��افرت هایی كه به روس��تاهای اطراف می كرد به 
كشاورزان نوید می داد كه به زودی شما آزاد می شوید و از زیر بار 
ستم بیرون خواهید آمد. اندك  اندك انقالب به اوج خود رسیده 
و رژیم وحشیانه می كوشید تا با كشت  و كشتار جلوی انقالب را 
بگیرد. مردم با برگزاری راهپیمایی ها و تظاهرات گسترده در راه 
پیش��برد انقالب تالش می كردند. در روز نهم دی ماه در آموزش 
و پرورش مراس��می برقرار بود. مردم پس از اتمام مراس��م اقدام 
به تظاه��رات كردند. علی كه از فعاالن حاضر در این راهپیمایی 
بود بر اثر تیراندازی مأموران رژیم ش��اهی از ناحیة سر به شدت 

مجروح شد و پس از مدتی به شهادت رسید.
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شهید رضا سلیمانی
تولد: 1349 خدابنده
شهادت: 1361/3/2 خرمشهر

شهید رضا سلیمانی در تاریخ 49/6/30 در روستای »توزلو«، 
بخش بزینه رود، شهرستان خدابنده در استان زنجان در خانواده-

ای مذهبی به دنیا آمد. او یک خواهر و چهار برادر دیگر داشت و 
ششمین فرزند خانواده شان بود. از نظر درآمد زندگی متوسطی 
داشتند،پدرش كشاورز بود و او نیز همراه پدر كشاورزی می كرد. 
او از هم��ان دوران كودكی خ��وش اخالق، باصفا بود. رضا دوران 
مدرس��ه را در روستای خودشان می گذراند. سال دوم راهنمایی 
را كه با موفقیت طی كرد دیگر درس��ش را ادامه نداد و تحصیل 
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را نیمه كاره رها كرد؛ در واقع 11-12 س��ال بیش��تر نداشت كه 
آمادگ��ی خود را برای رفتن به جبه��ه اعالم كرد. برایم رفتن به 
جبهه رضایت پدر الزم بود و چون رضا سن كمی داشت و هنوز 
به سن قانونی نرس��یده بود پدرش مخالفت می كرد. رضا گفت: 
»پدر ش��ما باید رضایت بدهید تا من بتوانم به جبهه بروم.« هم 
زمان یکی از برادران او نیز در خدمت مقدس سربازی بود و شش 
ماه بیش��تر نمانده بود كه خدمتش تمام شود؛ مادر شهید روبه 
او ك��رد و گفت: »رضا جان بگذار ب��رادرت از جبهه برگردد، بعد 
نوبت توس��ت من و پدرت پیر هستیم؛ تو نباشی چه كسی به ما 

رسیدگی كند؟!«.
رضا گفت: »مادر جان خدای ش��ما هم بزرگ است، من باید 

بروم. من در خواب شهید شدنم را دیده ام.«
او هر روز یکی از دوستانش را پیش پدرش فرستاد تا رضایت 
بگیرد. باالخره بعد از آن همه تالش موفق ش��د، رضایت گرفت 
و ب��ه جبهه رفت. او پ��س از رفتن فقط یک بار به مرخصی آمد. 
وقتی مرخصی اش تمام شد و می خواست برگردد گفت: »این بار 
می روم و برنمی گردم... مرا حالل كنید.« انگار خودش می دانست 

می خواهد شهید شود. 
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 ش��هید رض��ا س��لیمانی در تاری��خ 61/3/2، در عملی��ات 
بیت المقدس در منطقة خرمش��هر بر اثر اصابت تركش به كتف 
و پش��تش به درجة رفیع ش��هادت نایل ش��د و پیکر پاكش در 

زادگاهش به خاك سپرده شد.
روحش شاد و راهش پررهرو 
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شهید علی سندروس
تولد: 1343 بیرجند
شهادت: 57/11/17
تظاهرات مردمی بیرجند

برادرم! 
سال ها می گذرد و من هنوز دست های كوچک خود را كه حاال 
دیگر بزرگ شده اند در دست های گرم و مهربان تو احساس می 
كنم ... هنوز هم صوت دلنشین قرآنت را در خانة دل مي شنوم ...

هنوز هم قامت اس��توارت را در چهارچ��وب در می بینم كه 
متین و مطمئن ایستاده ای و به من نگاه می كنی. به رویم لبخند 
می زنی، دست پر مهرت را به سویم دراز می كنی و مرا كه هنوز 
كوچک��م و هنوز جز قطره ای از دریای بی كران اندیش��ه ات را 
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نمی شناس��م، به س��وی خود می خوانی تا با تو همسفر شوم ... و 
من شاد و مغرور از احساس »بزرگ  شدن«، »مرد شدن« دست 
كوچک خود را در دست مردانه تو می گذرارم و با تو می آیم ... با 
هم می رویم ... آرام و هوشیار تا صدای قدم هایمان بر سنگ فرش 
كوچه های »تنگ و تاریک« ش��هر، دژخیمان را بیدار نکند و دل 
آس��وده بتوانیم »پیام آقا« را به دل سوختگان عاشق برسانیم و 

دل شادشان كنیم ...
می روی��م و می رویم و باز هم می رویم ... در تاریکی س��کوت 
ش��ب می رویم تا شب را به روز پیوند دهیم ... می رویم، گاه آرام 

و گاه پر شتاب ...
گاه تو آن چنان بی صبرانه می روی كه به دنبالت می دوم، سرم 

را باال می گیرم و نگاهت می كنم ...
نمی دانم به چه می اندیشی كه هر از گاه دستانت این چنین 

داغ می شوند و نگاهت آتشین ...
و من مش��تاق به دنبالت می دوم و بی تاب و اس��یر در كمند 
آتش��کده نگاه تو، در آتش كنجکاوی می س��وزم كه به راس��تی 
راه چیس��ت و مقصد كجاس��ت؟ و تو دلسوز و مهربان، در پاسخ 
سوال های ناگفته من، به افق اشاره می كنی و می گویی: »خورشید 
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راستین باالخره روزی خواهد دمید.«
برادرم، تو شبگرد عشق بودی، تو شاگرد خوب آفتاب فروزان 
علم و عمل بودی، تو خویش��اوند خورشید بودی و برای رسیدن 
به آن در آغاز بهار رفتی ... در بهار انقالب رفتی ... رفتی و رفتی 
و آن قدر تا به خورش��ید رس��یدی و من خورشید را در چشمان 
تو دیدم همان طور كه قبال تاللو آن را در بلور اش��ک هایت، در 

مراسم عزاداری دیده بودم ...
تو س��ینه می زدی و اش��ک چون مروارید از چش��مانت فرو 
می چکید و من با حس كنجکاوی كودكانه ام نگاهت می كردم... 
دیده بودم كه چگونه روزهای قبل برای امام حس��ین)ع( سینه 
می زدی ... برای یک لحظه دس��تت را كه پایین آمده به دس��ت 
گرفتم و گفتم: داداش امروز برای كه س��ینه می زنی؟ دس��تی را 
كه عاشقانه بر سینه كوبیده بودی، آرام بر سرم كشیدی و گفتی: 
برای حضرت محمد)ص(، برای امام حسن مجتبی)ع(، امروز 28 

صفر است، امروز روز شهادت آنهاست.
... و تو نیز علی جان، در چنین روزی همسفر خورشید شدی 
و من آفتاب را در چشمان تو دیدم، آنگاه كه گلوله مزدوران رژیم 
شاه س��ینه ات را شکافت ... و تو نور ش��دی ... تو خود خورشید 
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شدی و همچون دیگر خورشیدهای شاهد، پر فروغ بر سر كوچه 
ه��ای تنگ و تاریکی كه ح��اال مثل خود من، بزرگ و روش��ن 

شده اند، تابیدی. 
ش��هید علی س��ندروس فرزند فرام��رز در س��ال 1343 در 
خانواده ای مذهبی در شهر بیرجند متولد شد. تحصیالت ابتدایی 
را در دبس��تان فعل��ی »س��ندروس« و راهنمایی را در مدرس��ه 
»فرزان« گذراند. تحصیالتش تا اول نظری در دبیرستان كنونی 

»دكتر چمران« ادامه یافت.
ش��هید، نوجوانی خوش اخ��الق، خنده رو، متدی��ن، باوفا و 
هوش��یار بود. در خانه و مدرس��ه و اجتماع مورد تشویق و تایید 
قرار می گرفت. در جلس��ات دینی و مرثیه خوانی و آموزش قرآن 
شركت می كرد. عالقة زیادی به پخش عکس و اعالمیه های امام و 
نصب آنها و نوشتن شعارهای ضد رژیم بر دیوارهای شهر داشت. 
آرزوی كوچک��ش تحصیل علم و دانش ب��رای خدمتی صادقانه 
به م��ردم و آرزوی بزرگش ش��هادت در راه خدا بود. مادرش در 
روزهای آخر حیات ش��اهد بازگو كردن آرزوی ش��هادت از زبان 

علی بود.
در راهپیمایی روز 28 صفر س��ال 1357 روز هفتم بهمن ماه 
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مورد اصابت گلولة مزدوران ش��اه قرار گرفت و به فیض شهادت 
نائل آمد.

پیکر پاك شهید بر دوش مردم انقالبی بیرجند تشییع گردید 
و در مزار شهدا به خاك سپرده شد.
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شهید سعید طوقانی
تولد: 1348 تهران
شهادت : 1363/12/22 
منطقۀ عملیاتی بدر

پهلوان ش��هید س��عید طوقانی از جملة نوجوانانی بود كه رمز 
عزت و غیرتمندی را از امام راحل فرا گرفت و برای سربلندی دین 

و میهن، از فدای گران بهاترین دارایی خویش، جان، دریغ نکرد.
س��عید طوقانی، سال 1348 در تهران به دنیا آمد و به لحاظ 
اینکه پدرش حاج اكبر، از باس��تانی كاراِن بنام تهران بود، در سن 
چهار، پنج س��الگی به این ورزش عالقه مند ش��د و به همراه پدر 
و برادران بزرگترش كه آنان نیز از جمله ورزش��کاران بودند، در 

زورخانه حضور پیدا می كرد.



124 ▐جـاودانـه هـا▌

عالقه زیاد او به حركات خارق العاده در این رش��تة ورزش��ی 
باعث شد تا در این زمینه رشد بسیاری كند و با ارائه نمایش های 
زیبا، همگان را متّحیر سازد. شش سالگی او مصادف بود با حضور 
بیش از پیشش در عرصه ورزش باستانی و در سن هفت سالگی 
در مراسمی با حضور مسئولین رده باالی مملکتی آن زمان )سال 
1356( توانس��ت تنها در ع��رض 3 دقیقه 300 دور به دور خود 
بچرخد و با اجرای حركات منحصر بفرد، بازوبند پهلوانی كش��ور 

را از آن خود سازد. 
از آن روز ب��ه بعد، پوس��ترها و تصاویری با عن��وان »پهلوان 
كوچولوی كش��ور س��عید طوقان��ی« زینت بخ��ش زورخانه ها و 

نشریات ورزشی شد.
با شروع حركت های انقالبی مردم به رهبری امام خمینی)ره( علیه 
ظلم و ستم حکومت طاغوت، سعید نیز همراه بزرگترهای خانواده 

خود در آن شركت كرد و با سیل خروشان ملت همراه گشت. 
با شروع تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران در مهرماه سال 1359، 
با وجودی كه س��ن و س��ال چندانی نداش��ت، بر رفتن به جبهه 
اصرار می كرد، چرا كه نمی توانست بماند و شاهد باشد كه برادران 

بزرگترش علی، محمد و حمید به جبهه بروند و او در خانه باشد.
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مجروحیت علی و به دنبال آن مفقود شدن محمد در عملیات 
والفجر1 در بهار س��ال 62، تصمیم س��عید را ب��رای اینکه جای 
برادرانش را در جبهه های دفاع از دین و شرف پر كند، دوچندان 
كرد. س��رانجام با اصرار فراوان توانست همراه پدرش و گروهی از 
ورزش��کاران باستانی، برای اجرای ورزش برای رزمندگان اسالم، 
راهی جبهه شود؛ ولی خود به خوبی می دانست كه این همه فقط 

بهانه ای  است برای حضور در صفوف رزمندگان و بس.
در بازگشت از جبهه، اگرچه جسمش به خانه بازگشت و ظاهراً 
در كالس درس بود، ولی روحش در جبهه ها جا مانده بود و همان 
شد كه آنقدر اصرار ورزید و با دستکاری شناسنامه خود و باال بردن 

سنش، توانست در بهار سال 1363 راهی جبهه ها شود.
س��عید با حضور در پادگان دوكوهه، به همراه شهید »عباس 
دائم الحضور« توانست رزمندگان را به ورزش باستانی جذب كند 
و با بهره گیری از كمترین امکانات، زورخانه ای نیز در اردوگاه برپا 
كند كه بعد از شهادت او نیز ورزش باستانی در جبهه ها از جایگاه 

ویژه ای برخوردار شد.
حضور در كنار رزمندگان گردان میثم لشکر 27 محمد رسول 
اهلل)ص( در عملیات بدر در زمستان سال 1363، به قدری برای او 
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مهم بود كه با وجود بیماری شدید، از بیمارستان شهید كالنتری 
اندیمشک خود را به راهیان نبرد رساند و توانست به عنوان پیک 

و پیام رسان فرمانده در عملیات، حضور پیدا كند.
شامگاه بیست و دومین روز اسفندماه در شرق دجله، صفوف 
رزمندگان می رفتند تا س��ینه خصم را بشکافند و سعید با وجود 
ناراحتی جس��می، دلیرانه و دلسوزانه مسئولیت خود را به انجام 
می رس��اند كه ناگهان دوستانش متوجه ش��دند سعید از ستون 
نیروها جدا ش��ده اس��ت. فرمانده گروهان كه به او نزدیک شد، 
متوجه شد سعید از ناحیة شکم مورد اصابت گلوله تیربار سنگین 
دوش��کای دشمنان قرار گرفته است و لحظه ای بعد زانو بر زمین 
زده و با س��ینه ای ماالمال از عش��ق، به دیدار خدا ش��تافت و در 

محفل برادر و دوستان شهیدش مأوا گرفت.
س��عید در چرخش روزگار چرخید و در اوج نقطه انسانیت از 
حركت باز ایس��تاد. در این لحظه بود كه فریاد یا علی را سرداد؛ 
دان��ش و قهرمانی هر دو در مقابل��ش زانو زدند و معنای خود را 
گدایی كردند. پیکر قهرمان كشورمان به مدت 13 سال در خاك 

منطقه العماره عراق باقی ماند.
در س��ال 1373 پیکرش��هید محمد طوقانی و در سال1376 
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پیکر س��عید طوقانی را ب��ه میهن بازگردانیدن��د و در »زورخانه 
شهدای طوقانی« به خاك سپردند.

نوجوان پانزده س��اله ای ك��ه از تمامی مس��افرت ها، كاپ ها، 
مدال ها و ... گذش��ت، راه جهاد فی س��بیل اهلل را برگزید و رفت 
ت��ا در عرش چرخ بزند و به عالمیان بفهماند كه این قدر به دور 
خود نچرخید، فایده ای نیست. كسی كه هم رزمانش می گویند: 
»سعید با كشاندن ورزش باستانی به جبهه این ورزش را تطهیر 
كرد و نش��ان داد كه پهلوان كسی است كه بر نفس درونی خود 

فائق آمده است«، چه زیبا به دیار معبود شتافت. 
▐وصیت نامۀ شهید▌

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
با درود و سالم بر انبیا و اولیا معصومین علیه السالم خصوصاً 
چهاردهمین ولی مطلق و معصوم بر حق، منجی عالم بش��ریت، 
حجة ابن الحسن العسکری)عج( و نائب عزیز آن بزرگوار، ابراهیم 
زمان و بت شکن عصر، روحی له الفدا و صلوات و رحمت بر روح 
پر فتوح ش��هدای بخون غلطیده كه به رفیق اعلی پیوستند و از 
غیر حق گسستند و الیق مرزوق شدن عندالرب گردیدند و طلب 
ش��فای عاجل جانبازان اسالم از كسی كه اسم او شفای قلوب و 
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عابدان است و استدعای صبر جمیل و اجر جزیل بر بازماندگان 
شهدا و جانبازان كه چشم و چراغ این ملتند.

پ��در و مادر عزیز و بزرگ��وارم را كه بر من حقوق و مّنت های 
بی ش��مار دارند س��الم صمیمانه می رس��انم و امیدوارم از خطایا 
و لغزش ه��ای بنده درگذرند و همان گونه كه خانواده ش��هدا بر 
فقدان پسران ش��ان و برادرم صبر و شکیبایی نمودند بر شهادت 
من كه همچون او آنها را دوس��ت دارم كه پیرو ساالر شهیدان و 
سرور آزادگان حسین بن علی)ع( باشم و انشاءاهلل به این آرزویم 
ك��ه ادامه خط برادران عزیزم بود و رضای خدا و امام زمان)عج( 
و امام امت در آن اس��ت برس��م، و نیز حلیم و بردبار باش��ید و 
خوشحال باشید كه امانتی كه خدا به شما داده بود به خوبی باز 
گرداند و انش��اءاهلل بتوانم سبب افتخار و شفاعت شما در آخرت 
كه خانه اصلی و حقیقی اس��ت باشم و از شما و همه می خواهم 
كه ش��دیداً مقلد و متعبد امام امت باشید و دوستی و دشمنی و 
ح��ب و بغض و همه اعمالتان را بر محور امام امت و س��خنان و 
رفتار و كردار او قرار دهید و در فتنه ها و گیرودا رها تمس��ک به 
این حبل متین و نماینده صراط مس��تقیم كه ش��ما را بیشتر از 
خودتان دوست دارد و اختیارتان را بیشتر از خودتان دارد نمایید، 
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تا از بالها و آزمایشات سرافراز و با رضای حق بیرون آیید و كاری 
نکنید كه لیاقت یاوری امام زمان را از دست بدهید.

تا می توانید مراقب و محاسب اعمال و احوال خودتان باشید و 
خود را در محضر خدا حس كنید كه اگر شما او را نمی بینید او 
شما را می بیند و رئوف و رحیم و قادر و قهار است و حلم و صبر 

او شما را ظلوم و جهول نکند.. 
هر كه باشد ز حال ما پرسان 

همه را یک به یک سالم برسان
 خدایا خدایا تا انقالب مهدی)عج( خمینی را نگهدار

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته 

سعید طوقانی 63/4/14 ساعت 12/30

شهید سعید طوقانی درحضور رهبر انقالب اسالمی امام خمینی)ره(-قم 1358
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شهید علی غریب بلوک
)فرزند شهید مسلم غریب بلوک(
تولد: 1349 دامغان
شهادت: 1364/7/9 جزیر ة مجنون

علی غریب بلوك فرزند شهید مسلم، در تاریخ 1349/9/8 در 
شهرستان دامغان دیده به جهان گشود. 

پ��درش بَنا ب��ود و با زحمت ف��راوان او، خان��واده اش زندگی 
 آبرومندی را می گذراندند. 

او در حالی دورة راهنمایی را آغاز كرد كه حمالت وحشیانة 
مزدوران بعث عراق در پی جنگ تحمیلی به اوج خود رس��یده 

بود.
ش��هید غریب بلوك در خانواده ای رش��د كرده بود كه اصول 
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مذهبی و اعتقادی از درجة اهمیت باالیی برخوردار بود. بنابراین 
او ك��ه فردی مومن، مذهبی و انقالبی تربیت ش��ده بود تصمیم 
گرفت با همان س��ن در ش��رایط حس��اس جنگ به ی��اری امام 

خویش اسلحه به دست گرفته و عازم میادین نبرد شود. 
او در حالی كه س��ال سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بود 
عضو بسیج سپاه پاس��داران انقالب اسالمی دامغان شد و از این 

طریق پا به عرصة ایثار و جهاد گذاشت. 
علی غریب بلوك س��رانجام در تاری��خ 1364/7/9 در منطقة 

عملیاتی جزیره مجنون به درجة رفیع شهادت نائل گردید.

▐قسمتی از وصیت نامۀ شهید مسلم غریب بلوک▌
از والی��ت فقیه اطاعت كنید، زی��را والیت فقیه همان والیت 
علی است ... همسرم از تو می خواهم دخترم را چنان تربیت كنی 
كه همانند زینب باشد و حجابش را حافظ و ای دخترم حجابت را 
حفظ كن كه دشمنان اسالم از حجاب شما بیشتر می هراسند...و 
همسرم از تو می خواهم كه پسرانم را همانند علی اصغرها و قاسم 

بن الحسن ها و همانند فرزند شهیدم علی تربیت كنی...
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▐متن رضایت نامۀ شهید مسلم غریب بلوک، پدر معظم 
شهید علی غریب بلوک، برای اعزام به جبهه▌

بسمه تعالی
این جانب مسلم غریب بلوك، رضایت كامل دارم كه فرزندم را 
در جبهه ه��ای نور علیه ظلمت اع��زام كنید تا بلکه بتواند در راه 

دین مبین اسالم خدمتی نماید.
 مسلم غریب بلوک 
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شهید رضا فرخی خداجو 
تولد: 1350 بهار همدان
شهادت: 1365/1/1 فاو
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شهید علي اصغر فرخی خداجو 
تولد: 1349 بهار همدان
شهادت: 1361/6/10 سرپل ذهاب

صبح كه از خواب بیدار شد، چشمهایش اشک آلود بود، گاهی 
یا حس��ین می گفت و به آسمان خیره شد، حال عجیبی داشت، 
رفت وضو گرفت و آمد نمازش را خواند و بعد از نماز س��رش را 
گذاش��ت روی مهر و وقتی كه سرش را بلند كرد، اشک سراسر 
صورت��ش را خیس كرده بود. هر چه ازش پرس��یدم جواب نداد. 
صبحانه اش را برایش آمده كرد و رفت. س��اعتی نگذشته بود كه 
دی��دم صدای كوبیدن در می آید، دس��ت و پای��م را جمع كردم 
و چارق��د را دور كمرم بس��تم و رفتم در را ب��از كردم، پدرم بود. 
پیرم��رد رنگش پریده بود و زیر لب ذكر می گفت و از چش��مان 
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سرخش می شد فهمید كه اش��کهایش را همین جلوی در پاك 
كرده اس��ت. تا مرا دید س��رش را پایین انداخت و سالمی كرد و 
م��ن هم جوابش را داده، ن��داده راه افتاد آمد توی حیاط و رفت 
توی ایوان خانه نشس��ت، دست و پایم را گم كرده بودم، اسداهلل 
صبحانه اش را خ��ورده بود رفته بود صحرا، م��ن بودم و بچه ها، 
سماور روشن بود و چای آماده، برایش چای آوردم. خواستم بروم 
وسایل صبحانه و چاشت برایش بیاورم كه آرام گفت: »دختر بیا 

بشین كارت دارم.«
نشس��تم كنارش، س��رش را بلند كرد و از زندگیم پرسید، از 
كار اسداهلل و وضعیت بچه ها. نمی دانستم چرا دلم شور می رفت 
منتظر خب��ری بودم. از علی اصغر كه پرس��ید دلم هری ریخت. 
گفتم چند وقت است كه رفته جبهه و یکی و دو تا نامه نوشته. 
خدا رو ش��کری گف��ت و نگاهش را به آس��مان دوخت و گفت: 
»ان شااهلل خیره، دختر من صدقه می دهم و تو هم برای سالمتی 
بچ��ه ات دعا كن.« حیران مانده بودم كه این چه رفتاری اس��ت، 
گفتم: »چی ش��ده بابا؟« گفت: »اسداهلل آمده بود برایم خوابش 
راتعریف كرد. خواب دیده دخترم، ان ش��ااهلل خیر اس��ت. خواب 
حض��رت اباعبداهلل و حضرت علی اصغر حتماً خیره. دختر خوش 
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بحالت. خوش بحال علی اصغر.«
از در خانه كه بیرون رفت، رفتم توی اتاق و زل زدم به عکس 

علی اصغر و گریه كردم، گریه و گریه و گریه. 
مواظب بودم كه بچه ها نفهمند كه بیقرار ش��ده بودم، بیقرار.

اصال متوجه نبودم، چند بار هم رفتم س��ر كوچه و برگش��تم تا 
اسداهلل از صحرا برگشت. مثل مرغ پر كنده بودم و بیقرار.

تا مرا دید متوجة حالم ش��د. برایش گفتم كه بابا آمده بود و 
حال علی اصغر را پرسیده و رفته. دلداریم داد؛ اما نمی دانم چرا دلم 
آرام نمی گرفت. علی اصغر هنوز بچه بود، هنوز 13 س��الش نشده 
بود، وقتی می خواست برود هر چه بهانه آوردیم راضی نشد، حتی 
اس��داهلل هم كمی دعوایش كرد اما اشک چشمانش دل سنگ را 
هم آب می كرد. هر چه می گفتیم از حضرت علی اصغر می گفت و 
حضرت قاس��م. از دل خودم و حالم می گفتم، زود می رفت سراغ 
مصائب حضرت زین��ب)س( و من و حضرت زهرا. آخرش هم با 

هر زور و خواهشی بود ما را راضی كرد و رفت.
 بچه بود سپاه هم او اعزام نمی كرد. نمی دانم شناسنامه اش را 
دس��تکاری كرده بود یا باز هم اشک هایش به دادش رسیده بود. 
چند ماه بود كه جبهة سر پل ذهاب بود. چند وقتی ازش خبری 
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نداشتیم. یکی دو هفته قبل كه نامه اش رسید پسر همسایة آمد 
و آن را برایم خواند.

رفتم نامه را آوردم و به چش��مانم مالیدم شاید كمی دلم آرام 
بگی��رد. آرام ك��ه چه عرض كنم، دلم را خ��وش كنم به خطش. 
نمی توانس��تم آن را بخوان��م؛ اما آن را می بوییدم و به س��ینه ام 

می فشاردم، اصال آرام و قرار نداشتم.
تا صبح چند بار از خواب پریدم، خواب های آش��فته می دیدم. 
صبح تا از خواب بیدار شدم نمی دانم چرا دوست نداشتم اسداهلل 

از خانه بیرون برود، اما شال و كاله كرد و رفت.
من نشستم روی پله های ایوان حیاط، دل و دماغ كار نداشتم، 
بچه ه��ا هنوز خواب بودند و باید كارهای خان��ه را انجام می دادم. 
حیاط را آب و جارو كردم و رفتم توی آشپزخانه تا مقدمات ناهار 
را فراهم كنم كه دیدم اس��داهلل آمد. رفت صورتش را با ش��یر آب 
وس��ط حیاط شست، اما از چشم هایش معلوم بود كه خیلی گریه 
كرده است دس��ت هایش را گرفتم و ازش خواهش كردم كه چی 
شده است. نمی دانست چه بگوید، من هم نمی دانستم چی بپرسم.

بغضش تركید و گفت: خوابم تعبیر شد زن، یا علی اصغر گفت 
و زد زیر گری��ه. می گفت خواب دیدم كه علی اصغرم مثل علی-
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اصغر امام حسین تیر به گلویش خورده و علی اصغر من هم مثل 
علی اصغر حس��ین ش��ده بود. جنازه اش را ندیدم ولی می گفتند 

خواب پدر تعبیر شده بود.
شهید علی اصغر خداجو در تاریخ 61/6/10 در سن 13 سالگی 
در منطقه عمومی س��ر پل ذهاب با اصابت تیر مستقیم دشمن 
به گلویش به ش��هادت رسید و چند سال بعد برادر كوچکترش 
رضا كه او هم 14 س��ال بیشتر از عمرش نمی گذشت در اسفند 
ماه سال 1364 در منطقه عمومی فاو به برادر شهیدش پیوست.

یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد
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شهید محمدحسین فهمیده
تولد: 1346 قم
شهادت: 1359/8/8 خرمشهر

عشق و شور،  طراوت و پاكی، شجاعت و سرسختی، استقالل طلبی 
و عدالت خواهی، ایثار و از خودگذشتگی، استعداد و توانایی و ... از 
جمله ویژگي هایی هس��تند كه سراسر وجود هر جوانی ماالمال از 
آنهاس��ت. در دوران جوانی روح عرفان، اخالق و معنویت متجلی 
شده و جوانان آماده پذیرش فضیلت ها و ارزش های الهی مي شوند 
و زمینه ه��ای كمال طلبی در آنان بروز می كن��د؛ از این رو بخش 
متنابهی از سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی های دست اندركاران امر 
تعلیم و تربیت و تالش��گران عرصه های فکری و فرهنگی متوجه 
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این قشر می باش��د و محور اساسی سیاست گذاری های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاس��ی و مخاطب اصلی رس��انه های جمعی همواره 

جوانان بوده و خواهند بود.
ویژگي ها و استعدادهای نهفته در وجود جوانان مناسب ترین 
زمین��ه برای طراحی و ایج��اد هرگونه تغیی��ر و تحول فردی و 
اجتماعی اس��ت، بط��وري كه چرخ ه��ای انقالب ه��ا و تحوالت 
متعددی توسط این گروه به حركت در آمده و سرعت می گیرد. 
كنکاش در تاریخ ملل مختلف و از جمله جریانات حاكم بر جهان 
در طول س��الیان گذشته مؤید این مدعاس��ت. بخش انبوهی از 
بازیگران و نقش آفرینان حوادث مختلف جوانان بوده و امکانات و 
انرژی های بسیاری مصروف جذب و هدایت آنان به سمت اهداف 

معین )اعم از مثبت و منفی، ارزشی و ضد ارزشی( شده است.
هشتم آبان روز نوجوان در ایران یادبود شهادت نوجوانی است 
كه در نوجوانی به یک باره قله های ش��رف و انسانیت و غیرت را 
پیمود، كه چه بسیار اهل ریاضت و سیر و سلوك در پیمودن این 

راه پر فراز و نشیب بر این رهگذر الهی غبطه می خورند.
ش��هید "فهمیده" یکي از هزاران نونهال فهمیده و دانش آموز 
بسیجي كشور ماس��ت كه با نثار خون پاك خویش بر طراوت و 
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س��رخي خون شهداي انقالب اس��المي و جنگ تحمیلي افزود. 
وي دوران كودك��ي و نوجوان��ي خود را به صورتي س��پري كرد 
ك��ه همواره آبس��تن حادثه اي بود، حوادثي كه در ش��کل گیري 
ش��خصیت او مؤثر واقع شد. او با سرمایه عظیمي از فهم و درك 
و درایت انقالبي و اس��المي خویش و ب��ه دنبال طوفان حوادث 
انقالب، وارد جنگ تحمیلي ش��د و با وجود كمي س��ن، خود را 
به خونین شهر قهرمان رساند و با اقدامي آگاهانه و شجاعانه، نام 

خود را در دفتر شهیدان هماره زنده تاریخ ثبت كرد.
از آنج��ا كه این دانش آموز رزمنده بس��یجي، با ایمان و بینش 
عمیق و استوار در جنگ با دشمن پیش قدم و با نیل به شهادت، 
درس ش��جاعت، فداكاري و مقاومت را به همه بس��یجیان و امت 
حزب اهلل آموخت، امام بزرگوارمان این نوجوان 12 س��اله را رهبِر 
خود قلمداد فرمود؛ چرا كه نام و یاد او منشأ حماسه هاي سترگ 
شد و تحولي عظیم در شیوه دفاع مقدس و نبرد رزمندگان اسالم 
ب��ا كفر را فراهم ك��رد و راه پیروزي و س��رافرازي را یکي پس از 
دیگري، هموار ساخت. امروز شهید فهمیده، به حق الگوي شایسته 
و تصویر برجس��ته اي از ایثار و جهاد و شهادت براي دانش آموزان 
بسیجي و جوانان كشور ماست، به گونه اي كه حماسه سازي هاي 
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فهمیده و دیگر فهمیده هاي میهن اسالمي، مي تواند یادآور دوران 
دفاع مقدس و ارزش هاي واالي آن دوران باشکوه باشد.

محمدحس��ین فهمیده در اول اردیبهش��ت 1346 در ش��هر 
مقدس قم متولد ش��د. او در سال 1352 در دبستان روحاني قم 
مش��غول به تحصیل شد. سال تحصیلي به آخر رسیده بود. بوي 
تابستان مي آمد. محمدحسین با معدل عالي قبول شده بود. در 

سال 1356 به كالس اول راهنمایي مدرسه حافظ قم رفت.
در س��ال هاي 1356 و 1357 ب��ه پخ��ش اعالمیه هاي رهبر 
كبیر انقالب مبادرت مي ورزید و در زمس��تان س��ال 1357 نیز 
در تظاهرات انقالب اس��المي شركت نمود و در 12 بهمن سال 
1357 موفق به دیدار حضرت امام در بهشت زهرای تهران شد.

آنها شهر قم را دوس��ت داشتند ولي رفتن به تهران برایشان 
رویای��ي ش��یرین بود. دیدن خانة جدیدش��ان در ك��رج همه را 

خوشحال كرده بود.
روزي كه براي اولین بار به مدرسه راهنمایي »خیاباني« كرج 
قدم گذاش��ت، به خود نهیب زد: همه بچه ها دوست تو هستند! 

هیچ كس غریبه نیست! 
آقاي ناظ��م و معلم ها فرمان امام دربارة تش��کیل بس��یج را 
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توضیح مي دادند. محمدحس��ین و برادرش داوود روز ورود امام 
به وطن )12 بهمن( را به یاد مي آوردند.

- حسین! ده روزي كه نبودي كجا بودي؟ 
- آموزش جنگي، آموزش رزمي، آش��نایي با اسلحه و محیط 

و این طور چیزها...
پدر، پسرش را بوسید و تسلیم رفتن او شد.

محمدحس��ین همراه بچه هاي پایگاه مقاومت و داوطلب هاي 
دیگر به جبهه اعزام شده بود. براي فرمانده سخت بود كه مغلوب 
محمدحسین شود. با هیچ حساب و كتابي نمي توانست حرف او 
را بپذیرد. ب��ا حرف هایي كه مي زد بچه ها فهمیدند كه او از یک 
جنگ چریکي موفق برگش��ته اس��ت. همه فکر مي كردند بعد از 
نش��ان دادن آن همه دالوري و جس��ارت چاره اي جز موافقت با 

خواستة او نیست.
محمدحس��ین و نوجوان��ي دیگر به خط مقدم اعزام ش��دند؛ 

محمدحسین و محمدرضا شمس.
در می��ان صفیر گلوله ه��ا، انفجار خمپاره اي محمدحس��ین 
و محمدرضا را از جا پراند. چند روزي در بیمارس��تان ماهش��هر 
بستري شدند. محمدحس��ین و محمدرضا هم خسته از تحمل 
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محیط بیمارس��تان بي صبرانه به خرمش��هر بازگشتند. بار دیگر 
فرماندهان باید جثه الغر و نحیف محمدحسین را محک مي زدند.

محمدحس��ین به همراه رزمندگان دیگر در آخرین لحظه ها 
به اس��تقبال كس��اني رفتند كه به تازگي عقب نشس��ته و آماده 

مي شدند تا با توان بیشتري به میدان برگردند.
ناگهان محمدحسین آهي سرد از اعماق دل كشید. یک پاي 
محمدحسین به فرمان او نبود اما پیش  مي رفت. تانک ها به چند 
قدمي او رس��یده بودند. نارنجکي را كه در مش��ت گرفته بود از 
ضامن آزاد كرد و بي درنگ خود را زیر شني تانک انداخت. آری 
محمدحس��ین در منطقة كوت ش��یخ، نزدیک ایستگاه راه آهن 
خرمش��هر خ��ود را زیر تانک دش��من متجاوز بعث��ی انداخت و 
زیباترین و هنرمندانه ترین ش��هادت را به ن��ام خود ثبت كرد و 

امام خمینی او را این چنین رهبر خود خطاب كرد: 
»رهبر ما آن طفل دوازده س��اله ای اس��ت كه با قلب كوچک 
خود كه ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجک 
خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز 

شربت شهادت نوشید.«
پیکر صدپارة او در بهشت زهراي تهران، قطعه 24، ردیف 44، 
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شماره 11 مدفون است. هشتم آبان ماه یادآور ایثار و دالور مردي 
نوجوان باایماني است كه با عشق به والیت و اسالم و براي بیرون 
راندن دشمنان متجاوز بعثي از خاك میهن اسالمي، با جانفشاني 
حماس��ه اي آفرید كه در تاریخ هشت س��ال دفاع مقدس چون 
س��تاره اي مي درخشد و به س��ایر دانش آموزان و نوجوانان درس 

وفاداري و ایثار مي آموزد.
به مناس��بت سالگشت شهادت محمدحسین فهمیده، چنین 
روزي به عنوان روز بسیج دانش آموزي نامیده شده است. بسیج 
دانش آم��وزي نهادي اس��ت در جهت تحقق منوی��ات بنیانگذار 
جمهوري اسالمي ایران، مبني بر تشکیل ارتش بیست میلیوني. 
این نهاد، در جهت زنده نگهداش��تن اندیشه بسیجي و همچنین 
ترویج روح ایثارگري آنان در میان دانش آموزان تالش مي كند. 

س��ید ش��هیدان اهل قل��م، ح��اج مرتضی آوینی، ش��هادت 
محمدحسین فهمیده را اینگونه زیبا ترسیم می كند: 

»شایستگان آنانند كه قلبشان را عشق تا آنجا انباشته است كه 
ترس از مرگ جایی برای ماندن ندارد حکمرانان جزایر سرس��بز 
اقیانوس بی انتهای نور، كه پرتوی از آن همه كهکش��ان آسمان 

دوم را روشنی بخشیده است.«
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  شهیدرمضانعلي 
كارگران امیري 
  تولد:1346 فریدون كنار
  شهادت: 1359/10/25  
 سوسنگرد
  شهیدمحمدتقي 
كارگران امیري 
  تولد:1348 فریدون كنار
  شهادت: 1363/1/2 
رقابیه
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تا كالس دوم راهنمائی در مدرسة مهدیه اسالمی درس  خواند. 
در بسیج مدرسه ثبت نام و در آموزشی های نظامی شركت  كرد 
تا این كه از طریق بس��یج مستضعفین فریدون كنار به سوسنگرد 

اعزام شد. به معلمان خود احترام می گذاشت. 
ب��ا اینکه برادرش »رمضانعلي« س��ال 59 در سوس��نگرد به 
ش��هادت رس��یده بود و چند بار قصد رفتن ب��ه جبهه كرده بود 
چون 12- 13 ساله بود او را به جبهه نمی بردند، یک روز با عجله 
كاغذ س��فیدی را به پدرش داد و گف��ت پدرجان می خواهم مرا 

خوشحال كنی.
پدر از او پرس��ید رضاجان چ��ه می خواهی؟ گفت می خواهم 
این برگ س��فید را امضاء كنی. پدر كاغذ را گرفت و امضاء كرد. 
محمدتقي باالی آن نوشت؛ »رضایت نامه« و به بسیج داد و عازم 
جبهه شد. هم سنگران او می گفتندكه در جبهه بسیارشجاع بود و 
چون شیر می غرید و اسلحه را محکم و استوار بر دست می گرفت 

و بر قلب دشمن نشانه می رفت.
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شهید بهنام محمدي
تولد: 1345 مسجدسلیمان
شهادت: 1359/7/28خرمشهر

ش��هید بهنام محمدي در بهمن ماه س��ال 1345در ش��هر     
مسجد سلیمان به دنیا آمد، از همان دوران كودكي با سختي ها 
و دش��واري هاي زندگي آشنا ش��د و موجب شد تا براي مبارزات 
عالي و ارزشمند در عرصة زندگي آمادگي بیشتر به دست آورد.

به رغم همة سختي ها با كار، فعالیت و حرفه آموزي انس یافت 
و كارهایي چون خیاطي، تعمیر ماشین و تعمیر رادیو و تلویزیون 
را فرا گرفت، بهنام پس از انقالب درتعمیرگاه سپاه پاس��داران به 

عنوان شاگرد مکانیک مشغول به كار شد.
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در دوران دفاع مقدس و هجوم دشمنان به خرمشهر راه مبارزه با 
متجاوزان را در پیش گرفت، او با همان جسم كوچک اما روح بزرگ 
و دل دریایي اش به قلب دشمن مي زد و با وجود مخالفت فرماندهان، 

خود را به صف اول نبرد مي رساند تا از شهر و دیار خود دفاع كند.
چندین بارنیز به اس��ارت دشمن درآمد اما هر بار با توسل به 

شیوه اي از دست آنان گریخت و باز به نبرد و دفاع پرداخت.
بهنام با استفاده ازتوان و جسارت خود توانست اطالعات ارزشمندي 
از موقعیت دش��من را به دست آورده و در اختیار فرماندهان جنگ 
قرار مي داد، در یکي از مصاحبه هایش از پدر و مادرها خواسته بود كه 

بچه هاي خود را اهل مبارزه و جنگ و جهاد بار آورند.
بهنام، به بچه ها اینگونه سفارش كرده بود: از بچه ها مي خواهم 
كه نگذارند امام تنها بماند و خداي ناكرده احساس تنهایي بکند 

و در هر كاري خدا را فراموش نکنند و به خدا توكل كنند.
آن مبارز شجاع و پرتالش همچنین كار رساندن مهمات به سایر 
رزمندگان اسالم را نیز انجام مي داد و گاه آنقدر نارنجک و فشنگ 
به بند حمایل و فانسقه خود آویزان مي كرد كه به سختي این سو 
و آن س��و مي رفت. حضورش به دیگر رزمندگان روحیه مي داد و 

تالش بي امان و بي وقفه اش عرصه را بردشمن تنگ مي كرد.
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در خرمشهر بزرگ شد، ریزه بود و استخوانی، اما فرز چابک، 
بازیگوش و س��رزبان دار. ش��هریور 59 13بود كه ش��ایعه حمله 
عراقی ها به خرمش��هر قوت گرفته بود خیلی ها داش��تند شهر را 
ترك می كردند باور نمی كرد كه خرمشهر دست عراقی ها بیفتد 

اما جنگ واقعاً شروع شده بود بهنام تصمیم گرفت بماند. 
به سقوط خرمشهر چیزی نمانده بود. بهنام می رفت شناسایی 
چند بار او گفته بود: »دنبال مامانم می گردم، گمش كردم« عراقی ها 
فکر نمی كردند بچه 13 ساله برود شناسایی رهایش می كردند.یک 
بار رفته بود شناس��ایی عراقی ها گیرش انداختند و چند تا سیلی 
آبدار به او زدند جای دست سنگین مامور عراقی روی صورت بهنام 
مانده بود وقتی بر می گشت دستش را روی سرخی صورتش گرفته 
بود هیچ چیز نمی گفت فقط به بچه ها اشاره می كرد عراقی ها كجا 
هستند و بچه ها راه می افتادند یک اسلحه به غنیمت گرفته بود با 
همان اسلحه 7 عراقی را اسیر كرده بود احساس مالکیت می كرد به 
او گفتند كه باید اسلحه را تحویل دهی می گفت به شرطی اسلحه 
را تحویل می ده��م كه به من حداقل یک نارنجک بدهید یا این 
یا آن! دس��ت آخر به او یک نارنجک دادند یکی گفت »دلم برای 
عراقی های مادر مرده می سوزد كه گیر بیفتند« بهنام خندید برای 
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نگهبانی داوطلب شده بود به او گفتند »به تو اسلحه نمی دهیم ها« 
بهنام هم ابرو ب��اال انداخت و گفت »ندهید خودم نارنجک دارم« 
با همان نارنجک دخل یک جاس��وس نفوذی را آورد. شهر دست 
عراقی ها افتاده بود در هر خانه چند عراقی پیدا می شد كه كمین 
كرده بودند یا داشتند استراحت می كردند خودش را خاكی می كرد 
موهایش را آشفته می كرد و گریه كنان می گشت خانه هایی را كه 
پر از عراقی بود به خاطر می سپرد عراقی ها هم با یک بچه خاكی 
نق نقو كاری نداش��تند گاه می رفت داخل خانه ها پیش عراقی ها 
می نشس��ت مثل كر و الل ها از غفلت عراقی ها اس��تفاده می كرد 
و خش��اب و فشنگ و كنسرو بر می داش��ت همیشه یک كاغذ و 
مداد در جیبش داش��ت كه نتیجه شناسایی را یادداشت می كرد 
پیش فرمانده كه می رفت اول یک نارنجک سهم خودش از غنایم 
را بر می داش��ت بع��د بقیه را به فرمانده م��ی داد. زیر رگبار گلوله 
بهنام سر می رسید همه عصبانی می شدند كه تو آخر اینجا چکار 
می كنی برو تو س��نگر... بهنام كاری با ناراحتی بقیه نداشت كاسه 
آب را ت��ا كنار لب هر كدام باال می برد تا بچه ها گلویی تازه كنند. 
خمپاره ها امان ش��هر را بریده بودن��د و درگیری در خیابان آرش 
ش��دت گرفته بود مثل همیشه بهنام سر رسید اما نارحتی بچه ها 
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دیگر تاثیری نداش��ت او كار خودش را می كرد كنار مدرس��ه امیر 
معزی اوضاع خیلی س��خت شده بود ناگهان بچه ها متوجه شدند 
كه بهنام گوشه ای افتاده است و از سر و سینه اش خون می جوشید 

پیراهن آبی و چهار خونه بهنام غرق خون شده بود.
شیر بچه دالور خوزستانی پر كشید.....

مادر بهنام در بیان خاطره اي از این ش��هید آورده است: هنگام 
شروع جنگ تحمیلي بهنام 13سال و هشت ماه داشت. بهنام را به   
مدرسه نبردم چرا كه پدرش نمي گذاشت، او را به تعمیرگاه سپاه به 
همراه برادرش فرستادم تا كاري یاد بگیرد، در ایام جنگ مي گفت:

م��ادر دلم مي خواهد بروم پیش امام حس��ین)ع( و بدانم كه 
چگونه ش��هید ش��ده! بهنام آرزوي ش��هادت در دلش شعله ور 
بود، او به من كاغذي نش��ان داد كه درباره غسل شهادت در آن 
نوش��ته بود و گفت: مامان مرا غسل شهادت بده زیرا مي خواهم 
شهید شوم، تو هم از خرمشهر برو، اینجا نمان مي ترسم عراقي ها 

اسیرت كنند.
یکي ازهمرزمانش برایم تعریف ك��رد كه در آخرین روزهاي 
مقاومت در خرمشهر،28مهر ماه در خیابان آرش تركشي خورد 

و شهید شد.
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فضل اهلل در سال 1350 در روستاي »شوركي« استان بوشهر 
ب��ه دنیا آمد. پدر و م��ادرش از مردمي متدیّن بودن��د و او را بر 
اساس موازین دین اس��الم تربیت نمودند. فضل اهلل در حالي كه 

دانش آموز بود، قرائت قرآن را در مکتب خانه فرا گرفت.
بعد از پیروزي انقالب به عضویت بس��یج پایگاه مالک اش��تر 
درآم��د. زماني كه ب��رادرش یک پاي خود را در جبهه از دس��ت 
داد، اس��لحة به زمین افتادة او را برداش��ت و قدم به عرصة ایثار 
نهاد. وي دورة غواصي را در بسیج طي كرد و آن گاه همراه سپاه 
محمد)ص( با حضور در میادین رزم در مقابل دش��منان اس��الم 

قرار گرفت. 
س��رانجام این رادمرد عرصة ایثار در عملی��ات كربالي 4 در 
زمس��تان سال 1365 در سّن 15 سالگي به شهادت رسید. مزار 
پاكش در بهش��ت محمدي روستاي شوركي زیارتگاه عاشقان و 

عارفان و دارالشفای آزادگان است. 

  شهید فضل اهلل مرادي 
  تولد: 1350 بوشهر

  شهادت: 1365/10/4 خرمشهر
  عملیات كربالی 4
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شهید قدرت اهلل ملک محمدی
تولد: 1350 سنقركلیایي
 شهادت: 1365/1/8
 ارتفاعات سلیمانیه عراق

ش��هید قدرت اهلل ملک محمدی در س��ال 1350 در روستای 
»قش��الق« از توابع شهرس��تان »س��نقركلیایی« دیده به جهان 
گش��ود. پدرش كشاورز و مادرش خانه دار و از خانواده ای متدین 
و زحمتک��ش ب��ود. او از همان كودكی اخ��الق خوب و مذهبی 
داش��ت و با خانواده و دوس��تانش مهربان بود. وی در ده سالگی 
ب��ه واجبات و نماز و روزه اهمیت بس��یار می داد. در مس��اجد و 
پایگاه ه��ای مقاومت و برنامه های مذهبی به طور فعال ش��ركت 
می كرد. وی دوران تحصیالت ابتدایی را در همان روس��تا سپری 
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كرد و برای ادامة تحصیل در مقطع راهنمایی راهی مركز دهستان 
»فارسینج« ش��د. به دلیل عالقة فراوانی كه به امام داشت برای 
ادامة تحصیل، حوزة علمیه را انتخاب كرد و به حوزة علمیه امام 
خمینی در ش��هر سنقر عزیمت كرد. او تا سطح دو دروس حوزه 
را ب��ه خوب��ی گذراند و یکی از طالب نمونه ش��د. قدرت اهلل یک 
طلبة مبارز بود. همیش��ه كسانی را كه بر علیه انقالب اسالمی و 
امام سخن می گفتند را راهنمایی می كرد. او عاشق جبهه و جهاد 
برای اس��الم و قرآن بود. با وجود فعالیت هایی كه پش��ت جبهه 
داش��ت، آرام نمی گرفت و دوست داشت كه به طور مستقیم در 
مبارزه علیه دشمنان حضور داشته باشد. زمانی كه برای اعزام از 
میان طالب قرعه كشی می كردند، ابتدا نامش در نیامد، بنابراین 
ب��ه اصرار یک��ی از منتخبین را متقاعد كرد ك��ه جایش را به او 
بدهد. وقتی می خواس��ت به جبهه رود برای اجازه و خداحافظی 
از والدین اش به روس��تا آمد و در پاییز س��ال 1364 پس از وداع 
با خانواده از طرف سپاه پاسداران سنقر به سوی جبهه های حق 
علیه باطل ش��تافت. این طلبه عاشق، به جنگ با دشمن رفت تا 
درخت اس��الم را س��بز نگه دارد و باالخره پس از سه ماه حضور 
در جبه��ه، در اولین اعزام خود به تاری��خ 1365/1/8 در منطقة 
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عملیاتی والفجر9 در كوه های سلیمانیه عراق پس از رشادت های 
فراوان به ش��هادت رس��ید و پیکر مطهرش همان جا مفقود و به 

آرزویش كه شهادت در راه خدا بود، رسید.
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شهید سیدحسام الدین موسوی زاده
تولد: 1346 قم 
شهادت: 1362/12/7 عملیات خیبر 
وقتی امام فرمود یاران من در گهواره ها ش��یر می خورند هنوز 
به دنیا نیامده بود، اما چش��م امید امام به همین ها هم بود. اهل 
قم است، پدر، سیدی از روحانیون مبارز و عاشق امام بود. شهید 
عشق به اهل بیت عصمت و طهارت در عصارة وجودش بود. سال 
1346 به دنیا آمد و سال 1362 به شهادت رسید. 16 ساله، ولی 
وقتی نوش��ته ها و سخنانش را می ش��نوی، قامت یک مرد را به 

ذهن می سپاری، مردانگی به قد و سن و سال نیست ...
 باره��ا جبهه رفته بود و هر بار كه به او می گفتیم نرو، با یک 
لبخند كه حاكی از بزرگی روحش بود، جواب همه سوال  هایمان 
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را می داد، اصاٌل او بزرگ بود، بزرگتر از من ...
وقتی كه نامه اش را می خوانی، س��ادگی كالم و خط ابتدایی او 
را كه كنار بگذاری احس��اس می كنی یک روح بزرگ تو را مخاطب 
قرار داده است، می نشینی و نامه های محدود او را كه از جبهه برای 
برادران و خواهرانش فرس��تاد را یک به یک تا به انتها می خوانی و 
خود را در مقابل آن روح بزرگ خاشع می بینی مخاطب نامه هایش 
را روح خودت می یابی كه تشنة موعظه است و موعظه می شوی به 
صبر و پاكی و استقامت و وفای به عهد، مهربانی از قلمش می طراود.
و این آخرین نامه اوست؛ نامه اي مملو از عشق به خانواده اش:

»من از راه دور دست تو را می بوسم جانم،خواهرجان سعی كن 
در كارهایت صبور باش��ی. خواهرم، برادرانم را در كارهایشان یاری 
كن، مخصوصاٌ مسیح را كه امام خیلی روی این بچه ها تاكید می كند 
خواه��ر جان مرا ببخش چون عملیات دارد ش��روع می ش��ود و هر 
لحظه امکان دارد من كشته شوم. خواهرم در نمازهایت مرا و دیگر 

رزمندگان را دعا كن و بگو خدایا برادرانم را به آرزویشان برسان. 
محسن، در درس هایت كوشا باش سعی كن  نامه بنویسی، برادرانم 
را در درس هایشان یاری كن، محسن اگر می بینید كه مهدی مرخصی 

نگرفته است ناراحت نشوید چون عملیات دارد شروع می شود.
روح اهلل! مسیح را در كارهایش یاری كن. درس هایت را سعی 
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ك��ن با جدیت تمام بخوانی.دیگر عرضی ن��دارم امیدوارم كه در 
كارهایت موفق باشید.

 سالم آقامسیح، قربان تو گردم آقامسیح نمی دانی چقدر دلم 
برایت تنگ شده اس��ت دوست دارم یک دفعه هم كه شده تو را 
ببینم، نه تو را، بلکه خانواده. را قولی كه دادم فراموش نمی شود. 
خواهرج��ان در نمازهایت مرا دعا كن تا به آرزوهایم برس��م 
چون من یک قلب س��یاه ش��ده از گناه دارم. همیش��ه مادرم را 
ش��ب های جمعه به حرم ببری��د و از او بخواه كه مرا حالل كند. 

مرضیه جان تو را به خداوند قسم كه نمازهایت را بخوان.
ای مادر غم دیده نداری خبر از من
كز گردش ایام چه آمد به سر من 

من تازه جوان بودم اندر چمن حسن
نشگفته فرو ریخت همه بال و پر من 

دگر وقت تو را نمی گیرم ای مادر من، مادر من، مادر من، مادر من
س��الم بر پدر عزیز و گرامیم، امیدوارم پدر جان حالت خوب 
باش��د. س��الم مرا به مادر و خواهر و محس��ن و روح اهلل برسان و 
همینطور مسیح، و دوست عزیزم علی اكبر رضائی و سالم مرا به 

بچه محله ها برسانید. 
سالم محسن امیدوارم كه برادرم، حالت خوب و سالم باشید.



166 ▐جـاودانـه هـا▌



▐اولین كنگرة ملي بزرگداشت شهداي نوجوان▌ 167

شهید جبرئیل مهدی زاده
تولد: 1350 هریس
شهادت: 1362/12/7 جزیرة مجنون

بی اطالع پدر و مادر زمینه اعزام به جبهه را با شناسنامه برادر 
بزرگش فراهم كرد مادرش بازگو می نماید یک روز قبل از اعزام 
به جبهه با دوچرخه اش دورادور او را دیدم و پرس��یدم كجا رفته 
بودی؟ گفت: مادر جان مشغول گشت زدن در زادگاهم هریس، 
هیچ آرزوی نگذاش��تم و كوچه به كوچه و نقطه به نقطه شهر را 
گش��تم، مادر كه بی اطالع از اعزام او بود می گوید آخر برای چه؟ 

و او هیچ نمی گوید.
روز بعد او به محل اعزام نیروها در شهرس��تان هریس می رود  
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و تا موقع حركت در انتظار مادر می ماند كه ش��اید بیاید و او را 
ببیند اما مادر بی اطالع بود یک دفعه مطلع می شود و دوان دوان 
خود را زماني به محل اعزام می رس��اند كه پرستوهای انقالب از 
آش��یان كوچیداند آه و زاری، داد و فریاد می كند كه چرا به من 

نگفتی مگر من با رفتن تو مخالفت می كردم!
او در اعزام با سفارش به دوستان از آنان می خواهد كه از مادر 
و خان��واده اش حاللیت بطلبد و بگویند ك��ه مرا حالل كنید. در 

نامه ای از اسالم آبادغرب براي خانواده اش می نویسد:
»مادرجان از اینکه نتوانس��تم با اجازه ش��ما جبهه بیایم مرا 
حالل كنید مادرجان ما به امید خدا رفتیم و انشااهلل ما بر دشمن 
پیروز می ش��ویم و با به درجه رفیع شهادت نائل می آییم كه در 

هر صورت پیروزی بر ماست.« 
می خواهد به عملیات خیبر برود یکی از رفیقان و همشهریان 
خ��ود من می خواهد كه برای او هم وصیت نامه بنویس��د ولی او 
كه بدلیل سن كم این بزرگوار رفتن به عملیات را باور نداشت به 
او می گویند كه تو وصیت نامه را می خواهی چکار؟! تو كه زن و 

بچه نداری و او می گوید كه؛ 
»وصیت نامه خوب است یادگاری است.« 
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باالخره به تاریخ 1362/12/7 او در سن 12 سالگی در نهایت 
عشق و تقوا به درجه رفیع شهادت در جزیره شهادت در جزیره 
مجنون می رس��د یاد خاطره این ش��هید بزرگ��وار و بزرگ مرد 

كوچک و سایر شهدا و همرزمانش گرامی باد. 
▐وصیت نامه شهید▌

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اینجانب جبرئیل مهدی زاده فرزند نصرت س��اكن شهرستان 
هریس، بعد از صلوات و س��الم بر نبی اكرم)ص( و سالم بر امیر 
المومنی��ن علی)ع( از خداوند متعال خواس��تارم كه به این رهبر 
انقالب طول عمر عنایت فرماید و نیز سالم و تهنیت می فرستم 
بر پدرم و مادرم كه چندین س��ال شما را اذیت كرده ام و از خدا 
می خواه��م كه مرا مورد عفو قرار دهد و پ��در اگر می خواهی از 
احواالت پس��رت اطالع جویی. الحمداهلل س��المتی حاصل است 
و ش��اد و خرم هس��تم كه هر چه زودتر عملیات صورت خواهد 
گرف��ت من ه��م توفیق یافتم تا در این عملیات ش��ركت كنم و 
سالم گرم دارم به تک تک برادرانم و خواهرانم و توصیه دارم كه 
درس هایتان را خوب مطالعه كنید و هر روز قرآن بخوانید و پدر 
در نماز جمعه حاضر شوید و گول منافقین بي دین را هیچ وقت 
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مخ��ور و دعا كنید كه در این جنگ هر چه زودتر پیروز ش��ویم 
و با دوس��تانم به خانه خود برگردیم و اگر پدر و مادر خوبم من 
را دیگ��ر ندیدند من را حالل كنند. و گریه نکنید به من و حتی 
االمکان در راه انقالب تالش كن و از روحانیت دس��ت نکش زیرا 
روحانیت بودند كه این انقالب را پیروز كردند و از دوس��تان من 
عیادت كنید و سالم مرا به دوستانم و همسایه ها برسانید و پشت 
جبهه را رها نکنید و محکم و پایدار باشید و در خانه با مادرم با 
مهر و محبت رفتار كنید و در تربیت فرزندان خیلی كوشا باشید 
بخصوص در ادبش��ان و اخالقشان و نماز بخوانید و نیز قران و ما 
جنگ های زیادی را پیش خواهیم داش��ت. و مادر به شما خیلی 
زحمت داده ام زیاد اذیت كرده ام مرا عفو و بخش��ش كنید، مادر 
اگر شما نباشی من ناراحت می شوم واگر من باز نگشتم برای من 
گریه نکن. اگر گریه كنی روح من ناراحت می ش��ود و اگر شهید 

شدم بر باالی قبر من عکس امام را بزنید .
والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته

62/11/27
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شهید اسماعیل نظری جاللی
تولد: 1347 گیالن
شهادت: 61/2/22 عملیات 
بیت المقدس جفیر

▐زندگینامه با قلم خود شهید▌
در خرداد ماه سال 1347 در خانه فقیری بدنیا آمده ام موقعی 
كه به چهار س��الگی رس��یدم برادرم كالس 10 بود و شکل های 
كتاب طبیعی را در خانه مان می كشید و پیش ایشان می نشستم 
نگاهش می كردم و خیلی عالقه زیادی به نقاشی پیدا كرده بودم 
از آن به بعد موقعی كه بیکار بودم وقتم را صرف نقاشی كشیدن 
می ك��ردم بعد ب��رادرم كه دید عالقه زیادی به نقاش��ی دارم مرا 
به كتابخانه نقاش��ی كودك برد و در آنجا عضو كتابخانه ش��دم. 
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صبح ه��ا و بعدازظهرها به كتابخانه می رفتم و نقاش��ی می كردم 
بعد در كتابخانه ما را به اردوی رامس��ر بردند و بعد از دو روز باز 
به كتابخانة آستانه برگشتیم؛ ولی عالقه ام به نقاشی بیشتر شده 
بود تا به 6 س��الگی رس��یدم. به مدرس��ه رفتم و شروع به درس 
خواندن كردم و به درس خواندن هم استعداد داشتم. تا به كالس 
پنجم رس��یدم و همه سال قبول شدم موقعی كه به كالس اول 
راهنمایی رفتم دیگر برادر بزرگم به دانشگاه رفته بود و كم كم با 
دوست هایی آشنا ش��ده بودم كه مرا جذب خودشان كرده بودند 
و مرا از كتابخانه، نقاشی، درس خواندن،مدزسه رفتن همه چیز 
انداختند. دیگر درس نمی خواندم و همیش��ه با آنها می گشتم و 
پدر و مادرم هم فکر می كردند كه من مثل س��ال های گذش��ته 
درس می خواندم و یک سال هم مردود شدم ولی چون كه سنم 
11س��ال بود نمی توانستم تشخیص بدهم كه من چرا اینجوری 
شدم بعد سال دیگر كه كم كم بزرگ شده بودم دیدم كه با همان 
كسانی كه س��ال قبل می گشتم آنها نخاله هایی بودند كه مرا به 
انحراف كشیده بودند بعد فکر كردم دیدم بلی این ها استعداد را 
از بین بردند و مرا از تحصیل انداختند. از آن به بعد با آنها قطع 
رابطه كرده بودم، دیگر با آنها تماس نمی گرفتم و بعد مردم ایران 
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انقالب كرده بودند و دس��ت به دس��ت هم دادن��د و این انقالب 
خونین را به پیروزی رساند ند و موقعی كه انقالب هم پیروز شده 
بود و با آن كس��انی كه تماس داش��تم قطع رابطه كرده بودم باز 
خود را نش��ناخته بودم و چیزی نمی دانستم و مثل یک درخت 
خش��کی بودم كه رشد نمی كردم بعد برادرم راه راست را به من 
نش��ان داد و بعضی اوقات كه بیکار بودم كتاب هایی در كتابخانه 
 اش ب��ود را مطالع��ه می كردم بعد كه چند ت��ا كتاب خواندم در 
خودم فرو رفتم و خودم را بازس��ازی كردم و خدا هم مرا به راه 
راس��ت هدایت كرد و درس خ��ودم را هم می خواندم اول نظری 
ب��ودم كه دیدم، آن كس��انی كه مرا به انحراف كش��یده بودند و 
نمی خواس��تند ش��اگردهای زرنگ به تحصیل خود ادامه بدهند 
در آینده دكتر یا مهندس بشنود، االن می گویند ما مجاهد خلق 
هستیم و امثال ش��ان می روند بهشتی ها و رجایی ها و باهنر ها را 
ش��هید می كنند پس ما باید بدانیم كه این ها چه كاره هستند و 
گول آنها را نخوریم بعد در بسیج ثبت نام كردم و عضو بسیج شدم 
و در بس��یج در كالس های مختلف شركت می كردم كالس های 
ق��ران، آموزش نظامی، ادیولوژی. بعد جنگ عراق و ایران ش��ده 
بود و جنگ��ی بود تحمیلی كه عراق از كش��ورهای دیگر كمک 
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می گرفت و با ملت ایران جنگ می كرد. بعد از شش ماه از شروع 
جنگ گذش��ته بود كه ما به پادگان آموزش چالوس اعزام شدیم 
و در آنجا دوره آموزش��ی یک ماه��ه را گذراندیم و بعد از آن به 
جبهة حق علیه باطل اعزام شدیم و مشغول به جنگ شدیم و با 
روحیة خیلی قوی با مزدوران صدام كافر می جنگیدیم و آنها را از 
بین می بردیم و بعد از گذراندن مدتی در جبهه كه مورد اصابت 
تركش و گلوله قرار گرفته بودم و بعد خوب ش��دم از بیمارستان 
به خانه آمدم و مدتی استراحت كردم و دوباره به جبهه حق علیه 
باطل رفتم كه دومین بارم بود و بعد ماموریتم تمام شد. به خانه 
برگشتم چند روز ماندم و سومین بارم بود كه رفتم به جبهة حق 
علیه باطل و اولین بار دوره ابتدائی شهادت را گذراندم و دومین 
بار دوره راهنمایی ش��هادت را گذراندم و سومین بار دوره نظری 

شهادت راكه دیپلم شهادت را گرفتم 
خوشا به سعادت كسانی كه فوق لیسانس شهادت را گرفتند 
امثال بهشتی ها، رجایی ها، باهنرها، آنها دوره ابتدائی و راهنمایی 

و دوره های مختلف را در دراز مدت گذراندند
روحشان شاد و روانشان پاك 

والسالم 
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شهید غالمرضا نوروزی
تولد: 1351 گرمه
شهادت: 1365/12/12 شلمچه

َرق از توابع گرمه اس��تان خراسان  در خانواده ای مذهبی در َدَ
ش��مالی به دنیا آمد. شکل گیری ش��خصیت او با مبارزه و جهاد 
علیه ظلم و جور عجین ش��د. آغ��از تحصیالتش همزمان با اوج 
نهضت و قیام امام خمینی)ره( ش��روع ش��د. در نیمة تحصیالت 

ابتدایی بود كه جنگ آغاز شد.
غالمرضا از كودكی عاش��ق امام و مطیع اوامر آن حضرت بود 
و با كمِی سن، دایم بهانة حضور در جبهه و سنگر رزم می گرفت 
به خصوص بعد از ش��هادت برادر بزرگ��ش »تقی« در خردادماه 
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1365 درجبهة مریوان، كاس��ة صبرش از حضور در پشت جبهه 
لبریز شده بود و به عشق مبارزة رویارو به ستم پیشگان بعثی دل 

از كف داده بود.
او در حالی درس و مشق و مدرسه را رها كرد و راهی جبهه های 
نبرد علیه ظلم شد كه از داغ هجران و شهادت تقی چند ماه بیشتر 

نگذشته بود و پدر و برادر دیگرش نیز در جبهه حضور داشتنند.
حاج رضا نوروزی پدر معظم شهیدان واالمقام تقی و محمدرضا، 
از عشق فرزندانش به جضور در جبهه-های خون رنگ  و ماجرای 
شهادت فرزند دوم خود می گوید: »در جبهة جنوب بودم كه دیدم 
غالمرضا هم آمد. شش ماه در جبهة جزیرة مجنون بودند و وقتی 
متوجه شد كه عملیات نزدیک است با لشکر تسویه حساب نکرد و 
با عضویت پاسدار افتخاری در جبهه ماند و در  عملیات كربالی5 
ش��ركت كرد و در تاریخ 22 اس��فندماه 1365به شهادت رسید و 
پس از س��ال ها انتظار، پیکر پاكش در سال 1377 توسط كمیتة 
مفقودین كشف و در زادگاهش مورد استقبال و تشییع قرار گرفت.

در س��ال های بی خبری از او ش��بی به خواب��م آمد و در عالم 
خواب نامه ای به من داد كه با خط زیبایی روی آن نوش��ته بود, 
ِِّهم یُرَزُقون« و من بیدار كه ش��دم خیالم راحت شد كه  »ِعنَد َرب
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او نیز مثل برادرش تقی، به قول قرآن كریم نزد خدای متعال از 
روزی خوران است.«

شهید غالمرضا نوروزی در وصیت نامه خود ضمن درج همان 
آیه ای كه در خواب به پدر رنج كش��یده اش نگاشته بود، این گونه 
به راز و نیاز با معبود خویش می پردازند؛ »خداوندا تو مرا آفریدی 
و خودت هم مرا گرفتی. تو را شکر كه چنین جانی به من دادی 
و من هم در راه رضای ]تو[ قدم برداشتم  و یک جان ناقابل برای 
راه رضای] تو[ دادم. خداوندا من از تو می خواهم كه مرا چندین 
ب��ار زنده كنی و برای تو و در راه رض��ای ]خودت[ بجنگم و باز 

شهید شوم و باز زنده شوم و دوباره شهید شوم.«
ش��هید غالمرضا نوروزی در پایان وصیِت خویش، ضمن ابراز 

عشق به والدین، این گونه از خدا برای آنان صبر آرزو می كند؛
»ول��ی ای پدر! من از تو می خواهم خداوند به تو صبر دهد و 
مانند علی اكبر و حسین ها باشید و از تو می خواهم همیشه دست 
به دعای رزمندگان باشید ولی ای مادر از تو می خواهم از شهید 
ش��دن م��ن در راه رضای خدا صبر كنی و گری��ه نکنی و مانند 
زینب ها و فاطمه ها و زهراها باشی و همة رزمندگان را دعا كنی 

و برای من گریه نکنی.«
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شهید علی واعظی فرد
تولد: 1349 قزوین
شهادت: 10 /1361/2 خرمشهر 
عملیات بیت المقدس

چهارم فروردین ماه س��ال 1349 در خان��واده ای مذهبی در 
روس��تای ش��یرازك قزوین چشم به جهان گش��ود. در سن 12 
س��الگی كه در پایة اول راهنمایی مش��غول ب��ه تحصیل بود، به 
همراه بس��یج مردمی روانة جبهه های حق علیه باطل شد و پس 
از هش��ت روز فداكاری و ایثار در دوم اردیبهشت سال 1361 با 
اصابت تركش به س��ر و سینه در جبهة خرمشهر به درجة رفیع 

شهادت نایل گردید.
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▐نامه ای از شهید علی واعظی فرد، لحظاتی قبل از 
شركت در عملیات آزاد سازی خرمشهر▌

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»من عرف نفس��ه فقد عرف ربه« هر كس خود را بشناس��د، 

خدای خود را هم خواهد شناخت.
سالم بر یگانه پرودگار جهان، درود فراوان بر مهدی)عج( موعود 
و نایب بر حقش، حضرت امام خمینی، رهبر كبیر انقالب اسالمی 
ایران و با سالم بر پدر و مادر بزرگوارم و سالم بر خواهران و برادرنم. 
ممکن اس��ت از حال من در اینجا نگران باش��ید ولی ناراحتی به 
خود راه ندهید، زیرا كه حال من بسیار خوب است. فعاٌل در آبادان 
هستیم و ممکن است چند روز جهت دیگر نبرد با صدامیان كافر 
راهی خرمشهر شویم. پس دعا كنید كه انشاءاهلل پیروز شده و موقع 
بازگش��ت، با ش��یرینی و میوه از من استقبال كنید. زهرا، فاطمه، 
معصومه، محمد و مهدی را از دور می بوس��م و س��المتی همگی 
را از درگاه خداوند ب��زرگ خواهانم. یادتان نرود كه برای پیروزی 
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