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خاطره این شــهيدان راه حق جاوید 
است؛ ســربازانی که با نثار خون پاک 
خود درخت برومند اســام را آبياری 
نموده و مذهب مقــدس را تجدید و 
جاودانه نمودنــد. رحمت و درود حق 
تعالی بر پدران و مادرانی که در دامان 
و پناه خود چنين فرزندان بزرگواری را 
تربيت کردند که فخرآفرین برای کشور 
و ملت بزرگ ایران و اسام گردیدند و 

الگو برای مجاهدین تاریخ شدند.     
صحیفه امام، جلد 14،صفحه182

شــهيدان، جوانان مؤمن و فداکاری 
بودند که بــرای دفاع از کشــور و 
ملــت در برابر متجاوزان به این آب 
و خاک جان خود را در کف دســت 
گرفته و با نــام و یاد خدا به ميدان 
نبــرد قدم نهادند. ملــت ما و بویژه 
جوانان امروز مدیون شــهيدانند. از 
خود گذشتگی آن پاکبازان بود که 
اسام و استقال و آزادی را به ملت 

ایران هدیه کرد.
مقام معظم رهبری،24 اسفند91                                                                                   





اصلي ترین وظيفه اي که انتشــارات شاهد از آغاز فعاليت خود در عرصة نشر 
به عهده گرفته اســت، زنده نگاه داشــتن یاد و خاطــرة ایثارگران مجاهدي 
 اســت که در پاســداري از انقاب اســامي جانفشــاني کرده انــد و اگر از

»شــراب طهور« شهادت سيراب نشده باشند، متحمل مصائب مقدسي چون 
اسارت و جانبازي شده اند. 

از مهم ترین و معتبرترین شيوه هاي برافروخته نگاه  داشتن آتش یاد و خاطرة 
آن دالورمردان عرصة جهاد و پيکار، به دست دادن گزارش هاي واقعي و عيني 
از زندگاني و ســلوک آنان است در قالب ضبط خاطرات بر جاي مانده از آنان، 
که ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شيوه هاي دیگر بيشتر 
است. چرا که در این گونه  نگارش، عنصر خيالي کمترین نقش را در اثر دارد 

و آنچه هست یکسره پهنة انکارناپذیر واقعيت است. 
از سوي دیگر انتشار خاطراتي که از مجاهدان راه حق در حافظه ها باقي  مانده 

سخن ناشر
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است، دست مایة بکر و بي بدیلي است براي آن عده از محققان و هنرمنداني که 
در آثار خود، دغدغة سالکاني را دارند که روزگاري براي پاسداري از سرزمين 
اسامي خویش، به ميدان آمدند و حماسه ها آفریدند تا آن شجرة طبيه اي که 
به دست مبارک آن پير فرزانه در خاک این مرز و بوم کاشته شده بود، ببالد 

و به ثمر بنشيند. 



ْم َوأَْمَوالَُهم بِأَنَّ لَُهُم الَجنََّة یَُقاتُِلوَن فِي  َری ِمَن الُْمْؤِمِنيَن أَنُفَســهُ إِنَّ اهللَّ اْشــتَ
ا فِي التَّْوَراةِ َواإلِنِجيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن  َسِبيِل اهلّل َفَيْقُتُلوَن َویُْقَتُلوَن َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّ
أَْوَفی بَِعْهِدهِ ِمَن اهلّل َفاْسَتْبِشُرواْ بَِبْيِعُکُم الَِّذي بَایَْعُتم بِِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم
)سوره توبه آیه 111(

خدا از مومنان جان ها و مال هایشــان را خریده به این )بهاء( که بهشت برای 
آنها باشد؛ )در عوض( در راه خدا کارزار کنند، بکشند و کشته شوند، این وعده 
حقی اســت بر او که در تورات و انجيل و قرآن ذکر فرموده و کيســت که به 
پيمان خویش از خدا وفادار باشد ؟ به معامله پرسود خویش که انجام داده اید 

شادمان باشيد، که این کاميابی بزرگ است.
خداوند متعال در این آیه کریمه خودرا مشــتری جان و مال مومنان در برابر 
بهشت برین معرفی می کند و بر مبارکی این معامله بشارت می دهد. وعده ای 
که در کتب آســمانی دیگر نيز بر آن تصریح شــده اســت. ایمان و اخاص 
کيميای مس وجود انسان اســت و زمانی که در انسان تجلی می یابد ارزش 

پیشگفتار
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وی را تا آنجا باال می برد که در بازار کائنات مقام الوهيت خواســتار و مشتری 
وی می شود. خداوندی که هستی و وجود کائنات در گرو اراده اوست خواهان 
جان و مال مخلوق در برابر قرب خود می شــوند و این فوزی است که تنها از 
آِن  مومنان و مخلصان اســت. مقام شهيد امری قراردادی و وضعی نيست ؛ 
خداونــد متعال توفيق این معامله را به هر کس نمی دهد بلکه تنها گروهی از 
مومنان هســتند که برای این معامله مبارک انتخاب می شوند. پس شهيد از 
این جهت توفيق شهادت را می یابد که به مقام ایمان نائل شده است، بنابراین 
طلب شــهادت در راه خداوند در واقع طلب وصول به مقامی ایمانی است که 
آن چنان وجود انسان را نورانی و درخشان می نماید که ملکوت خلقت طالب 

معامله با وی شود.
یکی از توفيقات نســل ما و قبل از ما دورانی اســت که در آن زیســتيم. در 
اطراف ما انســان هایی فرشته خو بودندکه با ایشان زندگی کردیم. مفاهيمی 
چون تقوی، ایمان، اخاص و ایثار در وجود ایشان معنی می یافت در حالی که 
کمترین ادعایی نداشــتند. با همه بودند و با هيچ کس نبودند. همواره خود را 
بدهکار انقاب و مردم می دانستند و برای آن از تمام وجود مایه می گذاشتند. 
در حالی که همه وامدارشان بودند، نه خود را وامدار کسی می کردند و نه دیگران 
را وامدار خود می خواستند. دنيا در نظرشان پست و خوار بود. در دوراهی های 
زندگی تنها به آنچه که به خواست خدا نزدیکتر بودمی اندیشيده اند و از اميال 
خود گریزان بودند. انقاب اسامی و جنگ تحميلی مجالی برای درخشش و 

تابش ایشان شد و انوار وجودی ایشان سراسر کشور را روشن ساخت.
یادبود این عزیزان که در این اثر تجلی یافته تاشی است برای فشاندن عطر 
اخاص و ایمان، گوشزدی است برای ما که تجربه همزیستی با این انسان های 
واال را داشــتيم و درسی است برای نســل های بعدی که امانتدار ارزش هایی 
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باشند که این عزیزان با جانفشانی خود از آن پاسداری کردند.شاید امروز که 
جنگ با دشــمن ظاهر مطرح نيست، مطابق فرموده پيامبر اکرم )ص(، زمان 
»جهاد اکبر« باشــد که اگر نگویيم دشــوارتر است، تنها با تمسك به همان 

ایمان و اخاص عملی خواهد شد.
اینجانب به ســهم خود از تاش ارزشمند حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه در 
تدوین این اثر ارزشــمند تشــکر می نمایم و اميدوارم مطالعه آن برای همه 

دانشگاهيان مفيد باشد.
    دکتر علی جعفريان  
ريیس دانشگاه
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َُّدنَك ُسلَْطانًا نَِّصيًرا   1 رَّّب أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق وَأَْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق وَاْجَعل لّي ِمن ل
انقاب اســامي نتيجه حرکت توده هاي مختلف مردم از جمله دانشجویان و 
نقطه شروع حرکتي تمدن ساز و جهاني در همه ابعاد خود به رهبري حضرت 
امام )ره( بود. جنبش دانشجویي نيز همپاي همة آحاد ملت در به ثمر رسيدن 
انقاب اســامي نقش خود را ایفا نمود. نقش پيشــرویي اجتماعي، یکي از 
کارکردهاي ثانوي اما طبيعي دانشگاه هاست. در جوامع و کشورهاي گوناگون، 
دانشــگاه ها طایه دار حرکت هاي پيشــروانه، نوگرایانه، اصاحي و یا انقابي 
جوامع خود هســتند. مقام معظم رهبري در ریشه شناســي این نکته چنين 
فرموده اند: »در همه جاي دنيا، دانشــجویان یکي از قشرهاي پيشرو هستند، 
علت هم واضح اســت. روح ناآلودة جوان، هنگامي که با ذهن و فکر روشــن 
ناشــي از تحصيل و با دید بصير و آگاه همراه مي شود، ترکيب خيلي ممتاز و 
فاخري به وجود مي آورد. آن ترکيب، همان دانشــجو است. به همين خاطر 

1- سوره االسراء آیه 80

ــه ــدمـ ــقـ مـ
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اســت که دانشجویان هميشه از قشرهای پيشتازند...« در جریان شکل گيري 
و اوج یابي نهضت اســامي ایران، به شکل هاي گوناگون در آن سهيم شدند 
و نقش پيشــروانه خود را ایفا کردند. در رژیم گذشته هم علي رغم سرکوب و 
فشــار و گمراه سازي دستگاه هاي مختلف آن رژیم جبار، باالخره دانشجویان 
در گرایش به اسام و اوج اسام طلبي و اسام خواهي، کار خودشان را کردند 
و نقش خودشان را ایفا نمودند. دانشجویان از ساعت اول این مبارزه تا لحظه 
پيروزي، یك جریان مستمر مبارزه دانشگاهي و دانشجویي را به وجود آوردند، 
کسي در این هيچ شك و شبهه اي ندارد. یکي از حوزه هاي تأثيرگذار در دوران 
هشت سال دفاع  مقدس، دانشگاه و نقش آفریني و بالندگي عنصر دانشجو بوده 
است و برخورداري نيروهاي رزمنده از چنين پشتوانه اي آثار و برکات زیادي 
در نحوه پيشــبرد و مدیریت جنگ داشته است. از آنجا که دانشگاه به عنوان 
یکي از مراکز ایجاد حرکت و شــکل دهي به تصورات و باورهاي افکار عمومي 
هر جامعه اي بوده، شيوه نگرش و مشارکت این نيروها در جنگ تحميلي )که 
مهمترین چالش پس از پيروزي انقاب اســامي تا آن مقطع بود و تماميت 
ارضي کشــور را نشانه رفته بود(، بسيار مهم و حائز اهميت بود. طبيعي است 
که حضور دانشجو و اقشار دانشگاهي در عرصة نبرد مستقيم با دشمن بعثي و 
نيز خاقيت هاي آنان در مدیریت همه جانبه جنگ، تأثير بسزایي در ناکارآمد 
ساختن نيروهاي مسلح عراق و حاميان آن بر جاي گذاشت و نتيجه این پيوند 
مقدس )همراهي بخش هاي عملياتي و رزمي با مراکز علمي و دانشــگاهي( 
ایــن بود که ایران از یك نبرد طوالني و نابرابر بدون اینکه حتي یك وجب از 
سرزمينش در دست نيروهاي دشمن باقي بماند، سرافراز بيرون آید. اگر تأملي 
در وصيت نامه هاي شــهداي دانشجو و تعابيري که در مورد حمایت از انقاب 
و رهبري و نيز اعتقاد راســخ به راهي که در پيش گرفته بودند داشته باشيم، 
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درمي یابيم که انتخاب آنان انتخابي تصادفي و از روي غلبة احساســات نبوده 
اســت. مقاومت تحسين برانگيز جوانان برومند این سرزمين در برابر استکبار 
جهانی، صحنه های بی بدیل و بی نظيری از شهادت و ایثار را خلق کرد که اگر 
به ضبط و ثبت و تفسير و توزیع آن ها اهتمام نورزیم، به فرهنگ وتاریخ مردم 
این مرز و بوم، جفایی جبران ناپذیر روا داشــته ایم. خلق این آثار اعجاب آور و 
حيرت انگيز )که طبق فرمایش آن مقتدای سفر کرده، به جز در برهه ای کوتاه 

از صدر اسام همانند ندارد(، حجت را بر همگان تمام کرده است. 
دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز از جمله دانشکده هاي کشور 
است که دانشجویان آن، در کنار فعاليت در عرصه هاي علمي، هم در به ثمر 
نشســتن  انقاب اسامي  و هم دفاع مقدس مشــارکت فعالي داشته اند؛ به 
طوري که ســی و دو نفر از بهترین دانشــجویان خود را تقدیم انقاب کرده 
است. این دانشکده، اکنون  با بيش از هشتاد سال تاش در عرصه هاي مختلف 
پزشــکي، قدیمي ترین و بزرگترین دانشکده پزشــکي کشور است که از  بدو 
تأســيس تاکنون، سهم عمده اي در تربيت پزشــکان کشور ایفا نموده است. 
رسالت این دانشــکده، آموزش پزشکي، تربيت نيروهاي کارآمد با هدف رفع 
نيازهاي درماني کشور وگسترش علوم پزشکي، انجام تحقيقات و انتشار نتایج 
آن از یکســو و اســتفاده از یافته ها در امر تشــخيص، درمان، پيشگيري از 
بيماریها و ارائه خدمات تشخيصي و درماني به بيماران در بيمارستانهاي تابعه، 

ازسوي دیگر است. 
باید توجه داشــت که شهدا از عناصر ارزشمند جامعه هستند و ثبت و انتشار 
زندگينامه ی، ایــن بزرگواران یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشــمن و 
تهاجم فرهنگی اســت. ایده گردآوري زندگينامه شهداي دانشجوي دانشکدة 
پزشکي، در مهر ماه سال هزار و سيصد و نود و یك با معاونت فرهنگي دانشگاه 
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علوم پزشــکي تهران مطرح گردید که این معاونت ضمن اســتقبال از طرح؛ 
پيشنهاد کردند کتاب شهداي دانشجوي دانشکده پزشکي در کنار مجموعه 
زندگينامه شــهداي دانشجوي دانشگاه که در حال آماده سازي است، منتشر 
گردد. اطاعات و فهرســت اوليه از سایت معاونت دانشجویي دانشگاه تهيه و 
با تطبيق پرونده دانشجویان در بایگاني آموزش دانشکده و همچنين مدارک 
دریافتي از بنياد شهيد استان ها و خانوادة محترم شهدا ليست مذکور تکميل 
شد. در این مجموعه با وجود تاشي که براي جمع آوري کامل اطاعات شهدا 
شده است به طور حتم کاســتي هاي زیادي وجود دارد که به یاري خداوند، 
و دریافت اطاعات از خانوادة معظم شــهدا، بنياد شهيد استانها و خوانندگان 

محترم در چاپ های بعدی اصاح خواهد شد.
 جا دارد از حمایت های صادقانه و پيگيری های جدی روســای وقت دانشگاه 
اســتادان ارجمند جناب آقای دکتر الریجانی و جناب آقای دکتر منصوری و 
همچنين  جناب آقاي دکتر علي جعفریان سپاســگزاری و قدردانی نمایيم. 
اميد که این تحفه مقبول نظر حضرت باری تعالی و تایيد حضرت ولی عصر)عج 
اهلل تعالی فرجه الشریف( قرار گيرد و با عطر یاد و نام مبارک شهيدان ادامه دهنده 

راه حق باشيم. 
مؤلفان 
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شهيد حسين الماسي دوازدهم مرداد سال هزار و سيصد و چهل در یك خانواده 
مذهبي در شــهر کاشان دیده به جهان گشــود. چون روز تولدش مصادف با 
اربعين حسيني بود نام او را حسين گذاشتند. نماز خواندن را در هفت سالگی 
شــروع کرد. استعداد و هوش باالیی داشت و در هر سه مقطع تحصيلي جزو 
دانش آموزان درس خوان مدرســه بود. صوت خيلي زیبایی داشــت؛ وقتی در 
مجالس عزاداري قرآن تاوت می کرد، احساس معنویت خاصي به شنوندگان 
دست مي داد. در سالهاي آخر دبيرستان در برپایي تظاهرات عليه رژیم ستم 
شــاهي حضور فعال داشــت. حتی یك بار هم  به خاطر این مسئله به شدت 
مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفت. یکي از خصوصيات برجستة حسين، 
وفاي به عهد بود؛ طوري که وقتي به کسی وعده اي مي داد، سعي مي کرد هر 
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طور شده به آن عمل کند. به پدر و مادرش و حتی به همسایه ها هم کمك 
مي کرد. بعد از پيروزی انقاب، جلسات زیادي براي آموزش قرآن برپا کرد و 
در سواد آموزي به بي سواد ها درس می داد. و با عضویت در جهاد سازندگي در 

ساختن حمام و مدرسه در روستاهاي محروم حضور فعال داشت.
 به نماز اول وقت اهميت زیادی مي داد. چنانچه به هر علتي نمازش دیر مي شد، 
براي خودش یك جریمة معنوي تعيين کــرده بود؛ حتما فرداي آن روز روزه 
مي گرفت. نماز شبش هيچ موقع ترک نمي شد و هنگام نماز، متوجه اطراف نبود.

پس از اخذ دیپلم، با شــرکت در کنکور سراسری وکسب رتبه باال، در رشته 
پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شد. قرائت دلنشين قرآن او در مراسم معارفه 
دانشــجویان جدید هنوز هم در گوش بسياري از دوستان و هم کاسهایش 
طنين انداز اســت. از همان بدو ورود با عضویت در انجمن اسامي، از اعضاي 
فعال آن شــد. همزمان با تعطيلي دانشــگا ه ها در جریان انقاب فرهنگی، با 
عضویت در سپاه پاسداران به مناطق جنگي اعزام شد. اوایل جنگ به عنوان 
پزشکيار در سنندج خدمت کرد. بعد از چند ماه به سقز و بعد به منطقة پاوه 
رفــت و هر چند ماه یك بار به دیدار خانواده مي آمد. در یکي از این دیدارها 
به پدرش که عاقه خاصي به او داشت،  گفت: »تا کي باید از صفحة تلویزیون 
تصویر شهدا را ببينيم؟ فرداي قيامت که امام خميني دریك طرف و شما در 
طرف دیگر قرار می  گيرید، مي  پرسد براي انقاب چه کردید؟ شما اگر شهيد 

داده باشي سر افراز خواهي بود.« 
حسين در زمان فتح بستان )چهل روز قبل از شهادت( در کاشان بود و براي 
وداع آخر آمده بود. خانواده و دوستانش از حاالت صحبت و حرکاتش حدس 
مي زدند آخرین باري اســت که او را مي بينند. همــه را به تقوا و اقامة نماز 
توصيه مي کرد. عکس یادگاری گرفت و به مادرش گفت مقاوم باشــد و از او 
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خواســت که به پدرش هم روحيه بدهد. براي دیدار امام راهي جماران شد، 
ولي موفق به زیارت امام نشد و دوباره به جبهه رفت. حسين درتاریخ دوازدهم 
دی ماه سال شصت در عمليات محّمد رسول اهلل در منطقه نوسود پاوه دعوت 
حق را لبيك گفت و به فيض شــهادت نائل آمد. پيکر مطهر حسين پس از 
پنج روز که در زیر برف مانده بود، توسط همرزمانش به پشت جبهه و از آنجا 
به زادگاهش منتقل شد و در دارالسام شهرستان کاشان به خاک سپرده شد. 

وصیت نامه
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه  ُ َوْحَدُه َل َشِريَک لَُه َو أَنَّ ُمَحمَّ » أَْشَهُد أَْن َل إِلََه إِلَّ اللَّ
و اّن علیاً َو اَولََدُه الَمعُصوِمیَن ُحَجُج الل«1

َِّذي َهَدانَا لَِهـَذا َوَما ُکنَّا لَِنْهَتِدَي لَْول أَْن َهَدانَا الّل«   » الَْحْمُد لِلّ ال
ســپاس و ستایش مخصوص خدایی است که ما را به صراط مستقيم هدایت 
کرد و اگر نبود این هدایت خداوندی، ما هرگز صراط مستقيم را نمی یافتيم. 
اگر بنا باشــد که خدای بزرگ توفيق کشته شدن در راهش را نصيبم نماید، 
باید طبق ]سنت[ حسنه دین مبين اسام از خود وصيتنامه ای باقی بگذارم، 

لذا وصایایم را در زیر می نویسم.
قبل از هرچيز باید بگویم که کشته شــدن من و هزاران جوان مسلمان دیگر 
فقط به جرم اعتقاد به وحدانيت خدا و رسالت محّمد بن عبداهلل )ص( مي باشد 
و بدانيد که این کشته شدن ها یك نوع باختن نيست بلکه یك فوز عظيم است 
کــه خدا هرکدام از بندگانش را که شایســتة این فوز بداند، او را به این نعمت 
بزرگ مفتخر مي سازد. بنابراین بدیهي است که براي چنين کشته  شدنی هيچ 

1- سوره االعراف آیه  43
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گونه حزن و اندوهي و سوز و آهي روا نيست و این نکته را بيشتر به پدر و مادر و 
برادران و خواهرانم تذکر مي دهم. پس باید به جاي آه و سوز و گداز بيشتر، روي 
این شهادت ها مطالعه کرد که این چه هدفي است که این قدر واالست که در 
راه رسيدن به آن، این همه پير و جوان، کوچك و بزرگ جانشان را بر کف دست 
گرفته اند و آنگاه که این هدف را شناختيد، بکوشيد که شما هم قدم در این راه 
بگذارید. پدر و مادرم را به یاد خدا و صبر بر مصيبت از دست دادن یك فرزند 
در راه خدا توصيه مي کنم و از آنها مي خواهم شيرمردان و شيرزنهایي را که در 
مصيبت شــهادت فرزندانشان همچون کوهي استوارند و خم بر ابرو نمي آورند 
وتعدادشان هم در این روزها کم نيست، الگوي خود قرار دهند و بدانند که با یاد 
خدا و نماز و دعا - اگر واقعي باشد - بار سنگين غمهاي بزرگ را از سينه هایشان 
برمي دارد و به خاطر داشته باشند که باالخره روزي در پيشگاه با عظمت خداي 
تبارک و تعالي خواهند ایستاد و در صورتي که از این آزمایش بزرگ موفق بيرون 
آیند و بر این مصيبت صبر کنند، در آنجا خوشحال و مسرور و مفتخر خواهند 
بود. توصيه ام به تمام برادران و خواهران مسلمانم، یاد خدا و تقواي او مي باشد. 
از برادران و خواهرانم مي خواهم که به نماز بسيار اهميت دهند. ضمناً مطالعة 
کتب اسامي را فراموش نکنند که مطالعه در رسيدن انسان به حقيقت، کمك 
بزرگي مي نماید. از شما ملت قهرمان مي خواهم اکنون که ریسمان محکم الهي 
را چنگ زده اید - و آن والیت امام بزرگوار خميني بت شکن مي باشد- هرگز آن 
را رها نکنيد. از تفرقه و اختاف شدیداً بپرهيزید که اگر این گونه که تاکنون به 
انقاب وفادار مانده اید باز هم در وفاداري به انقاب و امام باشــيد، مستضعفين 
جهان را از چنگال ابرمســتکبران نجات خواهيد داد. در خاتمه از تمام برادران 
و خواهــران دیني مي خواهم که مرا حال کنيد و اگر در رابطه با آنها خطایي 
مرتکب شده ام، غيبتي و یا تهمتي، و بدین وسيله آنها را آزرده ام و یا حقي از آنها 
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پيش من مانده که نه من و نه آنها به یاد ندارند و فقط خداي عالم از آن اعمال 
ناروا آگاه است عاجزانه مي خواهم که مرا ببخشند و از خدا برایم طلب مغفرت 
نمایند. وصایایم در رابطه با وظایف عبادیم: شاید مقداري نماز از من ساقط شده 
باشد که از پدر و مادرم مي خواهم که یا خودشان بخوانند یا ترتيبي دهند که 
خوانده شود. ماه رمضان گذشته چون در جبهه بودم اصًا روزه نگرفتم، از پدر 
و مادرم مي خواهم که ترتيبي دهند تا قضاي این روزه ها و چند روزه دیگر که 
احياناً نگرفته ام به جا آورده شود. تا امروز که یکم دی ماه سال شصت مي باشد 
خمس دارائيم را حساب کرده ام که مبلغ38211ریال مي باشد که از شما پدر 
یا برادرانم مي خواهم که این مبلغ را به نماینده امام در امر وجوهات بپردازید. 
دارایي من در چند بانك در چند شهرســتان مي باشد و مبلغی هم در صندوق 
قرض الحســنه سنقر دارم که دفترچه آن همراه 4 دفترچه دیگر از چهار بانك 
که قبا نام بردم داخل ســاک پاستيکي سبز رنگم در پایگاه تدارکات جبهة 
پاوه مي باشد. در صندوق قرض الحسنه محله مان در کاشان هم عضو هستم که 
قبض آن در منزل است. در مورد بهره هایي که بانك ها به سپرده هاي پس انداز 
من خواهد پرداخت، ســوال کنيد و اگر در حکم ربا نيســت و گرفتن آن روا 
مي باشد، از بانك بگيرید. خمس بهره ها را چون حساب نکرده ام حساب کنيد و 
به دست یکي از نمایندگان امام در امر وجوهات برسانيد. آنچه از دارائيم مي ماند 
با صاحدید افراد آگاه و مســئول به مصارف الزم در راه خدا برسانيد. مبلغ 50 
تومان به برادر شــهيدم عليرضا ایراندوســت بدهکار بوده ام که آن را به آدرس 
ميمه اصفهان، خيابان سعدي منزل حاج اصغر ایراندوست بفرستيد. اورکتي که 
از سپاه تحویل گرفته ام در اختيار برادر علي درویشي عضو سپاه سنقر است. در 
پایان از همه مي خواهم که برایم دعا کنند و از خدا بخواهند که مرا جزو شهداء 

قرار داده و در صف آنها محشور نماید .                                         
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زندگي نامه
شهيد عليرضا ایراندوست پانزدهم آبان سال هزار و سيصد و سی و نه در شهر 
ميمه اســتان اصفهان متولد شد. پدرش اهل کاشان و کارمند اداره مخابرات 
بود و به دليل اعتقادات اســتواری که به اسام و احکام آن داشت، از احترام 
خاصی در بين همگان برخوردار بود. روحيات و اخاقيات پدر دوست داشتنی 
بود؛ کارش را خدمت به مردم می دانست و با این اعتقاد کار می کرد. حقوقش 
را کــه می گرفت، اول به فکر خمس و طهــارت آن بود. گاهی خودش آن را 
تخميس می کرد و نــزد مرجع تقليدش می برد. عليرضــا همه این کارها را 
می دید و بارها شــنيده بود که مال باید پاک و حال باشــد و نباید از اموال 
کسانی که خمس و زکاتش را نمی دهند، استفاده کند. تحصيات ابتدایی را 
به عنوان دانش آموز ممتاز در دبستان جمشيد گذراند. ساليان متوالی در شهر 

شهید علیرضا ايراندوست
نام پدر: اصغرآقا

محل تولد : جوشقان میمه
تاریخ تولد : 1339/8/15

سال ورود به دانشگاه:1358
تاریخ شهادت : 1360/2/4

محل شهادت : مريوان
اصفهان،شاهین شهر،  استان  مزار:  آدرس 

گلزار میمه
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ميمه در خانه ای کوچك با وضع نســبتاً خوب مستاجر بودند. عليرضا و برادرش 
حميدرضا دائما در پی درس و کتاب بودند؛ خيلی ساکت زیر نور چراغ در گوشه 
اتاق درس می خواندند و از شاگردهای زرنگ مدرسه شان بودند. هر وقت هم درس 
و بحث شان تمام می شد کتاب های غير درسی می خواندند. توی کوچه با بچه ها 
فوتبال بازی می کردند، اما هيچ وقت دعوا نمی کردند و درد سرساز نبودند. توجه به 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای و حضور در تيم فوتبال شاهين ميمه به عنوان بازیکن 
تکنيکی در خط حمله از فعاليتهای ورزشــی عليرضا بود. در خاطرات دوستان 
نزدیکش ذکر شده که توجه به اخاق ورزشی، منش پهلوانی و همچنين سامت 
جسم در رأس برنامه های او قرار داشت. دوره راهنمایی را با موفقيت و نمرات عالی 
به پایان رساند و به دليل استعداد باالیش برای ادامة تحصيل به اصفهان رفت و 
در دبيرستان حکيم سنایی ثبت نام کرد و از همان ابتدا به فکر موفقيت درکنکور 
پزشکی بود. با جدیت درس خواند و توانست با رتبة عالی در رشته پزشکی دانشگاه 
تهران قبول شود. با ایمان و عقيده ای استوار تحصيل در دانشگاه را با جدیت آغاز 
کرد. طی تحصيل با فردی کمونيست آشنا شد که با رفتار درست خود، بحث و 
گفتگوهای منطقی و مستدل، او را به دامن اسام و انقاب برگرداند. این فرد، زمان 

جنگ همراه عليرضا به جبهه رفت و به فيض شهادت نائل آمد. 
عليرضا یك سال بعد، با شروع جنگ تحميلی، وارد سپاه پاسداران شد و دوره های 
نظامی را دید و داوطلبانه به عنوان دانشجوی پزشکی به منطقة غرب اعزام شد و 
در بيمارستان سنندج به مداوای مجروحان پرداخت. مدتی بعد به مریوان رفت و 

از طراحان عمليات در کردستان شد. 
عليرضا در غروب سه شنبه اول اردیبهشت در پيرانشهر توسط گروه رزگاری مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و دو روز بعد در بيمارستان اهلل اکبر سنندج  دعوت حق 

را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.
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خاطره ای به نقل از يكي دوستان شهید 
در دوران تحصيل با دکتر محّمدحسين ایراندوست )برادر شهيدان عليرضا و 
حميدرضا( همکاس و دوست بودم، در آن سالها جزو شاگردان ممتاز مدرسه 
بودم و با دکتر ایراندوست با هم درس مي خواندیم و اغلب در منزلشان بودم. 
در این مراودات با عليرضا و حميدرضا ایراندوســت آشنا شدم .شهيد عليرضا 
داراي هيکلي ورزیده و ورزشکاري بود. براي بار اول ميل هاي ورزش باستاني 
را در دستان ایشان دیدم زیاد با ما گرم نمي گرفت؛ یا در حال مطالعه بود و یا 
در حال ورزش. احترامي که به والدینش مي گذاشت، مثال زدني است . هيچ 

گاه ندیدم بين این سه برادر اختافي به وجود آید.
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زندگي نامه
شهيد امير حکمت اهلل اميدوار بيست و چهارم دي ماه سال هزار و سيصدوچهل 
و پنج در محلة نياوران دیده به جهان گشود. دوران تحصيلي خود را با موفقيت 
در سال شــصت و سه به پایان رساند و سال بعد در کنکور سراسري شرکت 
نمود ولي وقتي در رشته پزشکي پذیرفته نشد، رشتة دیگري را انتخاب نکرد 
و مجدداً سال بعد با پشتکار و جدیتی که داشت در کنکور شرکت کرد و در 
رشــته پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شــد. به علت سوختگي شدید بازوي 
دست چپ در کودکی، از خدمت سربازي معاف شده بود ولي به دليل عاقة 
فراوانش به جبهه، پس از کنکور عازم جبهه شد. در جبهه، شجاعت امير زبانزد 
بود و در عمليات های مختلف شرکت داشت ولي سرانجام در تاریخ سوم بهمن 
ماه سال شــصت و پنج در عمليات کرباي پنج در منطقه عملياتی شلمچه 

شهید امیرحکمت الل امیدوار
 نام پدر: کیخسرو
 محل تولد: تهران

تاریخ  تولد:1345/10/24 
سال ورود به دانشگاه:1365   
تاریخ شهادت: 1365/11/03 

محل شهادت:  شلمچه
محل مزار:استان تهران،امام زاده علي اکبر چیذر
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دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.

وصیت نامه 
با عرض ســام به کلية انبياء و ائمة اطهار)ع( و ســپس به پيشگاه حضرت 
بقيــه اهلل روحی له الفداء و نایــب بر حقش امام خمينی و همچنين به کلية 
خدمتگزاران مخلص دیگر ســام عرض مي نمایم. و نيز به پدر و مادر عزیزم 
سام عرض می نمایم؛ ســامی مجدد و به همراه درود و تحّيت بي شمار به 
شــما؛ به شــما که در تمام مواقع عمرم مرا یاریگر، دلسوز و غمخوار بودید. 
مادري که فقط خدا مي داند چه زحماتی را که متحمل نشده، چقدر ناراحتيها 
و احزانی که به خاطر ما چشــيده. انسان فردا، فقط به فکر خود مي باشد، در 
حاليکــه مادر در امور روزانه عمر عاوه بر خود، عاوه بر افســردگي هایی که 
در ارتباط با خود، بر شــيرة جان خود دارد، افسردگيها و غمهایی که از تأثير 
ما، حتی از غمها و ناراحتيهای فردی یکایك فرزندان خود داغ آنها را خریدار 
گشــته و این داغ جانکاه را بر شيرازة عمر خود انباشته مي کند. فقط از شما 
مي خواهــم به عنوان یك مادر، از خدا برایم طلــب آمرزش و مغفرت کنيد. 
مــادر جان به جای گریه کــردن مي خواهم که برایم طلب مغفرت و آمرزش 
کنيد. مادر جان گریه هيچ ســودی ندارد چون عاقبت همه به سوی خدا بر 
َّا إِلَْيِه َراِجعوَن « بنابراین اظهار ناراحتی شــما باعث  ـا هلِلّ َوإِن َـّ مي گردیم، » إِن
می شــود که من نيز ناراحت شوم. اگر در این دنيا جداً خود را نسازید و جداً 
در پی تزکيه و تهذیب نفس نباشيد، حقا که دچار خسران عظيمی شده اید، 
تا آنجا که مي توانيد در فعل استحبابی کوشا باشيد. تا آنجا که قادرید، دعای 
کميل و توســل و ندبه و زیارت عاشــورا بخوانيد؛ بهتر است جمعاً بخوانيد و 
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یــا در اجتماع. به نماز جماعت بروید، به نماز جمعه بروید، نماز عيدین را به 
پا دارید و مي دانم و مي دانيد که اگر در انجام آن افعال سســتی بروز کند و 
مخلص نباشيد، حتی ممکن است گناه به همراه بياورد. به هر حال مي رویم. 
بهتر اســت با گناه کمتری رهســپار آن دنيا بشویم و چه بهتر در راه مقصد، 
هدفی پویا و اصيل، شــهيد بشویم. پدر جان اميدوارم مرا حال کرده باشيد 
و دوســت دارم تمام دوستان و آشنایان مرا حال کرده باشند و هيچ کس از 
من کوچکترین ناراحتی نداشته باشد. بنابراین از شما مي خواهم از تمام آنها 
برایم حاليت بطلبيد. از شــما مي خواهم در پشتيبانی از این انقاب و سایر 
اعمال جمهوری اسامی نهایت کوشش و اخاص را داشته باشيد. سعی کنيد 
در انجام فرائض دین و مستحبات آن نهایت اخاص را داشته باشيد... دوست 
دارم با جان و دل از این انقاب دفاع نمایيد. در تداوم این راه و پاســداری از 
آن هر چه در تــوان دارید انجام دهيد. تا مي توانيد صدقه دهيد، انفاق کنيد 
و از دولت جمهوري اســامی دفاع کنيد. خداحافظ. والسام عليکم. به اميد 

پيروزی نهایی رزمندگان. خدایا، خدایا تا انقاب مهدی خمينی را نگهدار. 
خرمشهر،قبل از عملیات- 1365/10/2           
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زندگي نامه
شهيد حبيب برادران توکلي یکم مرداد سال هزار و سيصد و سی و هشت در تهران 
در خانواده ای مذهبی متولد شد. حبيب به قدري باهوش بود که در پنج سالگي 
اسمش را در دبستان ذوقي نوشتند. نه ساله که شد، روزه  اش را کامل مي گرفت. 
مادر هر چه اصرار مي کردند که تو بچه ای و براي تو واجب نيست یا حداقل تا اذان 
ظهر روزه بگير، قبول نمي کرد. چهارده ساله بود که با مجلة مکتب اسام آشنا شد. 
از ســال چهارم دبيرستان شروع به خواندن زبان عربي کرد. او در  رشته کاراته و 
کوهنوردي مهارت بسيار داشت. سينما رفتن را براي خود ممنوع کرده بود، چون 
معتقد بود که فيلمهاي سينما مبتذل هستند. دورة متوسطه را در دبيرستان ملي 
دکتر هشترودی به پایان رساند و در سال پنجاه و شش درکنکور سراسري با رتبة 
عالي در رشتة پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شد. از بدو ورود به دانشگاه با روحية 

شهید حبیب برادران توکلی
نام پدر: رضا

محل تولد : تهران
تاریخ تولد : 1338/5/1

سال ورود به دانشگاه:1356
تاریخ شهادت : 1359/8/25

محل شهادت : سوسنگرد
آدرس مزار: مفقودالثر
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جستجوگري که داشت، وارد فعاليتهاي دانشجویي و اسامي شد و سير مطالعاتي 
خود را از کتابخانة دانشــگاه آغاز کرد. با همکاســی هایش در پارک اللة تهران 
جلســات مطالعاتي مي گذاشتند؛ هر فرد باید کتابي را مي خواند و براي دیگران 
توضيح مي داد. حبيب هم باید کتاب تاریخ مشروطه را مي خواند. با چنان باغتی 
صحبت می کرد که همه شــيفتة حرف زدنش بودند. کم حرف بود و به مسائل، 
دقيق نگاه مي کرد. در سال پنجاه و هفت با پيروزي انقاب وارد انجمن اسامي 
دانشجویان شد و بعد از تسخير النة جاسوسي مدتي برای یاري دوستانش به النه 
رفت ولي روحية او با ماندن و رکود سازگار نبود. با اشغال افغانستان توسط شوروي 
همراه دوستش علی اکبر پيرویان1  به یاري مجاهدین افغان رفت. بعد از بازگشت 
از افغانستان، مدتي را در ستاد انقاب فرهنگي   مشغول فعاليت شد. بعضي روزها 
وســایل پزشکي اش را بر مي داشت، سوار موتورش مي شد و براي کمك به مردم 
مناطق محروم، راهی اطراف تهران، کرج و گاهي هم قزوین می شــد. آسایش را 
بر خود حرام کرده بود. دانشــجوي پيرو خط امام بود و با آغاز جنگ تحميلي با 
اینکه پدرش خانواده را به او سپرده بود و به سفر رفته بود؛ با دوستانش از محل، 
راهي جبهه شــد و در بيست و پنجم آبان هزار و سيصد و پنجاه و نه در منطقة 
سوسنگرد هنگام عبور از کانال بر اثر اصابت خمپاره دعوت حق را لبيك گفت و 
به فيض شهادت نائل آمد و همان گونه که آرزو داشت هيچ جنازه اي از او باقي 

نماند و جاویداالثر شد.

صحبت های مادر حبیب
آن زمان من کارمند آموزش و پرورش بودم و حبيب را از پنج سالگي به صورت 
مستمع آزاد به مدرسة ذوقي در سه راه تهران ویا فرستادم. آخر سال، کاس اول 

1- یکي دیگر از شهداي دانشکده پزشکي که در صفحات بعد به زندگينامه ایشان پرداخته شده است
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را امتحان داد و همه درس ها را بيست گرفت. با مدیر مدرسه صحبت کردم و قبول 
کرد که به کاس باالتر برود. دبستان را همان جا ادامه داد و شاگرد ممتاز مدرسه 
بود. حبيب بسيار با استعداد بود و دبيرستان را در مدرسة هشترودي با معدل عالی 
در همه سال ها خواند و در کنکور سراسری با رتبة عالی در رشتة پزشکي دانشگاه 
تهران قبول شد. درکارهایش دقت خاصي داشت و در کارهاي منزل کمك حال 
من بود. ما در خانه تلویزیون داشتيم ولی او غير از اخبار هيج برنامه اي را تماشا 
نمي کرد. گاهي که به اتاقش سرکشي مي کردم، مي دیدم که مشغول نماز است 
و مدتها در قنوت در حال گریه بود. یك شب که داخل اتاقش رفتم، دیدم روي 
زمين خوابيده اســت. سؤال کردم چرا روي تخت نخوابيده ای ؟ گفت: مي خواهم 
روي زمين بخوابم تا حال مســتعضعفان را درک کنم. حبيب دوچرخة کهنه ای 
داشت که هرهفته پنج شنبه و جمعه ها؛ سوار بر آن می شد و به اطراف تهران، 
مثل شهریار و شهرري، به کمك محرومان و بيماران مي رفت. براي آنها دارو مي-

برد و به آنها سرکشي مي کرد. مرتب به بيمارستانها مي رفت و به کادر بيمارستان 
کمك می کــرد. تمام فکر و ذکرش این بود که کارهایي انجام دهد که خدا از او 
راضي باشد. تمام وقت مطالعه مي کرد و کتابهایش راجع به اسام، حضرت امام 
و مخالفت با رژیم شاهنشاهي بود. حبيب عاشق حضرت امام بود و در زمان اوج 
خفقان، رسالة امام را درخانه نگهداري می کرد و در تمام راهپيمایي ها شرکت فعال 
داشت. منزل ما خيابان ستارخان بود. من را صبح زود بيدار می کرد تا به تظاهرات 
در خيابان آزادي برویم. یك روز به من گفت که صد تا تخم مرغ آب پز کن تا به 
مردم بدهيم. هميشه دنبال این کارها بود. وقتي انقاب شد سر از پا نمي شناخت 
و جزو دانشجویان پيرو خط امام شد. در زمان تسخير النة جاسوسي سه ماه در 
آن جا بود و فقط براي استحمام و عوض کردن لباسهایش به خانه مي آمد. بعد ها 
متوجه شدم که در دانشکده یا سفارت، آموزش نظامي نيز مي بينند. حبيب این 
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طور چيزها را نمي گفت.. بسيار قانع و صبور بود. یك روز، اوایل پيروزي انقاب در 
حال صرف ناهار بودیم که تلویزیون اعام کرد به گروههای خونی منفي نياز دارند؛ 
چون گروه خوني من»    منفی« بود، گفت بلند شو بریم. وسط ناهار، من را به اجبار 

با موتور به بيمارستان لوالگر برد تا خون اهداء کنيم. 
وقتی جنگ شروع شد، پدرش برای کاری به مشهد رفته بود؛ حبيب مي خواست 
به جبهه برود. چند بار از من خواهش کرد ولی گفتم باید تا آمدن پدرت منتظر 
بمانی. بيشــتر از چند روز طاقت نياورد و گفت: مگر تو مسلمان نيستي؟ به من 
نياز دارند و باید بروم. به خودم گفتم که نکند پيش خدا مسئول باشم؟ گفتم برو؛ 
خدا را شاهد مي گيرم که غذاي خود را نصفه گذاشت، لباس پوشيد و رفت. او را 
می دیدم که وسط خيابان )مثل اینکه بال درآورده( مي دوید. ابتدا به اهواز رفت. 
شب دوم با ما تماس گرفت که ما االن براي رسيدگي به مجروحان در چادرهاي 
امدادی هستيم. روزهاي درگيري سوسنگرد بود. بعد از آن، دوبار زنگ زد و دیگر 
تمــاس نگرفت. چند نفر از هم محله اي هاي خودمان مثل برادران توحيدي که 
با حبيب بودند، دیده بودند در سوســنگرد، هنگام عبور از کانال، خمپاره اي به او 
اصابت کرده. حدوداً دو هفته در جبهه بود که شهيد شد. اوایل با ما تماس گرفتند 
و گفتند که حبيب اســير شده. ما منتظرش بودیم و مراسمي هم برایش برگزار 
نکردیم. بعد از دو سال آیت اهلل موسوي خویيني ها با سی نفر از دانشجویان آمدند 
و گفتند که حبيب جزو مفقودین شده؛ برایش مراسم گذاشتيم و فهميدیم که 

دیگر بر نمي گردد. 
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زندگي نامه
شهيد علي اکبر پيرویان بيست و هشتم دی ماه سال هزار و سيصد و سی و هشت 
در اســتان فارس، شهرستان کازرون، دیده به جهان گشود. تحصيات خود را تا 
دوره راهنمایی در نورآباد و دبيرستان را درکازرون گذراند. از همان کودکی عشق به 
خداوند در فطرت و سرشت پاک او دیده می شد. از چهارده سالگی با انتشار مطالب 
آگاهی بخش در روزنامة دیواری مدرسه شروع به فعاليت سياسی و مذهبی کرد. 
در هفده سالگی با فرستادن کتاب ها و نشریات و اعاميه های ضد رژیم شاهنشاهی 
برای دوستانش به فعاليت خود ادامه داد. در هجده سالگی، در روز بيست و چهارم 
اسفند )که سالروز تولد رضاشاه را در شهر جشن گرفته بودند( او مشغول تخریب 
مراسم چراغانی و پخش اعاميه امام خمينی بود که هنگام سوزاندن عکس شاه 
جلو مدرســه حکمت مورد تعقيب مأموران قرار گرفت و بر اثر تيراندازی بازوی 

شهید علی اکبر پیرويان
نام پدر:محّمد حسین

محل تولد : کازرون
تاریخ تولد : 1338/10/28

سال ورود به دانشگاه: 1357
تاریخ شهادت : 1359/8/25

محل شهادت : سوسنگرد
ــارس،  ــان فـ ــت آدرس مـــــــــزار: اس
شهرستان کازرون،بهشت زهرا، شماره 7
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چپش تير خورد و دستگير شد. پس از دستگيری، بر اثر شکنجه و خونریزی زیاد 
به بيمارستان منتقل شد. پس از دو روز بازداشت در حالي که ممنوع الماقات بود، 
او را به دادگستری فرستاند که با ضمانت پدرش آزاد شد. در سال پنجاه و هفت، 
پس از اخذ دیپلم، در کنکور سراسری در رشتة پزشکی دانشگاه تهران قبول  شد. 
بعد از ورود به دانشگاه، عضو فعال انجمن اسامی شد و در تسخير النه جاسوسی و  
پاسداری از آن نقش بسزایی ایفا  کرد. پس از آن، با عاقه به عضویت سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در آمد و با جمعی از دوستان دانشگاهی اش راهی افغانستان شد 
و چند ماهی در آنجا ماند. بعد از بازگشت از افغانستان به سمت مسوول و مربی 
آموزش بسيج کازرون منصوب شد و قبل از شروع جنگ تحميلی توانست تعداد 

زیادی از افراد واجد شرایط و عاقمند را آموزش نظامی دهد. 
با وجود آن که برایش یگان رزم و پست و مقام مهم نبود؛ با شروع جنگ تحميلی، 
علی اکبر به عنوان اولين فرماندة نيروهای بسيجی راهی منطقه شد و در هویزه به 
همراه نيروهایش مستقر گردید؛ نيروهایی که همراه او بودند به تجهيزات ناکافی و 
خارج از رده )از قبيل ام یك، برنو، بازوکا...( مسلح بودند. علی اکبر اسلحه های غارت 
شــدة ژاندارمری سابق را از مردم گرفت و یکایك نيروهایش را تجهيزکرد. خبر 
محاصرة سوسنگرد در شهر پيچيد و علی اکبر نيروهایش را نيمه شب به سوسنگرد 
برد و پشت خاکریزها مستقر کرد. صبح زود روز بيست و پنجم آبان ماه سال پنجاه 
و نه با تمام وجود پيشاپيش نيروهایش  جنگيد تا این که به وسيله گلولة مستقيم 

تانك دشمن دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.
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فرازهايی از نامه هاي شهید 
اگرچه وقتی اوضاع مملکت و دنيا این چنين به هم ریخته است و گرسنگان در 
گوشه ای و ثروتمندان در گوشة دیگر؛ یکی از نداری لخت و دیگری در کام گرفتن 
لخت؛ نمی توان آرام بود و شــاد زیست. چنانچه امام علی)ع( می فرماید: خداوند 
از آنانکه می فهمند قول گرفته که در برابر ســيری ظالم و گرسنگی مظلوم آرام 
ننشينند. هيچ وقت نمی توان و نباید یك فرد اگر متقی است بگوید من کاری را که 
باید انجام دهم، به انجام رسانده ام و دیگر چيزی به من مربوط نيست و فخرفروشی 
کند، بلکه باید همانند علی)ع( باشد که هميشه با سوز و ناله می گفت: »آه از راه 

دراز و توشة کم«.
 البته یك فرمول است که می گوید: )1 = واقعيت × ادعا! = واقعيت( یعنی هرکس 
که ادعایش بيشتر باشد چيزی درش نيســت و حاال موضوع اینها شده؛ مرتب 

کارگر، کارگر می کنند و داس و چکش به در و دیوار می کشند. )57/12/17(
وقتی که منطق کور می شود، زور حاکم می شود؛ البته در مورد کسانی که منطق 
را قبول ندارند و می خواهند حتماً حرف خودشان را به کرسی بنشانند. )58/2/10(

صراط مستقيم، راه امام است و دیگران بر باطلند. باید روحانيون شهرستانها نيز 
خودشان را اصاح کنند. چرا که اگر یك فرد غير روحانی عمداً هم کار خاف بکند 
هيچ در چشم مردم جلوه ندارد اما ]اگر[ یك روحانی، یك کار خاف بکند، بزرگ 
می شود. بهرحال من برای مدتی به افغانستان می روم و ان شاءاهلل اگر برگشتم، باز 
همدیگر را خواهيم دید. وگرنه دیدار به قيامت. به هرحال باید با کفر از هر نوعی و 
در هر زمانی و در هر جبهه ای جنگيد؛ چه آمریکا باشد، چه روسيه، چه چين، چه 

ژاپن و چه ضدانقاب داخلی... مرگ تحول است از یك زندگی به زندگی دیگر.
 )گزيده اي از نامه  علی اکبر در اثنای هجرت به افغانستان. 59/2/26(
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خاطره يكی از مأموران آگاهی زمان طاغوت 
شب بيست و چهارم اسفند ماه پنجاه و شش مقارن با جشن تولد رضاشاه به اتفاق 
یکی دیگر از مأمورین در حال گشت زنی شبانه بودیم. ساعت حدود دو بامداد بود. 
نزدیکی مسجد اولياء متوجه دو نفر شدیم که به طرف کوچه حکمت می رفتند، با 
دستور ایست ما، هر دو نفر پا به فرار گذاشتند. بافاصله آن دو را تعقيب کردیم. 
وقتی به چهارراه کوچه حکمت رســيدند، به سمت چپ رفتند. آخر کوچه یکی 
به طرف پائين و دیگری به طرف کوچه راسخی فرار کرد. من هم به طرف کوچة 
راسخی رفتم. پس از طی مسافتی وارد کوچه ای شد. من که از بن بست بودن آن 
کوچه اطاع داشتم؛ کمی آهسته تر دویدم تا با خيال راحت و اعتماد به نفس به 
آن کوچه برسم. به محض اینکه وارد کوچه شدم وحشت عجيبی سراپای وجودم 
را گرفت و در افکار وحشتناکی غرق شدم. ناگهان متوجه شدم گردنم در دستهای 
کســی قفل شده و گلویم را فشار می دهد. گفت: اسلحه ات را بيانداز. بافاصله با 
آرنجم محکم به شکمش زدم. او افتاد ولی با سرعت از زمين بلند شد و با کاردی به 
طرفم آمد. من هم از روی ناچاری تيری به سویش شليك کردم که گلوله به بازوی 
چپش اصابت کرد. با این حال این قدر شــجاع و نترس بود که به طرف کاردش 
که روی زمين افتاده بود، خم شــد. پایم را روی دستش گذاشتم و فشار دادم و 
او را دســتگير کردم. طرف  ماشين که می رفتيم؛ یکی از مأمورین که با صدای 
شليك گلوله به طرفم آمده بود، مشت محکمی روی بينی او زد که خون آمد. به او 
گفتم: نزن، زخمی است! بعد از آن به اتفاق مأمورین به شهربانی رفتيم. فوراً مورد 
بازجویی قرار گرفت؛ متوجه شدیم که نامش علی اکبر پيرویان است. اعاميه های 
امام، پرچم های سه رنگ و عکس شاه که همراهش بود، صورتجلسه شد و گزارشی 
از نحوة بازداشت او و فرار رفيقش  تنظيم شد. و این جریان تا ساعت پنج صبح 
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ادامه داشت همان شب او را به بيمارستان بردیم و رئيس بيمارستان گلوله را از 
بازویش بيرون آورد. من به خانه رفتم ولی بعد متوجه شــدم که مأمورین دیگر 
چشم بسته او را کتك می زدند تا اسم دوستش را بگوید اما علی اکبر نام دوستش 

را لو نداده بود. 
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زندگي نامه
شهيد سيدحسن حسيني چهاردهم تير سال هزار و سيصد و چهل وهشت در 
خانواده اي متوسط و متدین در شهر مشهد دیده به جهان گشود. از همان بدو 
تولد نشان داد که با سایر کودکان خانواده متفاوت است و از هوش و ذکاوت 
برتري برخوردار اســت. قبل از دبستان، با شرکت در جلسات قرآن به همراه 
مادر، عاقة خود را به اســام و اهل بيت)ع( تقویت می کرد. دوران دبستان را 
در مدرســه دیانت در خيابان آبکوه و راهنمایي را در مدرسه سلمان فارسي 
با معدل عالي به پایان رســاند. با پيروزي انقاب اســامي تحولي که از قبل 
در وجودش شــروع شــده بود، کامل شد و با حاکم شدن دین خدا با جدیت 
بيشــتري در محافل و جلسات مذهبي- سياسي شــرکت مي کرد. در دوران 
دبيرستان که عضو بسيج مسجد الجواد )ع( بود، با شهيدان محّمدرضا ماندگار، 

شهید سیدحسن حسینی
نام پدر: سید علي
محل تولد : مشهد

تاریخ تولد : 1348/4/14
سال ورود به دانشگاه:1365
تاریخ شهادت : 1366/1/18

محل شهادت :  شلمچه
محل مزار: استان خراسان رضوي، شهرستان 

چناران،دهستان گلمکان،   روستای کالته 
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روش روان و احمدي خياز آشنا شد و  هم پيماني با این عزیزان، بيش از پيش 
او را به سوی راه اسام و اخاص هدایت کرد. دبيرستان را سه ساله با نمرات 
عالي در رشــتة علوم تجربي تمام کرد و دیپلم گرفت. با وجودي که خود را 
مهياي کنکور و دانشــگاه مي کرد، به آموزش نظامي رفت و در منطقة جنگی 
خبر قبولي خود را در رشتة پزشکي دانشگاه تهران شنيد. همان زمان، دورة 
فشــردة آموزش غواصی را گذراند. برای ثبت نام در دانشگاه، به تهران آمد و 
شــروع به تحصيل کرد. با این وجود، با رسيدن خبر آغاز عمليات به منطقه 
برگشــت. در ایــن عمليات بود که با اصابت ترکش به ناحية ســينه مجروح 
شــد. سيدحسن به پشت جبهه و سپس به بيمارستان شماره دو منتقل شد. 
وقتي که پدر و برادرش به ماقاتش در بيمارستان رفته بودند، به او اعتراض 
کردنــد که تو باید درس و تحصيل خود را ادامه بدهی. اما ســيد با صحبت 
در مورد وظيفة شــرعي، خصوصيات پيرو واقعی والیت فقيه، اهميت بيشتر 
جبهه نسبت به تحصيل و ذکر دالیل خود آنها را مجاب کرد. حتی وقتي که 
پدرش به او گفت شانس آوردي که ترکش یك سانتي متر بيشتر نفوذ نکرده 
بود وگرنه قلبت را پاره مي کرد گفت: این ترکش مأمور نبوده و خواست خدا 
این طور بوده است. با ترخيص از بيمارستان، مجدداً به دانشگاه رفت و ادامة 
تحصيل داد تا اینکه تعطيات سال شصت و شش فرا رسيد. همه چيز برای 
ازدواج سيدحســن آماده و مهيا شــد اما او به عنوان داماد در مجلس حاضر 
نشد و گفت اگر از عمليات کربای هشت برگشتم، ازدواج مي  کنم. با وجودي 
که مرخصي و تعطيات عيد را مي گذراند، ناگهان عازم جبهه شــد که باعث 
تعجب همگان گشت و عجيب تر آن که با وجودي که نزدیکان و خویشان او 
در شهرهاي مختلف ساکن بودند، در زمان خداحافظي اش اکثر آنها در مشهد 
بودند. وقتي با برادرش خداحافظي کرد گفت: خدا چه قادر است؛ همه چيز از 
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هم اکنون مهياست و کسي نماند تا حاليت طلب کنم. در زمان خداحافظي 
گویي پدر هم مي دانســت این آخرین دیدار با فرزند است و برخاف هميشه 
خود را به راه آهن رساند و تا آخرین لحظه چشم از سيد برنداشت. سيدحسن 
هــم به دوســتان خود گفته بود این آخرین باري اســت که مــن پدرم را و 
پدرم مرا در این دنيا می بينيم. بعد از شــهادت رضا ماندگار )دوست صميمي 
سيدحسن(، دوستانش بارها به مزار رضا مي رفتند و چند بار که به دنبال سيد 
حســن آمدند که چرا به مزار رضا نمي آیي گفت من به مزارش چه کار دارم 

من شبها با خود او در عالم برزخ گفتگو مي کنم و لذت مي برم.
شب عمليات کرباي هشت، شور و شوق وصال آن چنان در صورت سيدحسن 
نمایان بود که دوستانش هم متوجه این امر شده بودند. سيدحسن در نيمه شب 
هجدهم فروردین سال شصت و شش در عمليات کربای هشت دعوت حق را 
لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد. پيکر مطهر سيدحسن پس از سال ها 
درهفتم آبان هزار و سيصد و هفتاد و پنج به روستاي احمد آباد گلمکان رجعت 
داده و به خاک ســپرده شد. وقتي که برای آخرین بار به منطقه اعزام می شد، 
پدرش از شدت ناراحتي و این که شاید بتواند تصميمش را عوض کند، گفت: 
پسرم اگر شهيد شوي، پيکرت را تشييع نمي کنم. در پاسخ پدرگفت: پيکر من 
اگر برگردد، توســط رهبرم و آنهایي که برایشــان جنگيده ام، تشييع مي شود. 
همين طور هم شد که آیت اهلل خامنه اي در تشيع پيکر ایشان شرکت کردند. 
سيدحسن خواسته بود اگر شهيد شد، زیر فان درخت در روستایش دفن شود 
و خانوادة او تا زمان دفن هم از این موضوع خبر نداشــتند و طي این نه سال، 
بارها افراد روســتا خواهان دفن ميت خود در زیر آن درخت بودند اما مدفني 
یافت نمی شد. ولی زمان دفن سيدحسن زیر درخت به اندازه یك قبر خالي شد؛ 

فضایی که کسي آن را تا زمان دفن او ندیده بود.
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نامه ای از سیدحسن
ِحيِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

با ســام بر پيامبــر)ص( و ائمه اطهار عليهم الســام بخصوص بر امام زمان 
)عج( و نائب برحقش خميني و قائم مقام رهبري و روان پاک شهدای اسام. 
ســام بر شما پدر گرامي ام. خداوند شما را از مقربين خویشتن قرار دهد؛ ان 
شاءاهلل. بسيار اميدوارم که مرا ببخشيد، حالم کنيد و از خدا بخواهيد که از 
گناهم در گذرد. از رفتن من اصًا ناراحت نشوید؛ آیا شما دوست داشتيد که 
در قيد حيات مي بودم و زندگي ام چراگاه شــياطين مي شد؟ آیا شما افتخار 
مرا نمي خواهيد؟ مي خواهم بگویم افتخار من شــهادت است و فوزي عظيم. 
از ســرزنش افراد کوته فکر و جاهان به ظاهر دانا و شياطين ملبس به لباس 
آدميت ناراحت نشوید و بدانيد که خدا آنچه را صاح دانست در مورد من اجرا 

نمود و چه نيکو عاقبتي.
هميشه خندان باشــيد و خدا را فراموش نکنيد و قرآن و دعا بسيار بخوانيد 
و ســعي در اجراي نماز شــب کنيد. ما را در زیارات یادتان نرود و بدانيد هر 
جا صحبت از ما باشــد بأذن خدا ما نيز در کنارتان خواهيم بود. از برادرانمان 
بخواهيد که سرســختانه به درس و دین خود اهميت دهند. با سام بر مادر 
گرامي و رنج کشيده ام، ان شاء اهلل خدا شما را صبر و اجر عنایت نماید و توفيق 
عنایت بيشتر به شما عطا فرماید. بي قراري نکنيد و اسوة صبر باشيد و دیگران 
را به این امر سفارش کنيد. به شما هم مي گویم افتخار کنيد و فخر بفروشيد 
که امانت خداي را به خودش به همان صورتي که خواســته اســت- تحویل 
داده اید. برادران و خواهرانم را به خواندن قرآن دعا توصيه کنيد. خدمت کلية 
برادران و خواهران گرامي و عزیزتر از جانم ســامي به دم یك رزمنده عرض 
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مي نمایم. برادرم اوالً بيشــتر رسالت به دوش شماست و آن مراقبت از پدر و 
مادر است. سعي کنيد آنها را به آرامش دعوت کنيد. ثانياً گام در محل قدوم 
این حقير قرار دهيد و راه مرا پویا باشيد. با صبر و استقامت خود نشان دهيد 
که برادر شهيد هســتيد. زندگي خود را در مسير حرکت ائمه اطهار)ع( قرار 
دهيد و از آنان پيروی کنيد. به مسائل دیني اهميت خاصي قائل شوید، براي 
خدا فداکاري کنيد تا به راه خود هدایتتان کند. دوستانم؛ پس از عرض سام، 
از شما خواهانم مرا عفو کنيد و ببخشيد و جاي مرا چه در دانشگاه و چه در 
جبهه پر کنيد و هميشه ذکرتان را خدا قرار دهيد. این وصيتنامه نيست بلکه 

توصيه نامه اي است به شما و این اعمال را حتماً برایم انجام دهيد: 
خمس پول مرا که در بانك صادرات اســت بپردازید. انگشــتر عقيق متعلق 
به ســيدعلي مجتهد زاده از بچه های مسجد است. انگشتر فيروزه متعلق به 
سيدامين حســيني است. تسبيحم دست آقاي موســوي نژاد است آن را به 
داداش محّمد بدهيد.کتاب مفاتيح و کتابهاي مذهبي هم متعلق به حسين آقا 
مي باشــد. لباس کار و سایر متعلق به محمودآقا مي باشد. جا نماز خود را با 

تقدیم احترامات بسيار به پدر بزرگوارم تقدیم مي نمایم.
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توجهي ایفا کرد تا اینکه انقاب اســامي به رهبري امام به پيروزی نزدیك 
شــد. در دوران انقاب از درس و دانشگاه غافل نبود. دانشجویان و استادان او 
را به عنوان فردي مؤمن و آگاه و مبارز مي شــناختند. ایرج مطالعه را بســيار 
دوست می داشت و سير مطالعاتي اش بيشتر روي قرآن و احادیث و کتاب هاي 
شهيد مطهري بود. از همان کودکي ثابت کرده بود که فردی وارسته و داراي 
سجایاي اخاقي بارز است . با شکل گيري انقاب و تعطيلی دانشگاه ها به هر 
نحوی به محرومان و مستضعفان کمك مي کرد. تا زمان شهادتش کمتر کسي 
او را مي شــناخت ولی با بررسی مســئوليت هایش در طول انقاب و جنگ، 
می توان به شــخصيت معنوي وروحية تاش گــر او پي برد. بندگان مخلص 
کارهاي خود را فقط براي رضایت او انجام مي دهند و سعي دارند که اعمال 
و رفتارشــان فقط براي او باشــد و از دید خلق پنهان بماند تا دچار عجب و 
خسران نشوند. با تشکيل سپاه پاسداران او )که از ارتش قبل از انقاب ناراضي 
بود(، درخواست انتقال به سپاه پاسداران را داد که با درخواستش موافقت شد. 
به سرعت با بچه های سپاه رفيق شد و در هر فرصتی با آنها به منطقه می رفت. 
روز دوم فروردین سال شصت و یك با این که خانواده اصرار داشتند ایام نوروز 
را در خانه باشــد، خود را به منطقة غرب دزفول رســاند. با اینکه مسئوليت 
مداواي مجروحان در پشــت جبهه را داشت، در عمليات فتح المبين به خط 

مقدم رفت و بر اثر اصابت ترکش به فيض شهادت نائل آمد. 

وصیت نامه 
َّا إِلَْيِه َراِجعوَن .همه از خدایيم و به سوي خدا مي رویم.  َّا هلِلّ َوإِن إِن

کام قرآني فوق را به عنوان یك بنده ذليل خدا از شما مي خواهم که همين 
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طور سرسري- مثل روزنامه خواندن- نخوانيد و رد شوید و با تکان دادن سر 
تأیيد کنيد. من هم اوائل هر وقت که از ميان دوســتان و برادران و همرزمان 
یا سایر برادران عزیز پاسدارم و روحانيون ارزشمند در بارگاه الهي, فردي این 
دار فاني را وداع می گفت )یا رحلت می کرد یا به فوز عظيم شهادت مي رسيد 
و دیار را ترک مي گفت( فقط به یك جمله قرآني فوق بســنده کرده و دیگر 
هيــچ؛ وحال اینکه خود در این چند کام، دنيایي مفهوم ومنظور وجود دارد. 
اي عزیزان که این چند ســطر را مي خوانيد، شما را به وحدانيت خدا سوگند 
مي دهم کــه در حول و حوش این کام خدا کمي نظر کنيد؛ تفکر کنيد. به 
قول موال علي)ع( که مي  گوید رحمت خدا بر کسي که بداند و تفکر کند که 
از کجــا آمده و براي چه چيزي آمده و به کجــا مي خواهد برود و باز هم بنا 
به گفته شــاید رسول اهلل )ص( باشد که یك ساعت تفکر و فکر کردن دربارة 
زندگي و خدا و معاد برابراست با هفتاد سال عبادت کردن. خداوند ان شااهلل 
توفيق بدهد که چشــم و دل همة ما باز شــود و حقایق عالم را آن طور که 

هست ببينيم. 
سام به شما حانوادة عزیزم، االن که این وصيتنامه را مي نویسم ساعت حدود 
ده و ده قيقه شب عيد است و همه بچه ها مشغولند به کاري و خود را آماده 
مي کنند تا ان شــااهلل اگر فرمان حرکت برسد با عزمي راسخ و قلبي مطمئن 
از پيــروزي به طرف هدف هاي مورد نظر حرکــت کنند. در اینکه امام زمان 
)عج( فرماندهي این عمليات را به عهده خواهد داشت کوچکترین شکي دليل 
بر ضعف ایمان و بي اعتقادي اســت. بعضي برادران با حال پر شوري مشغول 
دعاي توســل ائمه معصومين )ع( هستند و من به حال آنها غبطه مي خورم. 
معلوم نيست تا بيست و چهار ساعت دیگر کجایم؟ روي زمين یا پيش خداي 
تبارک وتعالي؛ البته اگرخدا بندگان گنهکاري مثل من را قبول کند. انســان 
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ناخودآگاه به یاد شــب عاشورا مي افتد و حال معنوي که در قيام حسين ابن 
علي عليه السام بود. همه بچه ها خوشحالند ودلها در تپش، که آیا خدا به ما 
منت مي گذارد تا ما را هم انتخاب کند و پيش خود ببرد؛ گویي مي خواهند 
به مناســبت نوروز به مهماني صاحبي پر ارج و واالمقام بروند و واقعاً خوشي 
کنند. پدر و مادر و خواهران و برادران عزیزم سام و رحمت خدا بر شما باد. 
چقدر دوســت داشتم که پس از دو سال امسال عيد پيش شما باشم، ولي از 
شما چه پنهان که عشقي مرا به اینجا کشانيد که مافوق تمام عایقم به دنيا 
بود و آن دوستي و رسيدن و نزدیکتر شدن به خداوند متعال بود. مادر عزیزم 
مي دانم که خيلي ناراحتي ولي این حال یك زن مسلمان پيرو حضرت زینب 
)س( است که برادر و فرزندان عزیز دلبندش را پيش رویش تکه تکه کردند و 
علي اصغر شش ماهه برادرش را با لب تشنه در بغل امام حسين غرق در خون 
کردند؛ علي اکبر و ابوالفضل و سایر عزیزانش را با چه وضع ناراحت کننده ای 
به شــهادت رسانيدند و زینب )س( ناظر بر تمام این مسائل بود ولي نه تنها 
ناراحت نشــد بلکه پيکر عزیزترین خود یعني حسين )ع( را در گودال قتلگاه 
کربا روي دست گرفت و بلند کرد و گفت خدا این قرباني را از ما بپذیر. مادر 
عزیزم، هيچ کس در دنيا به درد تو نمي خورد. توجهت به خدا باشد و پسران 
دیگرت را هم تشویق کن که در راه امام حسين )ع( قدم زنند و حتي در راه 
آن حضرت شهيد شــوند. امام خميني این روح خدا در روي زمين در حکم 
حسين زمان ماست و احتياج به کمك دارد. نکند خدایي ناکرده ما هم مثل 
مردم کوفه شویم و این عزیز را تنها بگذاریم. بيایيم عزت بگيریم و جان خود 
را با هم در این راه براي پيروزي و ســربلندي اســام فدا کنيم؛ و در این راه  
اگر در دنيا پيروز شــویم که جاي خوشحالي است و اگر هم شهيد شدیم که 
پيروزي عظيم اســت و این راه شکست ندارد. حقيقتي را باید بگویم؛ آن این 
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است که به قول یکي از برادران شهيدمان این واقعاً براي خانواده هاي مسلمان 
خصوصاً خانواده خودم شك است که تا به حال خوني و شهيدي در راه اسام 
و انقاب نداده است . نظرتان فقط پيش خدا باشد. پدر عزیزم، شما هم ارزشها 
و عواطف پدري را زیر پا بگذار و سرت را باال بگير که توانسته اي فرزند خود را 
در راه خدا تقدیم کنيد. شما را به خدا تا مي توانيد براي آخرتتان توشه جمع 
کنيد و سعي کنيد دنيا را بر خود سخت نکنيد و دیگران را به این امر توصيه 
کنيد. انفاق نهاني و دستگيري یتيمان فقط به خاطر خدا مي تواند براي آخرت 
توشة خوبي باشد. براي من دعا کنيد چرا که دعاي پدر بزرگترین کمك براي 
راحتي ارواح در عالم برزخ مي باشد و وسيلة تقرب خود فرد به خداوند تبارک 

و تعالي است.
 خواهران عزیزم را به صبر و تقواي اسامي مي خوانم و از آنها انتظار دارم که 
مسائل اسام را تا حد توانایي در زندگيشان پياده کنند. قدري راجع به حاالت 
حضرت زهرا )س( در زندگي ایشان و سایر زن های مسلمان اطاعات کسب 
کنيد و سعي کنيد الگویتان باشند؛ اميدوارم مرا حال کنيد و برایم دعا کنيد. 
بــرادران عزیزم مخصوصاً )کوچکتر از نظر ســني از خودم ولي از نظر فکري 
بزرگتر( نگذارید اسلحة من زمين بماند و خميني عزیز بي یاور شود و این کار 
را حتماً توام با مکتب اســامي و عمل به آن انجام دهيد. بدین معني که هم 
جهاد اکبر را انجام دهيد یعني مبارزه با نفس خود را که بزرگترین دشــمن 
انسان است و دیگر مبارزه با دشمنان خدا یعني جهاد اصغر. اميدوارم که مرا 
ببخشــيد به خاطر اینکه زماني که در جهالت بودم، گاهي اوقات با شما دعوا 
مي کردم وحتي شاید شــما را کتك زده ام ولي خدا مي داند که جنبة خوبي 
شما را در نظر داشته ام اما به خاطر ندانستن راه صحيح جهت صحبت و ارشاد 
شــما، مجبورشدم که بعضي اوقات به روي شما دست بلند کنم. شاید جایي 
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از بدنتان ســرخ و یا کبود شده باشد؛ مرا ببخشيد و حال کنيد. به خدا مرا 
عفو نمایيد و چون هنوز به زنگار دنيا آلوده نشــده اید، دعایتان در درگاه خدا 
مستجاب مي شود و شما فرشته هاي خدایيد بر روي زمين؛ برایم دعا کنيد.              
پدر، در مورد مســائل عبادي، در این چند سال که در تهران بوده ام، نمازم را 
کامل خوانده ام ولي با فتواي اخير امام در مورد باد کبيره تمام این نمازها را 
باید ادا کنم که فکر مي کنم سه سال و نيم باشد. بدون نماز صبح و مغرب و 
یك سال و نيم هم عبادت واجب من مربوط به اوائل تکليف برگردنم هست؛ 
اینها را خودتان بخوانيد یا به کســي بدهيد تا به جا آورد. از همه دوستان و 
آشــنایان برایم حاليت طلب کنيد. بيشــتر از همه چيز، دعا که خيلي مهم 

است. با التماس دعای عاجزانه.

خاطره ای از پدر شهید
ما را به جلسه اولياء و مربيان در مدرسه ششم بهمن دعوت کرده بودند. ایرج 
جلو آمد و کنارم نشســت. برای پذیرایی شــيریني آوردند به او گفتم بخور. 
گفت: دوســت ندارم. بعدها از او ســؤال کردم تو که شيرینی دوست داری، 
چرا نخوردي؟ گفت: آخر مال چه کســي را بخورم؟ آن شــيرینی ها با پول 
بيت المال و همه محرومان خریداری شــده. اغلب پول توجيبي مي خواست و 
به پنچ ریالی قانع بود. ولخرج و شکمو نبود. آن زمان، کت و شلوار و کراوات 
مد بود. اگر لباســی مي گرفتم که کراوات داشــت بدش مي آمد و مي گفت از 
کروات بيزارم. یك روز که از بيرون آمدم، دیدم از این ســازهاي ملودیکا که 
مال دوستش بود به خانه آورده و در طبقه باال با آن مي نوازد. پرسيدم از کجا 
آوردي؟ گفت: مال دوســتم اســت. به او گفتم این کار صحيحی نيست؛ این 
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مال کساني است که دنبال موسيقي و لهو و لعب هستند. او معذرت خواست 
و ملودیکا را به صاحبش برگرداند. ایرج بيســت ساله بود که به مکه رفتم. از 
مکه برایش یك کيف سامسونت، یك کت و یك ساعت خریدم. وقتي که کت 
را به او دادم، گفت: این نو و فرانســوي است، من آن را نمي پوشم. اگربپوشم، 
حب دنيا مرا مي گيرد و از خدا بي خبر مي شــوم. مي خواهم علي وار زندگي 
کنم. از دســت گرفتن کيف هم امتناع مي کرد. گفتم پس وقتي دکتر شدي 
می خواهــي چکار کنی؟ گفت: به دهات می روم که نياز به کت فرانســوی و 
سامســونت نداشته باشم؛ به افراد ضعيف کمك مي کنم و اگر مطب باز کردم 

فقط 5 ریال بابت کاغذ نسخه می گيرم. 

خاطره ای ازمادر شهید       
عيد که مي شد بچه ها از پدرشان عيدانه مي گرفتند. ایرج مي گفت: کم است! 
مي گفتم: مي خواهي چه کارکنــي، چي بخري؟ مي گفت: مي خواهم از آقاي 
خورشيدي )کتابفروش محله( نوار قرآن بخرم. شب که مي شد ضبط صوت را 
باالي سرش مي گذاشت و قرآن گوش می داد. بهش می گفتم: شوهر همسایه 
رانندة ماشين سنگين است و می خواهد استراحت کند. می گفت : من صدایش 
را آن قدر بلند نمي کنم که مزاحم همســایه ها بشوم. فقط مي خواهم صداي 

قرآن را بشنوم.
 یك روزکيفي را پيدا کرده بود. آن را به من داد به مردم محله نيز ســفارش 
کرده بود که کيف منزل ماســت. داخل کيف مقداری پول وکمي کوپن بود. 
بعد از مدتي مردي فقيری به منزلمان آمد. همان موقع ایرج هم از دبيرستان 
رسيد، با گرفتن نشانی کيف را به او تحویل داد. صاحبش وقتي کيف را دید 
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بســيار خوشحال شد و ســعي کرد پنجاه تومان به ایرج  مژدگانی بدهد. اما 
ایرج نگرفت. گفتم : عزیزم چرا مژدگانی نگرفتی؟ گفت : مادر، بندة خدا این 
پول را به زحمت در آورده، حاال من بيایم و به راحتی از او پول بدون زحمت 

قبول کنم؟!
چندی بعد با هم به بهشت زهرا سر قبر آیت اهلل طالقاني رفتيم. ایرج به من 
گفت: مامان دلت شکســت، دعا کن که من شهيد بشــوم. به او گفتم: روله 
)فرزندم(، چرا شــهيد بشوي؟ واجب اســت که شما در دنيا باشی. گفت: نه، 

برای من از دنيا رفتن بهتر است. 
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و خویشان شرکت مي کرد. سر در تفکر و تأمات خویش داشت. از هر فراغتي 
برای جبهه  رفتن اســتفاده می کرد و در چهارم تير، هنگامی که چهارده سال 
بيشــتر نداشت؛ پس از طي دورة آموزشــي راهي جبهة کردستان شد و این 
زمان، نقطة عطفي در زندگي اش بود. به همراه دوستانش هفتاد و پنج روز به 
پاکســازي منطقة کردستان از لوث وجود اشرار و ضدانقاب و نيز حفاظت و 
حراست از کشور  پرداخت و پس از هر حملة دشمن، غافل از زخمهاي کاري 
خود، نگران سرنوشــت دوستانش بود. مهر ماه برای درس و مدرسه از جبهه 
برمی گشــت، به کاس درس مي رفت و با همــت و تاش درس مي خواند و 
خرداد ماه به محض فراغت از تحصيل و گذراندن آخرین امتحان عازم جبهه 
می شــد تا به کمال و تعالي دست یابد. برای سه ماه تابستان به همراه چهل 
نفر ازدوستانش به جبهه غرب رفت و در عمليات های والفجر دو و سه شرکت 
کرد؛ اواســط شهریور به خانه برگشت تا به کاس سوم دبيرستان برود. سوم 
متوســطه را با موفقيت پشت سر گذاشــت و بدون اتاف وقت در چهاردهم 
خرداد عازم منطقة جنوب شــد و از آن جا برای عمليات آزادسازي ارتفاعات 
کله قندي و به مهران رفت و به اتفاق همرزمانش در عمليات شرکت کرد. با 
وجود پایان مأموریت سه ماهه، قبل از شروع عمليات ميمك، فرماندهان از او 
مي خواهند که مدتي دیگر در جبهه بماند و در این عمليات هم شرکت کند. 
حسين با اینکه سال تحصيلي فرا رسيده بود، به خاطر اسام، جبهة جنگ را 
بر کاس درس ترجيح داد و با شجاعت تمام برای شرکت در عمليات ميمك 
در منطقه ماند و پيروزي دیگري را همراه با ســایر رزمندگان نصيب اســام 
کرد و در بيســت و چهارم آبان )در حالی که دو ماه از سال تحصيلي گذشته 
بود(، از جبهه برگشــت و به مدرسه رفت. علي رغم مامت و سرزنش بعضي 
کج اندیشــان و مغرضان، چنان با همت بلند و جدیت فراوان شروع به جبران 
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دروس عقب مانده نمــود که کلية امتحانات ثلث اول را با نمرات عالی قبول 
شــد و موجب حيرت دوستان و معلمانش شد. پس از اتمام سال چهارم، در 
آزمون سراسري دانشگاه  و تربيت معلم شرکت کرد. منتظر جواب کنکور نماند 
و مرداد ماه راهي منطقه شد. در جبهه، خبر قبولي در رشته ای که مطلوبش 
نبود، به او  رســيد، ولی تصميم گرفت پس از  براي کسب آمادگي بيشتر، در 
آزمون سال بعد شرکت کند. حسين دیگر آن دانش آموز ساکت و گمنام نبود، 
بلکه تجربة زیادي از جبهه داشــت؛ در عمليات های متعدد شرکت  کرده بود 
و نيرویي کارآمد و با تجربه به حساب می آمد. او به اهميت پزشك در جبهه 
و به خصوص در وقت حمله پي برده بود و ضربه  اي را که از کمبود پزشــك 
به نيروهاي رزمنده وارد مي شــود، را از نزدیك لمــس کرده بود؛ لذا پس از 
بازگشت از جبهه تصميم جدي گرفت تا برای قبولی در رشتة پزشکي درس 
بخوانــد. او که در عملي کردن تصميم هایش از اراده ای قوي برخوردار بود، به 
طور تمام وقت و با جدیت بســيار مطالعه کرد. او مي گفت: من باید حتماً در 
رشــته پزشکي و با رتبة خوب قبول بشــوم، چرا که در غيراین صورت مورد 
ســرزنش مغرضان قرار مي گيرم؛ و این ســرزنش تنها در مورد من نيســت، 
ســرزنش همه کساني است که براي حفظ اسام و انقاب اسامي از درس و 
کاس مي گذرند و پا به جبهه مي گذارند و سرانجام به تنبلي و بي عرضگي و 
فرار از درس متهم مي شوند. پس مردودي من در کنکور موجب سرافکندگي 
انقاب و دراز شدن زبان منافقان بر سر دانش آموزان مخلص جبهه می شود. او 
این مطلب را مرتب به برادر کوچکش متذکر مي شد که: جبهة اسام به دانش 

 آموزان تنبل نياز ندارد.... 
در ســال شصت و پنج با اندوختة بيشــتري در آزمون سراسري شرکت کرد 
و نذر کرده بود که در صورت قبولي در رشــته پزشکي به مدت یك سال به 
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طور منقطع یا به هر نحو که نياز باشد در خدمت جبهه باشد. پس از  شرکت 
در آزمون سراسری تصميم گرفت به جبهه برود و در واحد اطاعات عمليات 
فعاليت کند. یك دوره آموزش غواصي را هم با تمام مشــکات و کار مداوم و 
طاقت فرسا با موفقيت پشت سر گذاشت. در ایام آموزش با اینکه پایش زخمی 
و چرکی شده بود، اما  به خاطر عقب نماندن از آموزش و شرکت در عملياتي 
که در پيش بود، دنبال درمان نرفت و آموزش را در دشــوارترین شــرایط با 
موفقيت به پایان رســاند. حسين هيچ گاه در جمع خانواده و اقوام از جهاد و 
خدماتش در جبهه های جنوب و غرب چيزي نمي گفت و فقط از دالوري ها و 
حماسه هاي سایر رزمندگان تعریف مي کرد. پس از طي دورة غواصي، درحالي 
که هوا سرد شده بود، در عمليات کرباي چهار، درحساس ترین محور شرکت 
کرد. در مواقع استراحت در جبهه، گاهي با دیوان حافظ مشغول بود و گاهي 
ساکت و آرام در گوشة مسجد قرارگاه می نشست و فکر می کرد. نتایج آزمون 
سراسري دانشگاه ها در مهر اعام شد و هنوز در منطقه بود که خبر قبولی اش 
را با رتبة عالي در رشتة پزشکي دانشگاه تهران شنيد. در موعد مقرر براي ثبت 
نام به تهران آمد وپس از ثبت نام، بافاصله به منطقه برگشت. پس از شرکت 
در عمليات کربــاي پنج، در تاریخ پانزدهم دی ماه از واحد نظامي ترخيص 
شد و در اواخر بهمن ماه، براي شروع تحصيل به تهران برگشت. هنوز بيست 
روزی از شروع تحصيل در دانشگاه نگذشته بود که حسين تصميم گرفت که 
به منطقه برگردد. همه متعجب شــدند که چرا این زمان را براي بازگشت به 
جبهه انتخاب کرده اســت، او آرام  و متين پاسخ داد: تعطيات عيد نزدیك 
است و مي خواهم نوروز در جبهه باشم؛ جبهه به من نياز دارد و من به جبهه؛ 

و حضور من در آنجا الزم است. 
روز بيســت و پنج اسفند ماه به منطقه رفت و هيجدهم فروردین در عمليات 
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کرباي هشت در منطقة شلمچة محور کانال ماهي، به عنوان مسئول یکي از 
دســته هاي گروه غواصان خط شکن شرکت کرد. حسين در پيشاپيش گروه 
حرکت کرد تا به نزدیك ترین نقطه به نيروهاي دشــمن رسيدند و به خاطر 
اطمينان و امنيت بيشــتر براي افراد گروهش، مقداري جلوتر وارد کانالهاي 
دشمن شــد و داخل کانال بود که بر اثر انفجار نارنجك پرتاب شده از سوي 
دشمن به شدت مجروح شد و بر اثر شدت و تعدد جراحا ت وارده دعوت حق 

را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.

وصیت نامه 
» بِْسم رّب الُشهداء َوالِصدیقين«

ِ َرِبّ الَْعالَِمیَن « ِحیِم الَْحْمُد لِلَّ ْحَمِن الرَّ » بِْسِم اللِ الرَّ
 بعــد از حمد و ثناي پروردگار عالم و خالق جهان هســتي و ســام و درود 
فراوان به محضر امام زمان )عج( و نایب بر حقش امام خميني و درود به روان 
پاک شــهداي بزرگ اسام؛ اینجانب حسين دلخواه که با ميل و ارادة خود و 
با شناخت کامل چندین بار همراه دیگر رزمندگان در جبهة اسام عليه کفر 
َّا إِلَْيِه َراِجعوَن« کامًا آگاهم و هميشه  َّا هلِلّ َوإِن شرکت کرده و به مضمون آیة » إِن
آماده بوده ام در هر جا و در هر لحظه اي که مقدر شده باشد جان ناقابل خود 
را در راه خدا بدهم و براي من بزرگترین افتخار و سربلندي و سعادت همين 
است که لياقت شهادت نصيبم شده باشد؛ زیرا شهيد تمام گناهانش بخشيده 
مي شــود و در جوار قــرب الهي قرار مي گيرد و جانــش را خداوند در مقابل 
بهشت معاوضه مي کند... »أَللُّهمَّ اْرُزْقنی... « چند روز دیگر عمليات مهمي در 
پيش است. ان شــاءاهلل واحد ما در این عمليات شرکت خواهد کرد. بهترین 
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لحظه هاي عمرم را مي گذارنم و بســيار سعادتمندم که لباس پرافتخار سرباز 
اســام را در سراپاي خود مي بينم. خدایا تو را شــکر مي گویم که این همه 
افتخار نصيبم کردي. ســنگرهاي شلمچه برایم عاليترین و زیباترین مکانها و 
خاکریزهاي پر از گل، بهترین مناظر دنيا را دارد. همسنگراني که از مصاحبت 
آنها لذت مي برم و عطر دم آنها بوي بهشــت را برایم مي آورد. بار خدایا  تو را 
شــکر مي کنم. عقل ناتوان و زبان الکن من توانایي سپاسگزاري از تو را ندارد 
َُّه َعلِيٌم بِذاِت  و خــود مي داني و دانایي بر آنچه به ضمير همــه مي گذرد؛ » إن
ُدور«. همة برادران، همرزمان و همسنگران جبهه ها و سنگرداران مدرسه و  الصُّ
دبيرستان و دانشگاه و برادران دیني را سفارش مي کنم به تقوا و امر به معروف 
و نهي از منکر و توجه هرچه بيشتر به دستورات رهبر انقاب. از کوچکترین 
نکته در مســائل دفاع از اسام نگذرید و از مادیات هر چه سریعتر بگذرید تا 
هميشه آسوده خاطر و فارغ البال باشــيد. از رفتار منافقانه و حرفهاي پوچ و 
بي اساس دین فروشان دنيادار سخت بر حذر باشيد. » محبت دنيا « سرچشمة 
همة انحرافها و بدبختيها اســت. نعمتهاي دنيا را که پروردگار براي ما آفریده 
است، طبق دستورات اسام مورد بهره برداري قرار دهيد و هرگز مادیات و زرق 
و برق دنيا را هدف خود ندانيد. به برادر عزیزم جواد سفارش مي کنم از درس و 
تحصيل غفلت نکند. خواهران عزیزم را به تقوا و حفظ حجاب توصيه مي کنم. 
پدر بزرگوارم و مادر دلسوز و باصبرم، اوالً از من راضي باشيد که رضایت شما 
اولين شرط براي رسيدن به قرب الهي و شهادت در راه اوست. شما مرا بزرگ 
کردید و چه رنجها که نکشــيدید و من به شــما مدیون هستم. خداوند اجر 
زحمات و فداکاریهاي شما را بدهد؛ جزاءکم اهلل خيراً. پدر و مادر مهربانم، اگر 
من به فوز عظيم شــهادت نایل آمدم، بدانيد که زحمات شما در قبال تربيت 
فرزندتان مورد قبول خداوند واقع شــده اســت. اگر جنازه ام را پيدا نکردید، 
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نگران نباشــيد. در روز حساب، روزي که تمامي بندگان محشور مي شوند، به 
استقبال شما خواهم آمد. از خواندن قرآن و دعا غفلت نکنيد. سرمایة بزرگ ما 
ایمان به خداوند و اتکال به قدرت الیزال اوست. از شما مردم غيور مي خواهم 

که هميشه یاور امام و انقاب باشيد که شما پيروزید.
 والسالم حسین دلخواه. 
دوم دی ماه سال شصت و پنج - شلمچه 

خاطره ای از مادر شهید
تازه از جبهه رســيده بود. من پرده هاي جدیدي دوخته بودم و از او خواستم 
کــه در نصب آنها کمکم کند. با حوصلة زیاد همه را نصب کرد. وقتي کارش 
تمام شــد، پرسيدم: خوب شد؟ نگاه کرد و گفت: فکر مي کنی خانوادة شهيد 
عدالتجو اآلن در چه حال و هوایي هســتند؟ به ایــن چيزها فکر مي کنند؟ 
گفتم: ما که در همة برنامه هاي آنها همکاري و همدلي داشتيم. ولی حسين 
در حــال و هواي دیگري بــود و در همة موارد، دیگران برایش مهم تر بودند. 
اصًا دوست نداشت لباسهایش نو باشد. مخصوصاً سعي مي کرد سر و وضعش 
از سایر دوستانش بهتر نباشد و از آنجا که بعضي از دوستانش از خانواده هاي 
مستضعف بودند، سعي مي کرد وقتي به خانة ما مي  آیند از اتاق هاي ساده تر یا 

زیرزمين برای پذیرایی از آنها استفاده کند.
یك بار دیگر هم مشغول خواندن نماز مغرب یا عشاء بودم که حسين از جبهه 
برگشت و در حالي که هنوز پوتين هایش را در نياورده بود، پاي تلفن رفت و 
به خاله اش زنگ زد. وقتي نمازم تمام شــد، هنوز مشغول صحبت تلفني بود. 
تعقيبات نماز را هم خواندم. در حال احوالپرســي با او بودم که زنگ در منزل 
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به صدا درآمد؛ دوستانش که او را دیده بودند براي بازی فوتبال دنبالش آمدند. 
هنوز خستگي نگرفته، رفت و بعد از چند ساعت برگشت، گفت گل زدم و این 

ژاکت را جایزه گرفتم.
بعد از قبولی در دانشــگاه، گفت: می خواهم به جبهــه بروم. در مقابل اصرار 
من که گفتم: درســي که شما مي خواني )پزشکي( هم بسيار ارزشمند است 
و مي تواني در راه خدا به مردم خدمت کني، گفت: نه، در شرایط فعلي جبهه 
ضروري تر اســت. خودش را آمادة رفتن کرد. قبل از ظهر روزي که اعزام بود، 
کنار اتاق خوابيده بود؛ چشــمهایش را بــاز کرد و وقتي مرا دید، لبخند زد و 
گفت: » مي داني چه خوابي دیدم؟ خواب دیدم آقاي عدالتجو از داخل کانال 
با دستش به من اشاره مي کند که بيا. من به او گفتم که نه، هنوز نه، ولي او 
باز اشــاره کرد و گفت بيا «. ساعت اعزام رسيد و یکي از دوستانش با موتور 
دنبالش آمد. موقع خداحافظي، گفتم: حســين جان بيا یك بار دیگر رویت را 
ببوسم. ســرش را پایين آورد تا من بتوانم پيشانيش را ببوسم. براي هميشه 

خداحافظي کرد و رفت.

خاطره  ای ازپسر دايی شهید )هاشم مقدس(
من و حسين در واحد اطاعات عمليات جزو نيروهای خط شکن بودیم. جواد 
برادر کوچك  حســين هم به واحد ما آمد. حسين اظهار ناراحتی می کرد و 
می گفت: چون ما دو تا برادریم، شــاید نگذارند هر دومان درعمليات شرکت 
کنيم. نزدیك عمليات جواد مجروح شــد و حسين به شوخی گفت: حاالکه 
جواد مجروح شــده، دیگر خيالم راحت است که بدون هيچ مشکلی می توانم 

توی عمليات شرکت کنم. 
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زندگي نامه
شــهيد حسينعلی ذاکری معين آبادی یکم شهریور ماه سال هزار و سيصد و 
ســی و سه در قم دیده به جهان گشــود. پدرش رحمت اهلل و مادرش راضيه 
بود که در تربيت فرزندان بســيار تاش می کرد. از ســال اول ابتدایی تا سال 
آخر دبيرستان را با نمرات عالی پشت سر گذاشت. از همان دوران کودکی به 
فکر خدمت به مردم، مســتضعفان و محرومان بود. شبها را به عبادت و روزها 
را در طلب علم می گذراند. دیپلم طبيعی گرفت و تصميم گرفت پزشك شود. 
در کنکور شرکت کرد و رشتة پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. پنج سال در 
دانشگاه درس خواند و از دانشجویان درسخوان و موفق بود. در آن زمان، فساد 
و تباهی به دانشــگاه هم رخنه کرده بود و او احساس می کرد دیگر جا برای 
افرادی مانند او نيســت و به همين جهت، سعی کرد از دانشگاه خارج شود. 

شهید حسینعلی ذاکری معین آبادی
نام پدر: رحمت الل 

محل تولد : قم
تاریخ تولد : 1333/6/1

سال ورود به دانشگاه:1352
تاریخ شهادت : 1361/1/3

محل شهادت : شوش دانیال 
آدرس مزار: استان قم،گلزار شیخان 
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مسئوالن دانشــگاه که مخالف خروج او بودند، گفتند: اگر می خواهی بروی، 
باید تمام مخارج پنج سال را بپردازی. حسينعلی قبول کرد و با شهامت صد 
و بيســت و پنج هزار تومان جریمه را قبــول کرد. باید صد هزار تومان آن را 
نقدی و بقيه اش را ماهی پانصد تومان می پرداخت. ســه قســط را به حساب 
دانشگاه ریخته بود که انقاب اسامی پيروز شد. چهار سال در بيمارستان مهر 
به مداوای مردم محروم و مســتضعف مشغول بود. وقتی انقاب شد او خواب 
وخوراک نداشــت. روزها مطالعه می کرد و شبها همراه برادرش به تظاهرات 
می رفتند و چند ســاعت بعد دوباره به منزل برمی  گشــتند و لباسهایشان را 
عوض می کردند. یك بار که پدرش علت را پرســيد،  گفت: پدرجان، نيروهای 
رژیم، ما را شناسایی می کنند و ممکن است به سویمان شليك کنند؛ به همين 
دليل چند بار لباســهایمان را عوض می کنيم. آن قدر شرکت در تظاهرات را 
ادامه داد تا باالخره دســتگير شد و حدود سه ماه در زندان قصر و دو ماه در 

زندان ارتش در جمشيدیه زندانی بود.
روزهای آغازین جنگ بود و حسينعلی تکليف را احساس کرد و بر خود واجب 
دانست که دانشگاه را نيمه کاره رها کند و به جبهه برود. فردی بودکه با سوز 
دل و اشــك چشم قرآن و زیارت عاشورا می خواند و آرزوی شهادت داشت و 
مرگ در بســتر را ذلت و خواری می دانســت. حدود دو سال در عمليات های 
مختلف شرکت کرد و باالخره در عمليات فتح المبين در منطقه شوش دانيال 
بر اثر موج انفجار توپ، بدنش ذوب شــده بود؛ دعوت حق را لبيك گفت و به 

فيض شهادت نائل آمد. 
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وصیت نامه 
خدمت پدر و مادر عزیزم سام عرض کرده و سامتی آنان و تمام مؤمنين و 
مؤمنات و مسلمين و مسلمات را از خداوند قادر متعال خواستارم و با اميد به 
دعای شــما در دل شب و طلب یاری از خدا برای رزمندگان اسام در جهاد 
فی ســبيل اهلل. ما نيز در منطقه، انتظار فرج و فجر طالع را می کشيم تا کی 
طلوع فجر آغاز شــود و شب تاریك و ظلمانی روزگار عمر، راه به صبح قریب 
ْبُح بقریٍب« آیا صبح نزدیك نيســت؟ که  پيدا کند. خدا داند که »ألَْيُس الصَّ
اهلل اعلم: خدا داند قسمت چه باشد. پدرعزیز، مادر گرامي ام دعایمان کنيد و 
به درگاه خدا رو آورید و از او بخواهيد که اسام را یاری و مسلمانان را پيروز 
و رزمندگان حق طلب را نصرت و اســتقامت و قدرت عنایت کند و به پدرها 
و مادرها و خواهرها و برادرها و بخصوص به مادرها صبر و استقامت و نعمت 

ایمان و عمل، ایثار و از مال و از جان گذشتگی عنایت فرماید.
پدر عزیز و مادر از جان عزیزتر که هيچ وقت برای شهيدی گریه نکردم، مگر 
آنکه وقتی مادرش تنها و تنها بر سر قبر فرزندش نشسته بود و آرام آرام در دل 
خود می گفت که چه آرزوها که نداشتم و آن وقت بود که هرچه می خواستم 
جلوی خودم را بگيرم، قدرت نداشــتم و با تمام وجود گریه می کردم و تنها 
خواســته ام از خدا در آن لحظه این بود که خدایا به پدر و مخصوصاً مادران 
صبر عنایت کن و بيادشان آور روزی را که زینب )سام اهلل عليها( نيز زنی و 
مادری بود که فرزندانش را در صحرای کربا جلوی چشمانش شهيد کردند؛ 
بــرادرش و برادرزاده هایش و دیگر اقوامش را در همان روز شــهيد کردند. از 
طفل خردسال )علی اصغرش( تا جوان تازه داماد، )علی اکبرش( را تقدیم اسام 
و قرآن کــرد. خيمه و خرگاهش را به آتش کشــيدند، گلهایش یا به ضرب 
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شمشــير همه پرپر شدند و یا به آتش کشــيده شدند و هراسان و فراری هر 
یك به ســویی؛ و برادرزادة بيمارش که او تنها تيماردارش بود. او به چشــم 
می دید خيمة شــعله ور شــده ای را که برادرزاده اش قدرت خارج شدن از آن 
را نيز ندارد و باالخره طعم اســارت را چشــيد و از شهری به شهری بر شتر 
برهنه اش نشاندند و به جای تسای خاطر، بر اجساد قربانيانش اسبها راندند 
و ســر برادرش را بر نيزه در جلوی چشمانش به بازی درآوردند و او همچون 
کوه ایســتاد . همة این مصایب را به خاطر زنده ماندن اســام و قرآن و دین 
خدا و حجت خدا به جان پذیرفت و در مجلس یزید چنان خطابه هایي ایراد 
کرد که پایه های حکومت یزید و یزیدیان را لرزاند و ساقط نمود. و این زینب 
سام اهلل عليها است که امروز باید الگوی زن بودن، مادر بودن و خواهر بودن 
و عمــه بودن و خاله بودن و مادر تازه داماد بودن باشــد. ام البنين نيز الگوی 
همه مادرانی اســت که عباس )عليه السام( دارند و سردار لشگر حسين )ع( 
دارند و او بود که در غروب عاشورا گفت : دیگر مرا ام البنين، مادر پسران صدا 
نکنيد که همة پســرانم را در راه خدا دادم؛ امروز افتخار مادر شهيدان بودن 
دارم و امام حســين )ع( الگوي رهبران جامعــه و پدران فرزندان و جوانان و 
تازه دامادان که همه را در راه خدا فدا نمود و قرآن و اســام را یاری کرد و 
علی اکبر تازه داماد هم الگوی جوانان امروز که در عنفوان جوانی در راه هدف 
اسامی و امامت و رهبری جامعة اسامی چون شيری غرید و به قلب دشمن 
زد و بعد از نبردی ســهمگين شربت شهادت نوشيد و در جوار پدر بزرگش- 
ــلم( - در بهشت برین آرميد و آنها  حضرت محّمد )َصلَّی اهللُ َعلَيِه َو آلِه َو سَّ
هم همچون ما بشری بودند و برخوردار از تمام مواهب و نعمات و لذات دنيا. 
چنانچه خدا به پيامبرش می گوید: به مردم اعام کن من هم همچون شــما 



ــی ــرش ــان ع ــب ــی ــب 77ط

ََّما إِلَُهُکْم إِلٌَه َواِحٌد(1 ای  ََّما أَنَا بََشــٌر ّمْثُلُکْم یُوَحی إِلَيَّ أَن بشــری هستم )ُقْل إِن
رسول بگو به مردم که من مانند شما بشری هستم و به من وحی می رسد که 
خدای شــما یکتاست و آنها اگر می خواستند زنده باشند و لو به قيمت فساد 
و فحشا و شرابخواری و قماربازی و حکومت فاسدان و یزیدیان، می توانستند. 
ولی حسين )ع( پسر فاطمه )سام اهلل عليها( و دست پروردة رسول خدا کجا 
و یزید پســر زنازاده و دست پروردة ميمون باز، مست زاده پسر هند جگرخوار 
کجا و این جا بود که )از زبان( امام حسين )ع( گفته شده است: ای شمشيرها 
اگر دین اســام با کشته شدن من آبياری می شود و زنده می ماند پس درنگ 
د إال بَِقْتلی، فيا  نکنيد و هرچه زودتر مرا بگيرید که: »إْن لَْم یَْسَتِقْم دیِِن ُمَحمَّ
ُســيُوْف ُخذیِنی«2. و دیدیم آنها که از ذریة پاک پيامبران »نور فِی االَْْصَاِب 
َرةِ« و همچون » نور« خدایی در صلب پدران و ارحام  اِمَخِة، َواالَْْرَحاِم الُْمَطهَّ الشَّ
مادران بودند؛ ســيد و سرور بهشــتيان و سيده نساء العالمين بودند؛ در برابر 
حکومت فاسد و منحرف و مروج فحشا و شرابخواری و ميمون بازی ایستادند، 
شکنجه شدند و زندان رفتند و دست دادند و سر دادند و شهيد شدند و شهيد 
دادند تا چه رسد به ماها که خاک کف پای آنها و غام غامان آنها نمی شویم 
و اگر ما در زیارت عاشورا می خوانيم )اللَُّهمَّ اْرُزْقِني َشَفاَعَة الُْحَسْيِن یَْوَم الُْوُرود( 
خدایا شفاعت امام حســين )ع( را روز ورود به آن دنيا و روز مرگ، روزی ما 

بگردان، باید در زندگی راه حسين )ع( را برویم و بعد شفاعتش را بخوانيم .
 پدر عزیز و مادر عزیزتر از جان که از حال و گذشته ام نه امروز بلکه در شروع 
جنــگ و بلکه قبل از آن در هنگام ورود به ســپاه و حتی قبل از آن هم در 
تظاهرات خيابانی زمان انقاب )آگاهی دارید و می دانيد چگونه( به آســانی 

1- سوره فصلت آیه 6 : بگو: من فقط انسانی مثل شما هستم این حقيقت بر من وحی می شود که معبود شما 
معبودی یگانه است ........

2- زبان حال امام حسين )ع( به بيان یك شاعر عرب
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جان را در راه خدا و اســام در کف اخاص می گذاردیم و لحظه ای فکرمان 
مشغول به آن نشد ولی هميشه این فکر که چگونه موجبات صبر و استقامت 
شما را به وجود آوریم که بتوانيد در مقابل شهادت فرزندانتان همچون زینب 
سام اهلل عليها صبر و پایداری و استقامت کنيد، ما را به خود مشغول داشته 
و از خدا خواســته ایم که خدایا شهادت و صبر و پایداری مادران و پدران را با 
هم عنایت کن که اجر و ثواب شــهيد دادن کمتر از شــهيد شدن نيست که 
شــهيد، شهادت را استقبال مي کند و به سویش عاشقانه پرواز می کند که در 
حقيقت به ســوی انبياء و اولياء و مخلصان درگاه خدا و در یك کلمه بسوی 
خدا و لقاءاهلل پرواز می کند و به ابدیت و جاودانگی و زندگی جاوید در نزد خدا 
می رســد و صاحب شهيد نيز با گذشــتن از فرزندش در راه خدا که همچون 
جان خودش می ماند روحش متعالی می شــود و به ســوی خدا پر می کشد 
و روز قيامت با همچون )ســرورانی چون( حمزه سيدالشــهدا و فاطمه  زهرا 
عليهاالسام محشور می گردد. گذشــته از تمام حرفها این زندگی چند روزه 
دنيا که به تعبير قرآن همچون خوابيســت که می گذرد و آخرش برای همه 
َّا إِلَْيِه َراِجعوَن( ما از خدایيم و  َّا هلِلّ َوإِن مرگ و بازگشــت به سوی خداســت )إِن
به ســوی او بازگشت و رجعت خواهيم کرد. این زندگی محل آزمایش است. 
خدا ما را آزمایش می کند که وقتی به زبان گفتيم ما مسلمانيم یعنی تسليم 
ارادة خداوند هســتيم، آیا در عمل هم راضی به رضای خدا هســتيم و آیا در 
موقع خوشــی و ناخوشی، بيماری و سامت، فقر و تنگدستی و غنا و ثروت، 
گمنامی و شهرت، مقام و جاه و برو و بيا و در هنگام سيل و زلزله و تصادفات 
و جنگ و جهاد ما مسلمانيم و تسليم ارادة خدا و پيرو اسام و مقاوم در مقابل 
مشرکان و کافران و فاسدان و طاغوتها )هستيم( یا در هنگام امتحان، خود را 
مي بازیم؛ دســت از مسلمانی می کشيم و خواست و هوس خود را برخواست 
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خدا ترجيح می دهيم و این جاســت که خدا در قرآن سورة عنکبوت آیه 1 و 
2 ) الم. أََحِســَب النَّاُس أَن یُْتَرُکوا أَن یَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل یُْفَتُنوَن( مي فرماید: 
آیا مردم خيال کردند همين که به زبان گفتند ما ایمان آوردیم و مســلمان 
شدیم، رهایشان کنند و آنها را امتحان نکنند و بعد می گوید: خير، ما اقوام و 
مردمان قبل را نيز آزمایش کردیم تا دروغگو از راســتگو، تسليم رضای خدا 
و مسلمان، از نامســلمان و کافر شناخته شود و هرکس که از این امتحانات 
سالم به در آمد، ســرافراز، اوست؛ مسلمان واقعی است و اوست که از عذاب 
قيامت در امان است و در بهشت، در جوار انبياء و امامان )ع( و مقربان درگاه 
خدا زندگی جاوید دارد. دوســت و آشنا، اقوام دور و نزدیك را سام برسانيد 
و حاليت بطلبيد که ما نيز همچون شــما که نمی دانيد امشب که خوابيدید 
فردا بلند خواهيد شــد یا نفسی که کشيدید نفس بعدی خواهد آمد یا خير، 
توســط عزرائيل توقيف می شود. ما هم نمی دانيم این گلوله که نخورد، گلوله 
بعدی چه خواهــد کرد و این خمپاره و ترکش که نگرفت، بعدی چه خواهد 
کرد. لذا انسان باید هميشه به یاد مرگ باشد و حاليت بطلبد و به روایتی از 
پيامبر )ص(، اهل دنيا همچون مسافری باید باشد که هر لحظه وسایل خود 
را بسته و آمادة حرکت اســت که دنيا مسافرخانه ای بيش نيست و خيلی ها 
بودند و حاال نيستند و امروزی ها هم فردا کجا هستند، خدا داند. و اگر سرتان 
را درد آوردم، ببخشيد که در اینجا زیر رگبار گلوله ها و خمپاره ها چيز دیگری 

به فکر ما نيامد. 
خدمت شما این )را بگویم( که ما شبی که از قم حرکت کردیم فردایش اهواز 
بودیم و شــب را در شوش خوابيدیم و فردایش به منطقة کربا، منطقة فجر 
آمدیــم و با گروهی از برادران اعزامــی از جمکران، قم و تعدادی از محلهای 
دیگر قم به شکر خدا و تسليم رضای خدا مشغوليم. آدرس من، شوش، منطقة 



یادنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی تهران 80

کربا، منطقة فجر، بهداری گروه اعزامی از قم می باشــد. شما نامه ننویسيد 
چون ســخت به دستمان می رسد. شاید نامه ای بعداً بنویسم. تا پایان دو ماه 
مأموریت، خيال مرخصی آمدن ندارم. اگر عمری باقی بود و خدا خواست، بعد 
از دو ماه و پایان مأموریت خواهم آمد. از همة شــما التماس دعا دارم، روي 
همه را می بوسم. و بار دیگر تأکيد روی درس قرآن بچه ها مي کنم و خواندن 
و حفظ کردن قرآن )سوره های کوچك( و خواندن و حفظ کردن داستانهای 
کتاب داستان راستان که به بچه ها داده ام را یادآوری می کنم. به اميد زیارت 
کربا در دنيا و شــفاعت امام حسين )عليه السام( در آخرت. این نامه را بعد 

از این که خواندید در جایی نگه دارید و بعداً به خودم بدهيد. 
حسین ذاکری 1360/12/12

خاطره ای از پدر شهید
یك روز حسينعلی گفت: آیا اجازه می دهيد به جبهه بروم؟ گفتم: آری پسرم، 
تو خودت تحصيل کرده  ای. هر کجا بهتر اســت برو. او عازم جبهه  شد. حدود 
نوزده ماه در جبهه  بود و هر ســه الی چهار ماه یك بار به دیدن ما می آمد و 
مادرش را دلداری مــی داد و می گفت: مامانم غصه نخور، به زودی در جنگ 
پيروز خواهيم شد و با هم برای زیارت قبر موالیمان به کربا می رویم. آخرین 
بار که به جبهه رفت، به دامادمان گفته بود که من از حالت های خودم متوجه 
هســتم که در این رفتن، برگشتی نيست و شهيد می شوم. بعد از شهادتش، 
از ســوی فرماندة کل نيروهای مسلّح ارتش جمهوری اسامی ایران به پاس 
فداکاری و رشــادتی که از خود نشان داده بود، به گروهبان دومی ارتقا پيدا 

کرده بود. 
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او یك پزشــك بی ادعا، انسانی آگاه و یك پاسدار متواضع بود. یك روز خربزه 
خریده بودم، وقتی به خانه آوردم، حسينعلی پرسيد: کيلویی چند خریدی؟ 
گفتم: کيلویی شــش تومان. گفت: من نمی خورم. درجبهه پوست خربزه هم 

برای خوردن پيدا نمی شود، حاال شما خربزه  به این گرانی خریدی.
بدون اینکه حتی یك ماه هم حقوق بگيرد، مدت یك ســال در بيمارســتان 
کرمانشــاه به درمان مجروحان مشغول بود. بعد با خبر شد زمين لرزه شدید 
درطبس آمده و خانه  ها را ویران کرده. فردای آن روز به همراه برادرش با یك 
ماشــين ميوه  برای کمك رســاندن به آنها رفتند و مدت یك هفته در آنجا 

بودند. 
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زندگي نامه
شــهيد سيد احمد رحيمي سوم خرداد هزار و سيصد و سی و هشت در شهر 
بيرجند متولد شــد. دوران دبستان را در مدرسه حکيم نزاري و راهنمایي را 
درمدرسه شهيد مطهري خواند. هم زمان به خواست پدرش در مشهد شروع 
به خواندن زبان انگليسي کرد. سال آخر دبيرستان را مي خواند و قرار بود طرح 
نظام جامع یعني کاس هاي درس مختلط اجرا شــود. احمد به مسئله َمحرم 
و ناَمحرم بســيارمقيد بود و با اجراي این طرح در دبيرستان آن قدر مخالفت 
کرد تا از مدرســه اخراج شد و شروع به درس خواندن در خانه کرد. پایبندي 
احمد به مباني اسام و دلسوزي  اش نسبت به محرومان موجب شد تا فعاليت 
مذهبي سياسي اش را از همان دوران دبيرستان آغاز نماید و اولين مبارزة علني 
را در مسجد آیت اهلل آیتي بيرجند آغازکرد و پس از پایان نماز مغرب و عشاء 

شهید سید احمد رحیمی
نام پدر: سید محّمد رضا

محل تولد : بیرجند
تاریخ تولد : 1338/1/3

سال ورود به دانشگاه:1356
تاریخ شهادت : 1362/1/24

محل شهادت : شرهاني 
محل مزار:  استان خراسان جنوبی،شهرستان 

بیرجند،گلزار شهدا، قطعة 1
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طي سخنراني از وزیر وقت دربار، اسداهلل علم به شدت انتقاد کرد. این حرکت 
باعث شــد که مأمورین ساواک او را دستگير کنند اما با هوشياري که داشت 
از زندان فرار کرد. درســش به قدري خوب بود که دیپلم ریاضي را با معدل 
نوزده گرفت و علي رغم ميل خودش براي تحصيل در علوم دیني و به خواست 
پدرش در سال پنجاه و شــش در آزمون سراسري در رشتة پزشکي شرکت 
کرد و در دانشــگاه تهران قبول شــد و برای ادامة تحصيل ساکن تهران شد. 
این قبولی، آغازی برای سازماندهی فعاليت هایش بود. سيد احمد کتاب هاي 
دکتر شریعتي و شهيد استاد مرتضي مطهري و نقد آثارشان را مطالعه مي کرد 
و همچنين با آگاه شدن از فعاليت ها و تغيير ایدئولوژي و مارکسيست شدن 
اعضاي ســازمان مجاهدین، ارتباطش را با دانشــجویان مذهبي بيشترکرد و 
یکی از اعضاي اصلي انجمن اســامي دانشکده شد. در یکي از جلسات درس 
که حجاب اســامي از سوي یکی از استادان مورد انتقاد واقع شده بود، او در 
ميان بهت و حيرت دانشــجویان با استواري از جا بلند شد و با شجاعت تمام 
از حجاب دفاع نمود و اســتاد را قانع کرد. آن قدر خوب صحبت کرد که بچه 
های کاس با کف زدن، احمد را تشویق کردند و موقع خروج از کاس، او را 
بر دوش گرفتند. این دفاع جانانه و سایر سخنراني-هایش در محيط دانشگاه 
باعث شد که بســياري از دختران دانشجو به حجاب رو بياورند وحتي دختر 
یکي از ســناتورهاي شــاه که در آن کاس بود، از سيداحمد تقاضا کرد که 

منابعی دربارة حجاب  به او بدهد.
گاهي اعاميه هاي امام را از تهران به بيرجند مي برد و پخش مي کرد. با شروع 
انقاب دانشــجویان دانشگاه ها نيز به خيابان ها ریختند. در یکي از روزها که 
دانشجویان مقابل تاالر ابن سينا تجمع کرده بودند، سيداحمد بلند بلند شعار 
مي داد: »شب تاریك ملت روز گردد، خميني عاقبت پيروز گردد.« تا آن روز 
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کسي به این صراحت از امام )ره( توي دانشگاه حرف نزده بود.
 در سيزده آبان پنجاه و هشت به همراه تعدادی از دانشجویان پيرو خط امام 

النة جاسوسی امریکا را به تصرف درآوردند.
در هميــن ایام بود که با دختر خاله اش در یکی از مســاجد بيرجند ازدواج 
کرد و حاصل این وصلت، دختري به نام آسيه شد. با تأسيس سپاه سيداحمد 
سپاهی شد و لباس سبز سپاه را برای خدمت به اسام و انقاب برتن کرد. با 
شروع جنگ در سال پنجاه و نه فعاليت های احمد بيشتر شد و در شهریورماه 
سال شصت به درخواست دادسرای انقاب اسامی بيرجند به این شهرستان 
برگشت و مسئوليت فرماندهی ســپاه پاسداران بيرجند را پذیرفت. به دليل 
کفایت و مدیریت  خوب احمد چندین بار پيشنهاد استانداري خراسان به او 
داده شد ولي هر بار پيشــنهاد را رد مي کرد و مي گفت: فعًا سنگري از نظر 
من مهم است که به  تثبيت نظام کمك کندکه همين لباس سبز سپاه است 

و من ان را با هيچ چيز عوض نمي کنم.
ســيداحمد که در آرزوی شــهادت بود، در یکي از نوشــته هایش، خطاب به 
شهيدان نوشته بود: » اي شهيدان، سوگند به نفس هاي آخرتان و سوگند به 
آن لحظه جان دادنتان که بر صراط شما خواهيم ماند و یاد شما را و راه شما 
را تا ابد در گوشــة دل زنده نگه خواهيم داشت و ان شاءاهلل شما را در جنت 
عاليه دیدار خواهيم نمود«. در زمســتان ســال شصت و یك همراه همسر و 
یگانه دخترش به خوزستان رفت تا بتواند تمام وقت در جبهه حضور پيدا کند 
و هميشه می گفت:» خدایا از تو مي خواهم که در جایي به شهادت برسم که 
هيچ کس مرا نشناسد و فریادم را کسی جز تو نشنود؛ تمامي اعضا و جوارحم 

در راه تو پاره پاره گردد و ترکش ها از هر سو مرا فرا گيرند«.
به محض اســکان خانواده اش در دزفول چندین بار برای شناسایي به خاک 
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عراق رفت. روي بدنش تمام مشخصاتش را حتی گروه خوني اش را می نوشت 
تا اگر دســتگير شــد، هيچ حرفی نزند؛ مي گفت: حکم امام این است که اگر 
عملياتي لو برود و کسي چيزي بگوید، در خون شهداي عمليات شریك است.

سال هزار و سيصد و شصت و یك، در عمليات والفجر مقدماتي  شرکت کرد 
و پایش به شــدت مجروح شد؛ مي خندید و مي گفت: قسمتي از پایم تطهير 
شده و اميدوارم که خداوند بزرگ همة جسمم را تطهير کند. در بيست و چهار 
فروردین ماه سال شصت و دو در عمليات والفجر یك چندین تانك دشمن را 
منهدم کرد و در حال انتقال یك مجروح مورد اصابت گلولة تانك قرار گرفت و 
به فيض شهادت نائل آمد. پيکرش طوری سوخته بود که قابل شناسایی نبود 
و همسرش او را از جاي ترکش قبلی که به پایش خورده بود، شناسایي کرد.

وصیت نامه
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

َ َعَلْیِه َفِمْنُهم مَّن َقَضی نَْحَبُه  ِمَن الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ
لُوا تَْبِدياًل1 َوِمْنُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ

حمد و ســپاس خداوند متعال را که با تخصيــص عنایات خاصه اش به ملت 
ایران، نعمت اســام و جمهوری اســامی را بر آنان ارزانی داشــت و به آنان 
حيات مجدد بخشــيد تا به شکرانة این نعمت کمر همت به رهایی خویش از 
شــر شيطان درون و رهانيدن مستضعفان عالم از شر شياطين برون بربندند. 
خدای را شکر که با دست غيبی اش ملتی را که در لبة پرتگاه قرار گرفته بود و 

1- سوره احزاب آیه 23: در ميان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند 
بعضی پيمان خود را به آخر بردند ) و در راه او شــربت شــهادت نوشيدند ( ، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز 

تغيير و تبدیلی در عهد و پيمان خود ندادند.
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اگر رژیم پهلوی یك سال دیگر مهلت می یافت، تمام آثار اساميت و انسانيت 
را محو می کرد، بيدار کرد و قلبهای متفرق آنان را متحد ساخت و زنگارهای 
قلوب جوانان این کشــور را زدود و به صبغةاهلل قلوب آنان را رنگ آميزی کرد 
و از آنان انسانهایی سرتا پا عاشق به خدا و اولياء خدا و تشنگان جویندة جام 

شهادت و لحظة وصل و عبادت ساخت.
خدایــا، چنين گمان دارم که اگر هزاران بار در راهت کشــته شــویم و زنده 

گردیم، نتوانيم شکر اندکی از این نعمتها را به جا آوریم.
خدایــا، ما ضعيفيم و این ضعف و عجز ما را به کفران مگير و به لطف و کرم 
خویش همچنان عنایاتت را متوجه این ملت ستمدیده و امت عاشق اهل بيت 
بنما و آنان را در پيچ و خم های گوناگون و حوادث سهمگين یاری فرما و به 

دست آنان زمينة ظهور حجت مهدی سام اهلل عليه را فراهم آور.
پرودگارا، تو را سپاسگزارم که توفيق شرکت در عمليات و حضور در جبهه های 
نبرد اسام عليه کفر را به من عنایت فرمودی تا بدینوسيله ناخالصيها و تبعات 

معاصی را از قلبم بزدایی.
بار پروردگارا، تو که با رحمتت این نعمتها را از من دریغ نداشــتی، اگر صاح 
می دانی به این تنها آرزوی مانده بر دلم- یعنی شــهادت فی سبيل اهلل - نيز 

جامه عمل بپوشان.
پروردگارا، در نامة عمل، هيچ چيزی که فردای محشر در پيشگاه تو و حضرت 
رسول اکرم )صلی اهلل عليه و آله و سلم( عرضه دارم و بدان رستگار شوم، ندارم 
و لذا بخوبی آگاهم که این خواســتة مرا نشــاید، ولی اگر تو بخواهی رحمت 
تو، هم درهای بســته را می گشاید و هم ناشدنيها را شدنی و غيرممکن ها را 

ممکن می سازد.
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يَْخَتّص بَِرْحَمِتِه َمن يََشاء َوالّل ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم1
و اما یك ســخن با همه آنان که مرا می شناســند و آن اینکــه دنيا با همه 
بلندیهایش کوتاه و با همه زیبایی هایش زشــت و کریه اســت، تقوای خدا را 
پيشــه کنيد و خانة دل را برای او خلوت کنيد. وقتــی دل از یاد خدا غافل 
شــد، آنگاه خانة شيطان می گردد و شما را تباه می کند. از معصيت بپرهيزید 
که خود حقيقت تقوی اســت و معصيت انسان را ذليل و پست و بی مقدار و 
ناتوان می سازد. درصورت توفيق توبه آثار تکوینی گناه انسان را از طی کردن 

بسياری از مراحل محروم می سازد.
مطالعة دو کتاب ارزشمند گناهان کبيره و قلب سليم را به طور مکرر به همه 

بخصوص به جوانان عزیز پيشنهاد می کنم. اميدوارم از آن غفلت نورزند.
سفارش می کنم شما را به تبعيت دقيق از امام امت، به مرجع عاليقدر جهان 
تشــيع حضرت آیت اهلل العظمی خمينی که براستی محبتی آشکار از سوی 
خداست بر همة جهانيان. اگر تمســك به فرمایشات ایشان در جامعه رو به 
تحليل نرود، یقيناً این ملت شکست نخواهد خورد و همين جا عرض می کنم 
اگر هر گونه حقی نسبت به هرکس دارم، به هر اندازه که باشد، به شرط آنکه 
از مســير والیت فقيه به معنی واقعی خارج نگردد، تمامی آن را بخشــيدم و 

کامًا راضی هستم.
شما عزیزان را دعوت می کنم به وحدت خدای متعال؛ آنان را که با سوءظن، 
بدبينی، تهمت، افترا، مارک چسباندن، گروه گرایی، تظاهر به اسام و انقاب 
، جوســازی، شایعه پراکنی و ... تخم نفاق را می پاشند و دلهای خدمتگزاران 
به اســام را به درد می آورند و به جای سازندگی، کاری جز حذف این و آن 

1- سوره آل عمران آیه 74: او هر که را بخواهد مشمول رحمت خود می کند و خدا دارای فضلی عظيم است .
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ندارنــد، هدایت فرماید و به آنان بفهمانــد که هنوز در چه گروه هایی گيرند. 
خداوند به آنان انصاف دهد تا در قضاوتها چشمها را نبندند و دل را بگشایند 

برای عقده گشایی.
لعنت خدا بر هرکس که خود محوری کند؛ برهرکس که بخواهد از این انقاب 
و خون شهيدانش نردبانی برای رسيدن به پست و مقام و ... بسازد. نکتة مهم 
آنکه بين دو راه فداکردن اصالت برای وحدت و یا فداکردن وحدت برای حفظ 

اصالت راه دیگری است و آن حفظ اصالت در وحدت است.
تذکر دیگر آن که امسال باید سال رهانيدن محرومان ایران از چنگال فقر باشد؛ 
انان که درد محرومان را ندانند و در کام و نوشتار و مجالس-شان چيزی که 
یافت نمی شود، سخن محروميت هاست، نباید در مسئوليتهای مهم این کشور 
باشند. اميدوارم دولت عزیز و مجلس شورای اسامی گامهای مؤثری در این 
راه بردارنــد. و اما در رابطه با بيرجند به عنــوان یك فرد، از نماینده محترم 
امام در خراســان حجت االسام طبسی، حفظه اهلل - درخواست می کنم که 
با قراردادن یك محور جامع برای روحانيت شــهر به مشکات این شهر برای 
هميشه خاتمه دهند. مسئلة نماز جمعه از مهمترین مسائلی است که می تواند 
با حل شدنش، محور استواری برای وحدت مردم این شهر گردد و همة مردم 
این شــهر را دعوت می کنم به شــرکت فعاالنه تر در حل مســئله جنگ که 

اميدوارم به زودی به نفع اسام و مسلمين پایان پذیرد. 
مادر، همســر، خواهران، برادران و دوستانم را به خدا می سپارم و از همة آنان 
و جميع کسانی که مرا می شناســند، طلب عفو و بخشش می کنم. وصایای 
خصوصی را در نامة خصوصی به همســرم نوشته ام و سفارشاتی نيز شفاهی 
نموده ام. اميدوارم بدان عمل گردد. پروردگارا، تو را به تن پاره پارة حسين بن 
علی )عليه السام( قســم می دهم امام امت را تا ظهور حضرت مهدی )عج( 
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برای محرومان عالم نگه دار. دشمنان داخلی و خارجی انقاب اسامی را نابود 
بفرما. به علمای عاملين و حافظين اسام، طول عمر عنایت بفرما. بر وحدت 

امت اسامی بيفزا. در فرج حضرت ولی عصر)عج( تعجيل فرما.
والسالم علیکم و رحمه الل و برکاته. سیداحمد رحیمی

خاطره اي از همسر شهید
مراسم ازدواجمان در مسجد صاحب الزمان )عج( بيرجند برگزار شد. محفلي 
صميمي و بي تکلف. همان ســادگی که احمد طالبش بــود. وقتي در کنارم 
نشست تا خطبة عقد جاري شــود، کت دامادي نداشت. علت را جویا شدم. 
آهسته گفت: توضيحش مفصل است، باشد براي بعد. چند روز پس از مراسم 
گفت: آن شــب، یکي از برادران پاسدار به دیدنم آمد. سر صحبت که باز شد، 
متوجه شــدم او هم قرار اســت همزمان با من جشن ازدواج بگيرد اما لباس 
دامادي ندارد؛ ترجيح دادم کتم را به او هدیه کنم. او ابتدا قبول نمي کرد ولي 

با اصرارم پذیرفت.

خاطره ای از دوست شهید )سلطاني(
ماه رمضان، قبل از انقاب در مراســم احيا، سيداحمد تعداد زیادي اعاميه 
و عکس حضرت امام را روي پنکه ســقفي جاســازي کرده بود. بر اثر ازدحام 
جمعيت، هواي داخل مســجد گرم شد. با به کار افتادن پنکه ها اعاميه ها در 
فضاي مسجد به پرواز در آمدند. ریيس شهرباني که کنار ستوني نشسته بود، 
سراسيمه به طرف در رفت تا اقدامي بکند. اما یکي از دوستان قبل از اجراي 
نقشــه، کفش هاي رئيس شهرباني را پوشيده بود تا کمي معطل شود. او هم 
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دســتپاچه با دمپایي هاي لنگه به لنگه از صحنه خارج شد و کاري از دستش 
بر نيامد. این کار براي شهري دور از مرکز )مثل بيرجند( اقدام کوچکي نبود؛ 

چون تعداد زیادي از مردم براي اولين بار تصویر امام را مي دیدند. 

بخش هايي از يادداشت ها و سخنراني هاي شهید
چگونه خطوط انحرافی انقالب را بشناسیم؟

اگر بخواهيــم خطوط انحرافی انقاب را بشناســيم، اول باید از خودمان در 
انقاب مایه بگذاریم؛ باید انقاب برای ما بها داشــته باشد، باید انقاب برای 

ما مسئله اصلی باشد، باید انقاب محور زندگی  باشد نه یك چيز حاشيه ای.

هر روز به نبرد نهايی مستضعفین و مستکبرين نزديکتر می شويم
آری اگر انقاب اســامی تعطيلی بردار و وقفه پذیر بود، می توانســت برای ما 
بهانه ای شود تا با توجيهات گوناگون، خود را از سنگر نگهداری از آن به کناری 
کشيده و سر خویش به ســامت بگيریم، اما واقعيت این است که انقاب تا 
حضور حضرت مهدی)عج( ادامه دارد و هر روز به نبرد نهایی مســتضعفين و 
مســتکبرین نزدیك تر می شویم. می دانيم ليبراليسم بر راسيوناليسم )اصالت 
عقل( متکی است و »ليبرال« برای پيدا کردن راه حل مسائل متکی به »عقل« 
اســت و نه »عقل و وحی«  آنچه که امروز در برخوردهای اجتماعی مشاهده 
می شــود این اســت که افراد با تکيه بر فهم خویش و آنچه که شخصاً بدان 
رســيده اند و تشــخيص می دهند، اقدام می کنند و این خــود نوعی برخورد 

ليبراتيك است و به عنوان بزرگ ترین آفت جامعه فعلی مطرح است.
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هیچ کس برای اسالم حیف نیست
به سوی وحدت حرکت کنيم، به سوی منسجم کردن مردم حرکت کنيم. در 
سایة تفرقه، اسام به نابودی کشيده خواهد شد. دشمن برای اختاف راه های 
گوناگونی در پيش گرفته است.ـ به گفته امام در تاریخ دو خط بيشتر نمانده، 
یکی خط انبياء و یکی هم خط رفاه طلبان؛ یعنی حتی کج فهمی، حتی اینکه 
من به خيلی از حقایق اسامی نرسيدم، یعنی 80 سال درس خواندم مجتهد 
شدم، فقيه شدم، رساله دادم و بعد می شوم شریعتمداری؛ خيلی راحت می آیم 
پای جریانی را امضا می کنم که نتيجة آن جریان، به شهادت رساندن حجت 
خداست؛ خود این آقا مصداق عينی رفاه طلبان است.ـ هيچ کس برای اسام 
حيف نيست، ما همه باید فدای اسام شویم.ـ از هرگونه جوسازی، از هرگونه 
اختاف برای رسيدن به اهداف، از هرگونه درگيری های بی ثمر، باید از هرگونه 
مســائلی که پای درگيری های شــخصی، گروهی،  دسته ای در ميان باشد به 
شدت پرهيز کنيم و آنجایی که امر به معروف و یا نهی از منکر می کنيم، باید 

با قصد اصاح امر مسلمين باشد. 

قرآن می گويد: عاليق را انفاق کنید
بنگرید شــهدا در مســير زندگی شــان که به شــهادت انجاميده است، چه 
کســانی را جذب و چه کســانی را دفع کرده اند، شــما هم آنها را جذب و یا 
دفع کنيد. همان گونه که خطاب به سيدالشــهداء و ســاالر شهيدان حضرت 
حســين بن علی)ع( در زیارت عاشــورا می گویيم: اِنّی ِســلٌْم لَِمْن سالََمُکْم َو 
َحْرٌب لَِمْن حاَربَُکْم رســيدن به خيلی از حقایق اسام تاش های همه جانبه 



ــی ــرش ــان ع ــب ــی ــب 93ط

ا تُِحبُّوَن1« یعنی اینکه  می خواهد. این آیه که: » لَن تََنالُواْ الِْبرَّ َحتَّی تُنِفُقواْ ِممَّ
شما به خير نمی رسيد بروید دو رکعت نماز بخوانيد تا به خدا برسيد. یعنی تو 
پيغمبرشناس نمی شوی، تو امام شناس نمی شوی، تو ایمان به غيب نمی آوری، 
ایمان به مائکه نمی آوری اال از هر آنچه که دوست داری )نه آن چيزهایی که 
داری( انفاق کنی. یك وقت هســت که می گویند عایق را سرکوب کن، ولی 

قرآن نمی گوید سرکوب کن و از بين ببر، می گوید انفاق کن.

عوامل نفاق را شناسايی کنید وگرنه نقشه های آمريکا در کشور پیاده می شود
 بر امت اسامی است که عوامل نفاق و اختاف و شایعه پراکنی و تهمت زدن 
و مارک چسباندن و مأیوس نمودن مردم و منزوی کردن نيروهای متعهد به 
انقاب و... را شناسایی و تکليف خود را با آنان یکسره کنند وگرنه نقشه های 

امریکا به دست آنان در این کشور پياده خواهد شد.

چقدر با شهیدان فاصله داريد؟
اگر دیدید ميان شــما و آنهایی که شــهيدان با آنها پيوند داشته اند رابطه ای 
است، عاشقانه بدانيد که شما در مسير شهيدانيد و اگر ميان شما و آنهایی که 
شهيدان با آنها پيوند داشته اند فاصله ای است و یا دافعه ای است، بدانيد شما 
با شــهيدان فاصله دارید. خدا را به شهادت می طلبيم که جز عشق به امام و 
اســام و روحانيت متعهد و آرزوی فدا شدن در راه اسام عزیز و آرميدن در 
کنار شــهيدان و آغشته شدن لباس سبز پاسداری به خون سر و دست چيز 
دیگر در دل نداریم. به جوانان مســلمان و پرشور و انقابی وصيت می نمایم، 

1- ســوره آل عمران آیه92: شــما هرگز به خير نمی رسيد تا آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنيد ، و هر چه 
را انفاق کنيد .....
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هر چه بيشــتر در بارور نمودن اندیشــه خود و آشنایی بيشتر با اسام ناجی 
یعنی اسام فقاهتی، از طریق نزدیکی بيشتر با حوزه های علميه بکوشند. افراد 
قشری نگر و ظاهرگرایی که امروز مدعی وراثت انقاب اند و خود هيچ گاه حاضر 
به فداکاری و ایثار برای انقاب نيستند بعضاً از روی صداقت و بعضاً با آگاهی و 
زیرکی و آلت دست قرار دادن دستة دیگر با ایجاد جو شانتاژ و شایعه و تهمت 
و... در پوشــش دفاع از اسام و انقاب اسامی کمر همت به منفجر نمودن 
انقاب اسامی از داخل بسته اند. آنان هميشه به دنبال یك ضعف می گردند 
تا آن را بــزرگ کنند و بر فرق مدافعان انقاب اســامی بکوبند و ظاهراً به 
جز این، کار دیگری ندارند. کســانی که به این دليل مؤید انقاب اسامی و 
جمهوری اسامی هستند که انقاب اســامی را برآورنده و به وجود آورنده 
الگویی می بينند که توسط یافته های ذهن خودشان به آن الگو رسيده بودند، 
اینها دشمنان بالقوه جمهوری اسامی هستند که در آینده ای نه چندان دور 
عليه اساس اسام به مبارزه برخواهند خواست و ان شاءاهلل ما اگر بودیم و اگر 
ما نبودیم شما شمشيرهایتان را از خونشان سيراب خواهيد کرد. باید انقاب 
اسامی مســأله اصلی و همة زندگی ما شود. آن کس که انقاب در حاشيه 
زندگی اش قرار دارد، نمی تواند در صف مدافعان راستين انقاب اسامی قرار 
گيرد. خط فکری ما عبارت اســت از: اعتقاد به والیت فقيه و تســليم محض 
بودن در مقابل ولی فقيه، اعتقاد به اینکه پرچمدار انقاب اسامی، روحانيت 
مبارز شــيعه می باشند و ضربه و صدمه به روحانيت، ضربه و صدمه به اسام 
اســت.  برادران عزیز! تأکيد می کنم که اگر می خواهيد در کشيدن بار انقاب 
اسامی شریك باشيد، به هر نسبت که با برنامه ریزی در زندگی تان جلو رفتيد 
و به هر نســبت که خودســازی کردید و به هر نسبت که به خصوص در دور 
کردن رذایل از خودتان کار کردید، به همين نسبت می توانيد بار سنگين تری 
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بردارید. حرف  های آنان را که حاضر به ســرمایه گذاری در راه اسام و انقاب 
نيستند و برخوردشان با انقاب و مسائلش هميشه عافيت طلبانه و به گونه ای 
است که نه سيخ بسوزد و نه کباب و آنگاه که اسام و انقاب با مشکل روبه رو 
می شــود به خانه ها پناه می برند و بعد از رفع مشکل؛ ادعای وراثت انقاب را 
دارند، باید به دیوار زد و به آن هيچ توجهی نکرد. انقاب ما هر روز دارد حق 
و باطلش به طوری پيچيده تر می شــود که دیگر تشخيص آن ساده نيست و 
اینجا عاملی که می تواند ما را به حقيقت قضيه و به روح آن رساند، تقوا است.

رفاه طلبی از نگاه امام
 خيلی ها فکر می کنند که رفاه طلبی در کام امام یعنی مســئله مال و منال؛ 
رفاه طلبی یعنی داشتن ثروت های کان و دل خوش بودن به آن.  محرومان را 
فراموش نکنيد. آن وقت که خوشــی شما را فرا می گيرد آنها را به یاد آورید، 
فراموش نکنيد که هنوز ممکن اســت در این جامعه زن هایی برای پر کردن 
شکم فرزندانشان تن به فحشا بدهند. این چنين موقعی روا نيست که خوش 
بود و آنان را فراموش کرد.  من به امت اســامی هشدار می دهم، ضربه وارده 
به اســام عزیز از سوی آن دسته از مســلمانان عافيت  طلب که اهل ایثار و 
فداکاری برای انقاب نيســتند، اما تظاهر به طرفــداری از انقاب می کنند، 
خدای نکرده اگر ميدان برای آنان باز باشــد در آینده نيز صدمه آنها بيشــتر 
خواهد بود و آن بســيار بسيار ســهمگين تر و هولناک تر از ضرباتی است که 

توسط کفار و منافقين و... بر پيکر اسام و انقاب اسامی وارد آمده است.

افرادی که نمی توانند ماهیت انقالب را درک کنند، امید آمريکا هستند
 امروز باید از قشری گری و ظاهرنگری پرهيز نمود، زیرا چنين به نظر می آید 
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که استکبار جهاني در فکر آن است که در لباس مذهب و طرفداری از انقاب 
و... ضربة خویش را بر انقاب وارد آورد. نيروهای مســلمانی که ساليان سال 
نيروهای خود را در جهت انحرافی صرف کرده و به جای پرداختن به ریشــة 
فساد به یك شاخه و یا برگ آن پرداخته اند و امروز مدعی وراثت انقاب اند و 
به علت بافت فکری خویش نمی توانند انقاب اسامی و اهداف و ماهيت آن 
را آنگونه که هست درک نمایند، یکی از بهترین اميدهای امریکا جهت ایجاد 
اختافات و درگيری های داخلی به شمار می آیند.  ما در دعوتی که می کنيم، 
افراد را به خودمان دعوت نمی کنيم. نباید این گونه برخورد کنيم که آنچه را 
ما می  گویيم حق است و دیگر باطل و شما هم چشم و گوش بسته تسليم ما 
باشيد، خير این گونه نباید باشد... خودبينی و خودخواهی ها را درهم بشکنيد 
و گامی به جلو بردارید. هرگونه تاشی، ولو برای انجمن های اسامی اگر قصد 
قربت در آن نبود، هر چند زحمت بکشــيد هدر است و جز وقت تلف کردن 
چيزی نخواهد بود. افرادی که نســبت به انقاب، نســبت به خود اسام، کج 
 فهم اند، برای جمهوری اســامی آفت هســتند. خطر این افراد خيلی خيلی 

بيشتر از دشمنان جمهوری اسامی است.

دل نوشته  
دنيــا را با تو چه؟ و تو را با دنيا چه؟ دنيا به دنبال همبازی می گردد، دنيا تو 
را برای خود می خواهد و آن دم که تو را مکيد و از تو ســيراب شد، به دنبال 

دیگری خواهد رفت!
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نمونه اي از اشعار شهید            )61/9/10 (
من عاشقم، من عاشق کرب وبایم موال امام المنتظر ســوی تو آیم 
گيرم سراغت وز همه پرسش نمایم با یاد تو سر سوی دشت و کوه نهادم 
در جبهه ای یا که کنون در کربایی نــدر کجایــی  موال امام المنتظر ا
هر جا که هستی پرکشم سوی تو آیم شــاید که بر مزار پاک شــهدایی 
قلــب مرا با آن نگه زیر و زبر کن موال امــام المنتظر یکدم نظــر کــن 
آیم تو  دیدار رخت سوی  اميد  به  دســتم به دامانت جانم به قربانت 
ترســم بميرم قبل از دیدار مهدی یارب منم دلدادة رخســار مهدی 

وقت شهادت بر سرم هست آرزویم                                                      یارب زدار این جهان مهدی رسيدن 
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زندگي نامه
شهيد حميد سلمان زاده یکم شهریور سال هزار و سيصد و سی شش در خانه 
اي قدیمي واقع در شهر ري دیده به جهان گشود و تحت تربيت مادر مهربان و 
فداکارش قرار گرفت. از همان کودکی عاقة خاصی به مادر داشت. تحصيات 
ابتدایي را در یك مدرســة اسامي گذراند و دوستي با ائمه معصومين و اهل 
بيت )عليهم الســام( در قلبش نشست. با آغاز دوران دبيرستان، هم کار می 
کرد، هم درس می خواند. با این وجود، با هوش و استعداد فوق العاده اش دوران 
متوســطه را با دو دیپلم ریاضی و طبيعی در دبيرستان آذر به پایان رساند و 
همان سال درکنکور ریاضی شــرکت کرد ولي موفق نشد. در آن سال ها جو 
حاکم در دوران حکومت پهلوي به اوج خفقان رسيده بود و مبارزات قهرمانانة 
مسلمانان تحت رهبري هاي امام خميني به پيروزي نزدیك مي شد. حميد که 
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هر روز بيش از پيش به جنایات رژیم پي مي برد، به مبارزه با طاغوت مشغول 
بود و تمام کوشش خود را در پخش اعاميه ها و سایر فعاليتهاي انقابي به کار 
مي برد، تا اینکه به خدمت سربازي رفت. اعاميه هاي امام را در داخل پادگان 
نيروي هوایي پخش مي کرد و به فعاليتهای خود همچنان ادامه می داد تا این 
که پس از کشــتار خونين هفده شهریور )جمعه سياه(1  ناپدید شد. مزدوران 
رژیم او را به جرم پخش اعاميه هاي امام به زندان مخصوص پادگان انداخته 
بودند و چهار ماه در ســلول انفرادي بدون نور و ماقات به سر مي برد. روزي 
چند بار زیر کتك هاي وحشــيانه زندانبانان از حال مي رفت. سپس به زندان 
جمشــيدیه و قصر فيروزه منتقل و یك ماهی نيز در آن جا زندانی بود ولی 
دست از مبارزه نکشيد و در کنار آموزش قرآن براي زندانيان آنها را با اسام، 
آشنا و نيز از اخبار خارج زندان آگاه مي کرد. در ماقات با خانواده اش، آنها را 
به صبر و ادامة مبارزه، خواندن قرآن و توجه و عمل به ســخنان  امام توصيه 
مي کرد. چند روز قبل از پيروزي انقاب اسامی آزاد شد و به انقابيون پيوست 
و با فرا رســيدن بيست و دو بهمن  سر از پا نمي شناخت و یك لحظه آرام و 
قرار نداشت. چند هفته )تا آرام شدن اوضاع و برقراری جمهوری اسامی( در 
بيمارستان قلب پاسداري داد. بعد از اتمام خدمت سربازي، مجدداً برای کنکور 
آماده شــد و این بار با دیپلم طبيعي در رشــتة پزشکي دانشگاه تهران قبول 
شــد. پس از اتمام سال اول و تعطيلی دانشگاه ها )به فرمان امام(، به خدمت 
در بيمارستان فيروزآبادي مشغول شد. با شروع جنگ تحميلي ایران و عراق 
حال روحی حميد دگرگون شد. سر درگم شده بود، درس بخواند یا به جبهه 
برود. انگار بار ســنگيني را روي دوشش احســاس مي کرد و عاقبت تصميم 

1- قيام 17 شهریور و کشتار جمعي از مردم به دست ماموران ستم شاهي در سال 1357  
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گرفت به جبهه برود. دو ماه در پادگان امام حسين )ع( آموزش نظامی دید و 
براي اعزام ثانيه شــماري مي کرد. هر روز که رفتنش عقب مي افتاد، به شدت 
ناراحت مي شد. سحرگاه روز اعزام ساکش را بست و با عجله بدون خداحافظی 
و بدرقــه به راه افتاد. قبل از رفتن در مورد وصيتنامه اش گفت: » وصيت من 
فقط این اســت که امام را تنها نگذارید و قلب پاکش را به درد نياورید. پشت 
روحانيت را خالي نکنيد چون چيزي را که روحانيت به ما داده با هيچ ثروتي 
نمي توان بدســت آورد و آن شرف و حيثيتي است که داشت به کلي از ميان 
مي رفت. مي دانم که شــهيد مي شوم و مي دانم که ميهمان خدا هستم؛ پس 
بعد از شــهادتم ماتم نگيرید .اگر توفيق شــهادت یابم، زندة جاویدم. نگویيد 

ناکامم که به کام خود )که پيوستن به لقاء خداست( رسيده ام«.
 حميد پس از یك ماه و اندی در روز بيست و پنجم اردیبهشت سال شصت 
در حال کندن سنگر در سوسنگرد مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و به فيض 

شهادت نائل آمد. 
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زندگي نامه
شهيد محّمدحميد شــاهرخ شاهی هفتم مهرماه سال هزار و سيصد و چهل 
و پنج در محله بازارچه وحدت اسامی)شــاهپور ســابق( متولد شد. دوران 
تحصيل را در مدرســة اســامی جعفری طی کرد. چهارده ساله بودکه خبر 
مفقوداالثر شــدن برادرش محّمدعلی را شــنيد که برایش سخت و غيرقابل 
تحمل بود. مودب به آداب اســامی، مقيد به مسائل شرعی و فتاوای حضرت 
امام خميني بود و در اســتفاده از وسایل بيت المال بسيار احتياط می کرد. در 
تمام راهپيمایی های زمان انقاب و فعاليتهای اجتماعی )ازجمله بازرسی ویژه 
انتخابات و برنامه ریزی های بســيج( شرکت فعال داشت. پس از اخذ دیپلم، با 
عضویت در سپاه پاسداران حدود شش ماه به جبهه رفت. در سال شصت و سه 
با کسب رتبه هفده کنکور سراسری دردانشگاه تهران در رشتة پزشکی مشغول 

شهید محّمدحمید شاهرخ شاهی
نام پدر:محّمد صادق

محل تولد : تهران
تاریخ تولد : 1345/7/7

سال ورود به دانشگاه:1363
تاریخ شهادت : 1365/12/10

محل شهادت :  شلمچه
زهرا،  بهشت  استان تهران،   : مزار:  آدرس 

قطعه29، رديف 70 
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به تحصيل شد. محمدحميد از قاریان ممتاز قرآن کریم، پایبند به خواندن نماز 
شب و زیارت عاشورا قبل از اذان صبح بود. هميشه لزوم اطاعت از والیت فقيه 
و امام خمينی را مطرح می کرد و می گفت: که اگر ســفره شهادت جمع شود، 
روســياهی برای زغال می ماند. آرزوی شهادت در راه خدا را در دل داشت و از 
خدا می خواســت که در حال ذکر و سجده به شهادت برسد. در جواب پدرش 
که گفته بودکمی به استراحت و سامتی خودت توجه داشته باش، گفته بود: 
در زمان والیت موالی متقيان علی)ع( و بيعت مردم با آن حضرت هنگامی که 
تعدادی از بزرگان از جمله ابن عباس از حضرت درخواســت کردند تا با معاویه 
مدارا کند، حضرت پاسخ فرمودند: درحکومت من بقای استاندار ظالم حتی برای 
لحظه ای جایز نيست و دستور خلع او را صادر فرمودند. پس باید شبانه روز برای 
احيای اسام تاش کرد. با اخاص، به برپایی نماز اول وقت آن هم به جماعت 
و شــرکت در نمازهای جمعه و مراسم عزاداری ائمه )ع(، دعای کميل و دعای 
ندبه اهتمام می ورزید. اوقاتی که از جبهه برمی گشت، با جدیت درس می خواند 
و دروس عقب مانده را جبران می کرد و مجدد به جبهه می رفت. او از نيروهای 

فعال در جبهه بود و در عمليات ها حضوری مؤثر داشت.
محّمدحميد در عمليات کربای پنج در شــلمچه به آرزوی خود رسيد و در 
حالی که مشــغول نماز و ذکر سجده بود، بر اثر اصابت ترکش دعوت حق را 

لبيك گفت و به فيض شهادت نایل آمد. 

وصیت نامه 
خدایا اگر مي شــد تمام کاغذ را از کميل علي )ع( پر مي کردم. آخر من با تو 
چگونه سخن بگویم. قبل از هر چه تو را شکر مي گویم که با این همه گناه و 
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این همه کج فهمي و این همه بي لياقتي فرصت دیگري دادي که در لشــکر 
مهدي )عج( سربازي کنم و از تو طلب عفو مي نمایم. خدایا اگر فرصت عمرم 
تمام اســت و به خاطر رحمت واســعة تو پایان عمرم در مکان جبهه است، 
خودت از تمام عقاید باطل و اعمــال مردودم درگذر. معبودا این اولين باري 
نيســت که از لغزش های من مي گذري و البته این آخرین بار هم نخواهد بود 
ُبّ َو أَنَا  زیرا تو آفریده  اي که ببخشــي و رحم نمایي؛ َمْوالََی یَا َمْوالََی أَنَْت الَرّ

الَْمْربُوُب َو َهْل یَْرَحُم الَْمْربُوَب إاِلَّ الَرّبُ 1
جوانان عزیز، فرزندان حسين )ع(، همواره درسها را خوب بفهميد و بخوانيد. 
باور کنيد که مهدي )عج( راضي نيســت که شما خداي نکرده درس نخوانيد 
)بــه هر دليلي(. اما اگر درس مي خوانيد، براي خدا بخوانيد و این خيلي مهم 
است. .... ليکن اگر هدف خدا باشد، دیگر همه اش نور است؛ همه اش سعادت 
اســت. پدر جان، نائب مهدي خميني عزیز را چشم و گوش بسته مقلد باش 
که جز حرف خميني عزیز باطل اســت. مادر جان، تو هميشــه مشوق من 
براي جبهه بودي. آن روزي که دســتم را گرفتي به محل اعزام بردي، نيك 

مي دانستي که این راه چه راهي است؛ چه ظواهر و چه بواطني دارد.
تو ســعادت مرا طلب کردي و راه پيروي از خميني و راه جبهة اسام را به من 
نشان دادي. خواهران و برادران عزیزم مطمئن باشيد که راه حق همين راه است، 
یعني راه والیت. عزیزانم، فرزندانتان را غذاي حال بدهيد و درگوش هایشــان 
همواره قرآن بخوانيد. با قرآن انس بگيرید، با هم مهربان باشــيد و اگر حرفي از 
روي اشتباه یا سوء تفاهم احدي هم از شما زد، همدیگر را عفوکنيد. مرا حال 
نمایيد و حتي االمکان از من درگذرید. عزیزانم قرآن را، قرآن را، قرآن را همواره 
بخوانيد و در معاني آن تفکرکنيد. رســاله، نهج الباغه و تفسير قرآن را همواره 

بخوانيد.

1-   مناجات حضرت امير )ع( در مسجد کوفه



یادنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی تهران 106



زندگي نامه
شهيد ســيدمحّمد شکري هجدهم آبان ســال هزار و سيصد و چهل و یك 
در شــهرکربا به دنيــا آمد. پدرش در کربا کارخانه دار بــود. وقتی به ایران 
آمدند، دفتردار شــد. سيد محّمد و برادران و خواهرانش یك کلمه هم فارسي 
بلد نبودند؛ آنها گریه مي کردنــد و گایه مند بودند که چرا به ایران آمده اند. 
مادرشــان کلمه به کلمه به آنها فارســي یاد داد. محّمد به دبستان تشویق 
مي رفت )که بعداً اســمش به شهيد فهميده تغيير یافت(. سه تا از برادرهای 
سيد محّمد نيز در آنجا درس مي خواندند. مادرشان در تمام سالهاي تحصيل 
فرزندان به مدرسه سر مي زد و از درس آنها جویا مي شد. مدیر مدرسه )آقاي 
اسکویي( هميشه به مادر سيد محّمد مي گفت: شما تنها مادری هستيد که این 

قدر برای فرزندانتان وقت می گذارید من از شما بسيار راضي هستم. 

شهید سید محّمد شکری      
نام پدر :سیدکاظم                  

محل تولد : کربال
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دبيرســتان بّچه ها در خيابان صاحب الزمان بود. وقتي مادرشان برای گرفتن 
کارنامه شان مراجعه کرد، مدیر دبيرســتان ضمن تشکر از او، گفت: پسران 
خوبي تربيت کردید. رفتار و درسشــان در مدرسه نمونه است. او مخصوصاً از 
اخاق و نمرات ســيدمحّمد تعریف کرد. مادر سيدمّحمد خيلی مراقب رفتار 
بچه هایش بود. براي هشت پسر و سه دخترش از قرآن و شکيات نماز و احکام 
مي گفت و سؤاالت  آنها را با دقت جواب مي داد. هر یازده فرزند او اهل علم و 

دانش شدند.
 زمان انقاب سيدمحّمد شبها با بي سيم از خانه بيرون مي رفت و نصف شب 
برمي گشــت. در گشت  ثاراهلل شــرکت مي کرد؛ در راهپيمایي ها حضور موثر 
داشــت و در چاپ و پخش اعاميه ها فعال بود. مادر، هر روز بچه ها را قبل از 
نماز صبح براي درس خواندن و خوردن صبحانه و رفتن به مدرســه از خواب 
بيدار مي کرد. ســيدمحّمد به مادر و پدرش خيلی احترام مي گذاشت. هر بار 
که مادر وارد اتاق مي شد، جلوی پاي او بلند مي شد، مادر او را از این کار منع 
می کرد. در پاســخ مي گفت: من احترام گذاشــتن به شما را دوست دارم و از 
این که جلوی پایتان بلند می شوم، عشق می کنم! نماز شبش حتی در شبهای 
کوتاه سرد و زمستان ترک نمي شد. پدر و مادرش چند بار تصميم گرفتند به 
خاطر راحتی بيشتر خانه را بفروشند و به دولت آباد بروند. مي  گفت: اگر بروید 

من همين جا اتاقي برای زندگی اجاره مي کنم و مي مانم. 
به تجمات هيچ عاقه اي نداشت. زمانی که پدرش یك دست مبل دست دوم 
خریده بود، مي گفت: چرا مبل خریده اید؛ تجمات از همين ها شروع می شود. 
مســئول پایگاه بســيج محله بود و با بچه هاي محل طرح رفاقت مي ریخت. 
به خانه هایشــان می رفت و همه را بسيجی کرده بود. درروزهاي اول انقاب 
با تشــکيل گروه  فرهنگي و به کمك بچه هاي مســجد حضرت موسي الرضا 
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)عليه الســام( و پدر شــهيدان قادری خانواده هاي مســتحق را شناسایي و 
نيازهــاي آنان را رفــع و براي تأمين نفت و ارزاق عمومي ســاکنين خيابان 
ایران ســعي فراواني مي کردند. سيد محّمد در ســال شصت با معدل باالي 
نوزده سال آخر دبيرستان را پشت سر گذاشت و دیپلم گرفت. یك سال بعد، 
برادرش در عمليات رمضان شهيد شــد و محّمد به خدمت مقدس سربازي 
رفــت. او به منطقه دشــت عباس، واحد پدافند هوایي ارتش اعزام شــد و با 
سرنگون کردن یك هواپيمای عراقی درجه گروهباني را دریافت کرد. هميشه 
به مادرش مي گفت: دعا کن دکتر بشوم تا به حاشيه نشينها، خانه به دوش ها 

و رزمندگان مجروح کمك کنم.
پس از پایان خدمت ســربازی، در کنکور سراسري دانشگاه ها شرکت کرد و 
با رتبة شش در رشته پزشکي دانشــگاه تهران قبول  شد. قبولي در دانشگاه 
مانع حضورش در جبهه ها نشــد. اطرافيان متعجب بودند که چه طور جبهه 
می رفت، چــه طور درس مي خواند و چه طور به این همه فعاليت بســيج و 
کارهایش می رسيد. ســيدمحّمد عاقة زیادی به کتاب و کتابخوانی داشت، 
آن قدر که پس از شهادتش، خانواده اش کتابهای او را گوني گوني به جاهاي 

مختلف هدیه دادند. 
بيشتر اوقات به جز کتاب هاي درسي، تفسير قرآن مي خواند و مطالعاتش را هر 
جا که بود، ادامه مي داد. سيدمحّمد به جبهه رفت اما درسش را کنار نگذاشت 
و برای گذراندن واحدهای درســی به کرمانشــاه می رفت. دکتر عبدالحسين 
کيهاني بعد از عمليات کرباي یك در کرمانشاه سه واحد ایمونولوژي تدریس 
می کــرد و در مورد محّمد که یکی از دوازده شــاگرد ایشــان بود می گفت: 
او از همــه تأثيرگذارتر، درس خوان تر و حزب الهي تر اســت. یکي از دیگر از 
اســتادانش به مسئول بهداري گردان در پادگان دوکوهه  گفته بود: »مي داني 
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ضریب هوشي سيدمحّمد شکری باالست؟ اگر این پسر مثل بقية دانشجوها 
ســرکاس حاضر بشود و به جاي اینکه آخر ترم مطالب را از همکاسي هاش 
بگيرد و بخواند، مستقيماً سر کاس یاد بگيرد، در آینده یکي از نوابغ پزشکي 
می شود. این پســر را به  دانشگاه برگردانيد«. هر چه فرمانده  اش اصرار  کرد، 
قبول نکرد که به دانشــگاه برگردد. آخر سر گفت: طبق فتواي حضرت امام 
که مقلدش هســتي، جنگ واجب کفایي است و من هم نيرو به اندازه کافي 
دارم امــا درس خواندن براي تو واجب عينی اســت. این را که گفت، محّمد 
دیگر حرفي نزد و به دانشگاه برگشت، ولی از فرمانده اش قول گرفت که زمان 

عمليات حتما خبرش کند.
 دوازدهم اســفند ماه سال شــصت و پنج بچه هاي گردان عمار از لشکر 27 
محمد رســول اهلّل )ص( در منطقة شلمچه محاصره شدند. سيدمحّمد کولة 
خود را بر داشت و به کمك بچه هاي زخمي  رفت. دشمن جایي را که محّمد و 
همسنگرش مستقر بودند، با توپ و خمپاره هدف گرفت. همسنگرش )شهيد 
وفایی( به بيرون از سنگر پرتاب  شد ولی محّمد به گودالي عميق افتاد. وقتي 
نيروهای امدادی کنارشــان رسيدند، همســنگرش فقط محلی را که محّمد 
افتاده بود، نشــان مي داد و به شهادت رســيد. چند روز طول کشيد تا پيکر 
محّمد را از گودال دربياورند. آن چه از پيکر پاک او باقی مانده بود، روز جمعه 
به تهران منتقل شــد اّما به دليل برگزاری نماز جمعه، مراسم تشييع تا روز 
بعد به تأخير افتاد. روز شنبه، همزمان با والدت حضرت علي )ع(، تشييع شد. 
نکته ای که در مراســم همه را به خود متوجه کــرده بود، صدای ناله و گریة 
یکی از بانوان شرکت کننده بود؛ خانم پيری بلند بلندگریه مي کرد و می گفت: 
»پسرم شهيد شده؛ سيد محّمد هميشه برایم نفت و وسایل دیگر مي آورد، به 

من رسيدگي مي کرد و داروهایم را می خرید. او مثل پسر من بود.«
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وصیت نامه 
خدا جان، خود گواهي که عشــق حسين )عليه الســام( و زینب )سام اهلل 
عليها( در قلبم مي جوشد. عشق بسيجياني که در راهت جانفشاني مي کنند، 
در قلبم مي خروشد. ســام و درود خدا و سيد ما، رسول اهلل )ص( بر مادران 
شهدا که در دامان پر مهر خودشان پروانه هایي را پرورش مي دهند که از عشق 

و سوز باري تعالي شمع وجودشان مي سوزد و مي سازند. 
سام خدا بر مادرم که مرا اینگونه پرورش داد و مهر و محبت خود را نصيبم 
کرد اما ذره اي از محبت هایش را نتوانستم جوابگو باشم. خدایا! بر من ببخشاي 
و از مادرم نيز عفو و بخشــش و حاليت مي طلبم. مادر! دوســت دارم همان 
گونه که بر باالي سر علي فریاد تکبير برآوردي و با فریادت خصم را زمين گير 
کردي، بر باالي ســر من نيز فریاد برآوري و با اراده آهنين، ضربه اي دیگر بر 
خصم فرود آوري. به پدر عزیزم که زحمات زیادي برایم کشيده، سام و درود 
مي فرستم و مي خواهم که در هر جا و در هر زمان، پاسدار حرمت خون شهدا 
باشــد و از باباي عزیزم حاليت مي طلبم. به خواهرانم ســفارش مي کنم که 
زینب )س( را، این گوهر تابناک حفاظت از حریم امامت و پرچمدار و علمدار 
کوه آساي کرباي معلي را، الگوي خود قرار دهند و مصائب او را در نظر داشته 
باشند. اگر مي گویند در آتش و سوگ زینب )سام اهلل عليها( بگریند و اگر در 
حماســه شــهيد و حفاظت از حریم او مي رزمند، زینب )سام اهلل عليها( را و 
سلحشــوري او را پيش روي داشته باشند. در برخورد با مصائب همچون کوه 
استوار باشند و اجازه ندهند که عشق و عاقه به دنيا، که جسم ما جزئي از آن 
است، برخواست و رضاي خدا، غلبه کند. فرزندان خود را نيکو پرورش دهيد 
تا زینب اســام باشند. به برادران عزیزم متذکر مي شوم که دفاع از انقاب و 
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مرام آن و والیت فقيه، دفاع از کيان اســام است و دفاع از دین خداست در 
مقابل خصم. در هر لباسي که هستيد کوبنده و پر صابت باشيد و بدانيد که 
دشــمن اسام، به هر شــکل و قيافه اي درمي آید. پس راه امام را فرا راه خود 
قرار دهيد تا در ضالت و گمراهي نيفتيد. خون ســرخ خود را در راه برپایي 
پرچم سرخ تشــيع بریزید و بدین گونه خط سرخ محّمد و آل محّمد )صلی 
اهلل عليه و آله و سلم( را پيرو باشيد. به دوستان عزیزم سفارش مي کنم که در 
ســنگري که هستند، صاح اسام و انقاب را مد نظر داشته باشند. دوستان 
عزیز بسيجي ام سنگر مسجد را رها نکنند و بدانند که خدا در آسمان، مائکه 
و در زمين بسيجي ها را دارد. دوستان دانشگاهي ام، شما نيز رسالتي سنگين 
بر دوش دارید و اســاس و بنيان مملکت را شما باید بسازید. جامعه اسامي، 
نياز به متخصص متعهد دارد. هرکدام از این ها به تنهایي ارزش ندارد، لذا در 
کسب این دو فضيلت کوشش کنيد. در کنار کسب علم، فعاالنه و پرتوان، در 
صحنة سياســت و جامعه حضور داشته باشيد. خون شهدا را پاسدار و مراقب 
باشيد که مسئوليتي سنگين بر دوش بازماندگان مي گذارد. از همگی حاليت 

می طلبم. 
65/10/2؛ محّمد شکری
خدایا خدایا لبيك ما را لبيك گوی خدایا خدایا لبيك ما را لبيك گــوی 

خدایاخدایا تاانقاب مهدی خمينی رانگهدار     
خدایاخدایامنتظرین اسام برای حفظ اسام محافظت بفرما

 

 خاطره ای از زبان همرزم شهید
پزشــکيار گردان عمار لشکر بيست و هفت محّمد رسول اهلل )صلی اهلل عليه 



ــی ــرش ــان ع ــب ــی ــب 113ط

وآله وســلم( بود. به آسمان خيره شده حســابی توی الک خودش رفته بود. 
بهش گفتم: چی شــده؟ انگار که بغض کرده باشد، گفت: می خواستم بدانم 
اِرباً اِربا یعنی چی؟ می گویند آدم مثل گوشــت کوبيده می شــود! باید بعد از 
عمليــات )کربای 5( بروم کتاب بخوانم یا همين جا توی خط بهش برســم. 
وقتی می خواستند در بهشت زهرا )سام اهلل عليها( دفنش کنند، دیدم معنی 
ســؤالش را با گلوله توپی که روی ســنگرش خورده بود، فهميده است؛ چيز 

زیادی از پيکر پاکش باقی نمانده بود.

خاطره ای از زبان مادرشهید
با بچه ها از شــکيات نماز و احکام دیني و مسائل شــرعي و ... زیاد صحبت 
مي کردم و به آنها توصيه مي کردم رســاله بخوانند و جمعه ها از آنها مســائل 
شرعی را مي پرسيدم. قبل از اینکه جنگ بشود، آیه شصت و پنج سوره انفال 
را برایشــان مي خواندم: » یَا أَیَُّها النَِّبيُّ َحّرِض الُْمْؤِمِنيَن َعلَی الِْقَتاِل إِن یَُکن 
َِّذیَن  ّمنُکْم ِعْشُروَن َصابُِروَن یَْغلُِبواْ ِمَئَتْيِن َوإِن یَُکن ّمنُکم ّمَئٌة یَْغلُِبواْ أَلًْفا ّمَن ال
َُّهْم َقْوٌم الَّیَْفَقُهوَن « در واقع به آنها می گفتم که اگر صدام حمله کرد،  َکَفُرواْ بِأَن
نترسيد؛ قرآن گفته که شما پيروزید. یك شب با پدرش آمدیم منزل، دیدیم 
بچه ها نيستند. گفتم: حاجي، بچه ها نيستند. گفت: خودت گفتي و بهشان 
درس دادي که برای دفاع از اســام وقت و موقع و اجازة کســی الزم نيست 
... همگی بی خبر به جبهه رفته بودند. کوچکترین پســرم حســن بود. رفتم 
صحبت کردم که پدرش مریض اســت و من هم تنها هستم و باالخره حسن 
را برگرداندم. به همة بچه ها گفتم تا وقتی برای اســام قدم برمی دارید، از 

همه شما راضی ام. 
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خاطره ای  از زبان پدرشهید
محّمــد زیاد جبهه می ماند. آخرین باري کــه آمده بود، پایش گلوله خورده 
بود و باید عمل می شــد؛ اما گفت: اگر عمل کنم نمي توانم توي حملة بعدي 
شــرکت کنم. با همان پاي زخمي رفت و شهيد شد. بيست روز از شهادتش 
گذشته بود و ما نفهميده بودیم. قبل از رسيدن خبر شهادت، چند روزي بود 
دوستانش به خانه ما مي آمدند. دلواپس شدم و گفتم: یعني چه؟ مگر چيزي 
شــده که مردم مي آیند. چند تا از دوســتانش گفتند: محّمد مجروح شده و 
االن نيز بســتري شده است. یك روز بعداز ظهر که توي اتاق محّمد خوابيده 
بودم، در خواب دیدم آقاي خميني در همه خانه ها را مي زند و چيزي به آنها 
مي دهد. به خانه ما که رسيد، با سيداحمد پارک1  وارد خانه شدند. در اتاق 
برای امام صندلي گذاشتند و من وسط نشستم. سيد احمد مي خواند و آقاي 
خميني هم سينه مي زد. بيدار که شدم، فهميدم محّمد شهيد شده است و به 

بقية اعضای خانواده هم گفتم. 

صحبت های يكی از برادران شهید )سید حسن شكری(
یك ماهی می شــد که محّمد در جبهه بود. امتحــان عملي آناتومي گردن 
داشــتيم که تشریح جســد بود و دکتر حجازي آن را تدریس می کرد. صبح 
سر جلسة امتحان، اســتاد با پنس یك رگ از گردن را برداشت و گفت: این 
چيســت؟ همه ناقص جــواب دادند اما محّمد که صبح همــان روز از جبهه 
برگشته بود، کاما درست جواب داد و استاد او را تحسين مي کرد. بّچه ها همه 

1- ســيد احمد پارک فرزند ســيدعباس متولد 1344 تهران که در سال 66 عمليات کربای 8 در شلمچه به 
شهادت رسيد. مزار او در قطعة26 بهشت زهرا)تهران( است.
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تعجب کردند که او چطور توانسته جواب بدهد؛ او که تازه امروز صبح رسيده 
است. محّمدبسيار با هوش بود و  استعداد خاصي داشت . اگر یکبار مطلبي را 

مطالعه مي کرد، سریع آن را به خاطر مي سپرد. 
یادم مي آید به عروسي یکي از بچه ها رفته بودیم. محّمد برای مزاح و تفریح، 
با کت و شــلوار و کراوات وارد عروســي شــد! به او گفتيم: محّمد این دیگر 
چيست؟ محّمد و کروات؟ تمام عروسي، سوژة خنده شده بود. عکس هاي آن 

روز هم به یادگار باقي مانده است. 
معتقد به ولي فقيه و چشمانش به لبان حضرت امام بود. هرچه امام مي گفت 
همان را دنبال مي کرد. وارد مسائل بي خود و ریز سياسي نمي شد و به اصول 
پایبند بود. با اورکت و پوتين به دانشگاه مي رفت و اهل حرفهایي از این نوع که 
من دانشجوي پزشکي ام، نفر اولم و از این جور حرفها نبود. نثر و خط خوبي 
داشت. دست نوشته هاي محّمد از جبهه با عنوان »خط فکه« آن قدر شيرین 
اســت که رهبر معظم انقاب در حاشية آن نوشت باید به زبان هاي زندة دنيا 
ترجمه شود. اواخر، بيشتر به جبهه مي رفت و مي گفت: از درس خسته شده ام؛ 
احســاس مي کنم حضور در جبهه براي من مهم تر و مفيدتر است. در منطقه 
خيلي برایش مهم و حساس بود که به او سيد بگویند نه دکتر.. می گفت خونم 
بيشــتر به درد این مملکت مي خورد.  با بچه ها و طيف هاي مختلف ارتباط 
داشــت. دافعه اش خيلي کم و جاذبه ی زیادي داشــت. بچه ها را با روش های 
مختلف جذب مي کــرد. خيلي ها بودند که به خاطر منــش و رفتار محّمد، 
بسيجي شــده بودند. به قدري جذبه داشت که با افرادي که با جنگ، امام و 
انقاب مشــکل داشتند، صحبت مي کرد و آن ها را مجاب می ساخت. بيشتر 

شهدا امام را ندیدند؛ فقط به خاطر حرف امام رفتند و شهيد شدند.
یك بار مي خواســت براي عمليات بــه مهران بياید. از همان جا با ســمت 
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امدادگری مشــغول فعاليت شد. شب عمليات که مي خواستيم داخل مهران 
شــویم، ناخودآگاه وارد یك ميدان مين شــدیم که دشمن کار گذاشته بود. 
چندین مجروح داشــتيم. محّمد را صدا کردم که بياید و مجروحان را مداوا 
کند. به مداوا و رسيدگي مجروحان پرداخت. این کار را هم یك نفره انجام داد. 
بدون هيچ کمکي! چند روز بعد در قاویزان یکي از بچه ها ترکش به گلویش 
خورد و راه نفســش بسته شده بود که محّمد با شجاعت تمام با لوله خودکار 
شروع به جراحي و شکافتن گلوي آن مجروح کرد و راه تنفسي اش را باز کرد.

یادم می آید که یکی از برادرنم از فرانسه )زماني که چشم پزشکي مي خواند( 
یك دســت کاپشن ورزشي آورده بود. من با محّمد سر آن دعوا داشتيم  قرار 
شد شــلوارش را من و شال سبز آن را محّمد بردارد و من، بعد از شهادتش، 
محّمد را از روي آن شال شناختم. در مراسم تشييع او همه جور آدمي شرکت 
داشــت؛ دانشجویان و اهل محل، همه، براي بدرقة محّمد آمده بودند.در روز 
دفن او زماني که من خواستم محّمد را در قبر بگذارم، سيد احمد پارک آمد 
و گفــت اجازه بده من او را دفن کنم؛ تو من را در قبر می گذاری! به یك ماه 
نرسيد، سيد احمد پارک هم شهيد شد و در همان قطعه دو ردیف پایين تر 

از محمد به خاک سپرده شد. 
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زندگي نامه
شهيد سيد عباس صفوي بيست و هشتم بهمن سال هزار و سيصد و سی و دو 
در استان لرستان شهرستان خرم آباد دیده به جهان گشود. در شش سالگي 
وارد دبستان شــد و دانش آموزی کوشا، منظم و مؤدب بود. نماز خواندن را 
از نه سالگي شروع کرد. در ســيزده سالگي روزه می گرفت. به خواندن قرآن 
و ادعيه عاقة خاصی نشــان می داد. با وجــود بضاعت اندک مالي با تاش و 
جدیت خود، تحصيات متوســطه را با موفقيت به پایان رساند و بافاصله در 
رشتة پزشکي دانشگاه تهران قبول شد. چهار ماه به پایان تحصياتش نمانده 
بود که در جریان به ثمر رســيدن انقاب اســامي و به دستور امام خمينی 
دانشــگاه ها تعطيل شــد. عباس در دوران قبل از انقاب در تمام تظاهرات، 
اعتصابات دانشجویی و مجالس سخنراني شــرکت می کرد. روز نهم دي ماه 

شهید سید عباس صفوی 
نام پدر:سید  اسد الل
محل تولد : خرم آباد

تاریخ تولد : 1332/11/28
سال ورود به دانشگاه:1351

تاریخ شهادت : 1357/10/9
محل شهادت : دانشگاه تهران

آدرس مزار:استان تهران،بهشت زهرا، قطعه 
21، رديف 1، شماره37
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سال پنجاه و هفت هم برای شرکت در تظاهراتی که به مناسبت کشته شدن 
اســتاد نجات الهی در دانشگاه تهران برگزار شده بود، به ميدان انقاب رفت. 
پس از تيراندازی ایادی رژیم پهلوی تعداد زیادی از مردم مجروح شدند. او به 
ســرعت برای حمل و مداوای مجروحان دست به کار شد؛ که در حال انتقال 
یکي از مجروحين به بيمارستان از ناحية سرهدف گلوله قرار گرفت و به فيض 

شهادت نایل آمد.



زندگي نامه
شهيد حاج محّمد عليم عباسی گراوند معروف به شهرام، سيزدهم خرداد ماه 
سال هزار و ســيصد و چهل و سه دراستان لرستان شهرستان کوهدشت در 
خانواده ای مذهبی و متدین چشــم به جهان گشود. محيط دینی و سرشار از 
معنویت خانواده سبب شد که در همان ایام کودکی در روح او عشق به خدا و 
دینداری دميده شود. تحصيات ابتدایی و راهنمایی را که همزمان با شکوفایی 
انقاب  اســامی بود با موفقيت پشت سر گذاشت. محّمدعليم چهره ای زیبا 
و لبخندی مملو از مهربانی داشــت. همة دوستانش از او بزرگتر بودند وکمتر 
با هم سن و ساالن خود مراوده داشت. آن قدر قشنگ صحبت می کردکه در 
جمع دوستان جایگاه رفيع و ارزشمندی داشت. او  به احکام و مسائل شرعی 
کامــا آگاه و در انجام فرایض دینی بســيار مقيد بود. دورة متوســطه را که 

شهید محّمدعلیم عباسی گراوند
نام پدر: عیدي

محل تولد : کوهدشت
تاریخ تولد : 1343/3/13

سال ورود به دانشگاه:1363
تاریخ شهادت : 1365/11/1

محل شهادت :  شلمچه
محل مزار: استان لرستان، شهرستان کوهدشت 

،بهشت زهرا، فاز 1
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مصادف با شروع جنگ تحميلی بود در دبيرستان دکترشریعتی آغاز کرد ولی 
احســاس تکليف شرعی باعث شد در پانزده سالگی به جبهه برود. محّمد در 
اولين حضورش، از ناحية کمر به شدت مجروح شد و به اجبار به خانه برگشت 
و دورة متوسطه را به پایان رساند. درکنکور سراسری شرکت کرد و در رشتة 
پزشکی دانشگاه شــيراز قبول شد ولی بخشي از تحصياتش را در دانشکده 
پزشــکي دانشگاه تهران مهمان شد . بار دیگر با همان جراحتی که داشت از 
طریق بسيج دانشجویی راهی منطقه شد و در فتح فاو و عمليات های مختلف 
شــرکت کرد. اوکه به  شــکارچی تانك معروف بود، در عمليات کربای پنج 
در منطقه شــلمچه براثر اصابت ترکش به ران پا )و آسيب به شریان فمورال( 

دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.

گوشه اي از دست نوشته هاي شهید
آســمان بار امانت نتوانست کشيد            قرعه فال به نام من دیوانه زدند

فحشــاء، فساد و بي بندوباري هاي غرب از یك سو و جنایات و قتل و غارت از 
ســوي دیگر، غباري تيره و تار بر روي محيط ساخته، چنان که انسان امروز 
نگرشش را نسبت به خود از دست داده چه رسد به دگر بيني و جهان شناسي. 
سالهاســت که غرب به نام علم و ترقي با نقاب تکنيك هاي نوین، مردمش را 
در چنان جهلي نگهداشته که شاید سال ها طول بکشد تا بتواني روزنه اي براي 
نفوذ در این قلب هاي ســياه و این نعش هاي گندیــده، که اکنون خود آلتي 
گشته اند براي ماشينيزم قرن حاضر، پيدا کني. برخي اوقات که سخنان این 
پير طریق خدا را مي شنوم، باورم نمي شود. آخر ما از انجام امور خود مانده ایم، 
چگونه فریادرس و دســتگير دیگران شویم؟ اما مي بينيم که این و جود فنا 



ــی ــرش ــان ع ــب ــی ــب 123ط

شده در ذات الهي همان مي شود و بس.  آري به من و تو فهمانده است که هر 
چه ظلمت جهان بيشتر گردد ، بار امانت من و تو که کوهها آن را نتوانستند 
بکشند، گرانتر مي شود. خوشا به حال شهدا که نداي این رهبر جاودانه تاریخ 
را چون یاران حســين )عليه السام( لبيك گفتند و مسئوليت عظيمشان را 
انجام دادند. خداي مرا و تو را و تمامي مؤمنان را ثابت قدم نگه دارد که اوست 
یاور یاري کنندگان...و ما اینك وارث رسالت سنگين این شهدایيم. موحداني 
که جان دادند تا مرگ آنها را در آغوش نگيرد و به قداره بندان طاغوت صفت 
نه گفتند تا آرمانشــان زنده بماند. زنهار که لحظه هاي آزمون است. مبادا که 
به جاي پرداختن به مسئوليت و تکليف الهي خویش که همانا اجراي احکام 
و رعایت ضوابط اســام محّمدي )صلی اهلل عليه و آله و سلم( است، خویش 
را ميراث دار و ميراث خوار شهيد نمایيم و روابط را به جاي ضوابط بنشانيم.  
مبــادا به جاي تکاپو و تاش در ســير الي اهلل و تحقق عدالت اســامي در 
جامعه ، ســر در الک خود ببریم و براي خویش باشيم. بلکه باید از آرمانهاي 
آنها منشوري بســازیم براي ایجاد جامعه اي بر اساس امت اسامي تا الگوي 

جهانيان باشيم.
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زندگي نامه
جانباز شــهيد دکتر اکبرعرب زاده چهارم آذر هزار و ســيصد و چهل و یك 
دراســتان کردستان، شهرســتان بيجار متولد شــد. اکبر از استعداد باالیی  
برخوردار بود و در ســن چهار ســالگي بدون اینکه آموزش دیده باشــد، به 
راحتي تصویر اشــخاص واشياء را مي کشــيد و حتي قبل از اینکه به مدرسه 
بــرود، بعضي از کلمات را می خواند. از خردســالی ضمن انس با نماز، قرآن و 
جلسات مذهبي، چندین بار جایزه و تشویق نامة قرآنی گرفت. دوران دبستان 
و راهنمایي را شاگرد ممتاز شهرستان بود. در یکی از سالهای دبيرستان، که 
ســؤاالت امتحاني از زنجان براي مدرسه فرستاده شده بود. چند تا از سواالت 
بسيار پيچيده و سخت بود. اما اکبر آن چند سؤال را به سه طریق جواب داد. 
با گزارش مدیر مدرسه گروهی براي دیدن او از زنجان به بيجار آمدند و گفته 

جانباز شهید دکتراکبر عرب زاده
نام پدر: محب علي

محل تولد : بیجار
تاریخ تولد : 1341/09/04

سال ورود به دانشگاه:1366
تاریخ شهادت : 1373/03/19

محل شهادت : کردستان
استان کردستان،شهرستان  ر: آدرس مزا

بیجار ،گلزار شهدا
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بودند حتماً باید برای این نوجوان ســرمایه گذاری شود. اکبر هيچ وقت اهل 
خودنمایي نبود و این موارد را به کســی توضيح نمي داد. دوران دبيرستان را 
با معدل 19/79 به پایان رســاند. در دوران قبل از انقاب با روحانيون قم در 
ارتباط بود و برنامه هاي رادیو و تلویزیون نگاه نمي کرد و تماشای تلویزیون را 
حرام می دانست. با آن سن کم هر وقت اعاميه هاي امام به دستش مي رسيد 
بين مردم پخش مي کرد. فارغ التحصيل شدنش مصادف با انقاب فرهنگی و 
تعطيلی دانشــگاه ها به دستور امام بود. بعد از اخذ دیپلم، داوطلبانه به جبهه 
رفت و در یازدهم آذر ســال شصت و یك درعمليات والفجر مقدماتي شرکت 
کرد و از ناحية کمر قطع نخاع شد. پس از چند سال معالجه و درمان، جهاد در 
راه خدا برای اکبر تمام نشده بود. این بار علي رغم دردهاي شدید و نامایمات 
جسمي با تاش فراوان در کنکور سراسري سال شصت و شش  شرکت کرد 
و با رتبه عالي در رشــتة پزشکي دانشگاه تهران قبول شد. در دوران تحصيل 
در دانشــگاه نيز توانست نبوغ و اســتعداد بي همتاي خود را به اثبات برساند 
و واحدهــای درســی را بدون وقفه و با نمرات عالــی بگذراند. به دليل ادامه 
درمان و استفاده از تجهيزات پزشکی مورد نيازش به آسایشگاه جانبازان رفت. 
دوســتانش در آسایشگاه او را بسيار صبور و خوش خلق می دانستند. با وجود 
اینکه قطع نخاع بود و از دردهاي جســماني زیادی رنج مي برد، اما هيچ وقت 
صدایش را از حد معمول بلندتر نمي  کرد. وقتي که خيلي درد و زجر مي کشيد 
یا وقتي منتظر ماشــين مي ماند تا براي دیاليز برود )برخاف بعضی جانبازان 
که کافه می شــدند و بر سر پرستارها و کارکنان داد و فریاد مي کردند( صبور 
بود و فقط خدا را صدا مي زد. اکبر در محرم ســال هفتاد و ســه در حالي که 
آخرین واحدهاي درسي اش را مي گذراند؛ به علت گسترش عفونت هاي ناشي 
از مجروحيت  در بستر بيماري افتاد و در غروب روز نوزدهم خرداد هنگام اذان 
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مغرب دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.

خاطره ای از زبان مادر شهید
آرزوي اکبر از کوچکي این بود که پزشــك شود. با وجود سن کم، به قرائت 
قرآن و اقامة نماز بسيار اهميت می داد و به هم سن  و سال هاي خود قرآن یاد 
مي داد. یك روز که من مشغول قالي بافي بودم، دست روي شانه  ام گذاشت و 
گفت مادر بلند شو نمازت را بخوان. در آن دنيا نماز است که به داد تو مي رسد 

نه دار و قالي.
بعد از اینکه در جبهه به افتخار جانبازي نائل آمد و قطع نخاع شــد، او را به 
آسایشــگاه جانبازان و معلوالن در تهران بردیم. هيچ وقت خودش را ناراحت 
نشــان نمی داد تا من هم ناراحت نشوم وهميشه توصيه مي کرد که توکلم به 
خدا باشــد. با آن وضعيت جسمي که داشت به ما دلگرمي مي داد. در مدتی 
که روي تخت بســتري بود، با زحمت و تاش فراوان درســش را می خواند و 
یــك جانباز نمونه بود. به همين دليل آیت  اهلل خامنه  اي، رهبر معظم انقاب 
اسامي، شخصاً از ایشان عيادت کردند تا از وضعيت و نيازهایش آگاه شوند. 
اکبر دســت آقا را بوسيد و هيچ درخواستی نکرد و گفت: ما براي این انقاب 
کاري نکردیم، فقط وظيفه مان را انجام دادیم. فقط من خواســتم که پرونده 
پزشــکی اش را از بيجار به تهران منتقل کنند. بعد از مدتي کليه هایش از کار 
افتاد و رفت و آمد من به تهران بيشتر شد. اما بعد از مدت کوتاهی اکبر دعوت 

حق را لبيك گفت و به فيض به شهادت نائل آمد.
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زندگي نامه
شهيد محّمدجواد عزلت سی ام اسفند هزار و سيصد و سی و هشت در نجف 
متولد شــد. او در محيطی کامًا مذهبي رشد نمود و تحت آموزش هاي پدر 
به تدریج با اسام آشنا شد. از ابتداي کودکي با بچه های دیگر فرق مي کرد و 
در کار منزل به مادر و پدر کمك می کرد. درکارهایش جدي و بســيار سخت 
کوش بود. در کنار درس خواندن کار هم مي کرد تا کمکي براي خانواده باشد. 
بــه علت مبارز بودن پدرش بار مالي خانــواده را تا زماني که در عراق بودند، 
به دوش مي کشــيد. تحصياتش را در زمينه زیست شناسي در نجف و بغداد 
به پایان رســاند. از همان دوران نوجوانی به مســائل سياسی عاقمند بود و 
بحث های روز را دنبال می کرد؛ عشــق امام خميني تمام وجودش را پر کرده 
بود و همزمان با تبعيد امام به نجف فرصت بيشتري پيدا کرد تا به فعاليتهاي 

شهیدمحمدجواد عزلت نجفی کازرونی
نام پدر: محمد 

محل تولد : نجف
تاریخ تولد : 1338/12/30

سال ورود به دانشگاه:1357
تاریخ شهادت : 1360/03/05

محل شهادت : کردستان- مريوان
زهرا،  تهران،بهشت  استان  مزار:  آدرس 

قطعه 24، رديف 80، شماره 21
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خود شــکل بهتري بدهد. در سال پنجاه و شش براي ادامه تحصيل به تهران 
آمد و یکسال بعد در رشته پزشکي دانشگاه تهران قبول شد. از همان ابتدا با 
انجمن اسامي همکاري نزدیك داشت. در برنامه هاي کميته امداد به عنوان 
پزشکي متعهد و فعال شرکت می کرد و به مداواي روستائيان مي پرداخت. در 
جهادسازندگي نيز حضوري فعال داشت. پس از تعطيلي دانشگاه ها، به سپاه 
رفت و دوره مقدماتي آموزش نظامي را دید. ســپس، از سوي سپاه پاسداران 
به کردســتان اعزام شــد و با جان و دل به کشــور وانقاب خدمت  می کرد. 
محّمدجواد در پنج خرداد ســال شــصت در مریوان در یك عمليات نظامي 

دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد. 

وصیت نامه 
ْحمِن الرَّحيِم بِْسِم اهللِ الرَّ

ملتي که شهادت دارد اسارت ندارد. )امام خميني( 
با ســام و درود به رهبر عزیزم، نور چشــمانم روح خدا خميني بت شکن و 
تمامي امت شــهيد پرور ایران، آنانکه در عمل ثابت کردند که پيرو خط امام 
هستند. یکي از اصول دین اسام شعار ال إله إالَّ اهلل است که داراي دو جنبه 
نفي و اثبات اســت. مسلم است که این شعار که مبين مکتب اسام است پا 
نمي گيرد و اســتقرار نمي یابد مگر با مجاهدت هاي فراوان. اســام براي این 
منظــور راهي عرضه کرده که تهيه آن نه وابســتگي ایجاد مي کند؛ نه مرز و 
نه اســرار نظامي دارد و نه جاسوســي مي خواهد؛ که نام آن، شهادت است. 
شــهادت یك انتخاب بزرگ است که طرفين معامله یکي خدا و دیگري بنده              
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َ اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمِنيَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة«1 در این  است » إِنَّ اهللَّ
معامله، هيچ گونه دغل کاري و سياســي کاري، مکر و حيله نيســت و بنده 
با طيب خاطر و آرامش فکر و آگاهي کامل دســت به این کار می زند. ائمه 
ما نمونه بارز این هســتند و راستي، مگر خون ما از خون پاک آنان رنگين تر 
است. باید مســتضعفان این ابيات را سر لوحه کار خود قرار دهند: »ان کان 
دیُن محّمِد لَم یَستقم اال بقتلی فيا سيوف خذیني«. درميان آزمایش خدایي 
قرار گرفته ایم که کربایي دیگر و عاشورایي دیگر و فریادهاي »َهّل ِمن ناِصِر 
یَنُصُرني« شــهدا از دیوارهاي آهنين خواب خرگوشي ها را آشفته خاطر مي 
سازد که : »بيدار شو، تا کي در خوابي؟ بس است  زندگاني؛ بس است رذالت و 
بندگي؛ بنگر که درخت اسام تشنه است، و دین محّمد )ص( در خطر است 
و باید با خون خویش این درخت را سيراب کني و با خون خویش جوامع مرده 
را به حرکت در آوري که شهيد هرگز نمي ميرد..«. اي جرثومه هایي که بر ضد 
انقاب توطئه مي چينيد ]بدانيد[ که اســام دین قدرت است و بر سر احکام 
الهي با کسي سازش ندارد و از هيچ قدرتي ترس ندارد، تعارف ندارد، شوخي 
ندارد و بهترین سرنوشت براي شما، سرنوشتي چون محّمد رضا پهلوي است.

 و ســخني با امت قهرمــان: اي یاران نایب مهدي)عــج(، خدایارتان باد این 
راهــي که مي روید ادامه دهيد و راهنمــاي خویش را بپایيد، مبادا مانند قوم 
بني اسرائيل شوید و سامري ها شما را گول بزنند و مبادا که خسته باشيد که 
گرگهاي تيز دندان منتظر بســته شدن چشمهاي شما هستند و حال، خود 

دانيد. 
ســخني با پدر و مادرم؛ عزیزانم، مي دانم کــه عاطفه هاي خانوادگي، فقدان 

1- سوره توبه آیه 111: خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خریده به این ) بهاء ( که بهشت از آن آنها باشد ......
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پســرتان را برایتان سنگين مي کند ولي ســعي کنيد خود را کنترل کنيد و 
بدانيد که جواد تنها وظيفه خود را انجام داده و بس؛ و بدانيد که شهيد زنده 

است...
در خاتمــه برایم مجلس ختم نگيرید و پول آن را به حســاب )دولت( واریز 
نمایيد .مقداري پول نزد آقاي مرعشي نجفي، دائي قدرت و در صندوق سپاه 
دارم که حقوقم را به حساب سپاه واریز نموده و بقيه را تحویل پدرم نمایيد . 

به اميد دیدار در آن دنيا....

صحبتهای يكی از همرزمان شهید )سردار نصراهلل فتحیان(
محّمدجواد را سال پنجاه و نه در درمانگاه شهيد قاضی دیدم. آدم خاصي بود. 
یك سال بعد از شــهادت محّمدجواد، خرمشهر آزاد شد. او واقعاً یك انسان 
معنوي بود و ســعي می کرد با ائمه اطهار)ع( ارتباط برقرار نماید. اهل حرف 
و ســخنراني نبود. مرد عمل و اهل معرفت بود. نفعش به مردم مي رســيد و 
در سخت ترین شــرایط به فکر خدمت به مردم بود. برایش آسایش و امنيت 
دیگران از همه چيز مهم تر بود. همت باالیی داشت. عشق به امام خميني تمام 
وجــودش را گرفته بود و در عمــل ثابت کرده بود که پيرو خط امام و مطيع 
والیت فقيه است. اول، رزمنده بود و بعد پزشك. امور محوله رزمي و خدمات 
پزشکي را به خوبی انجام مي داد. انسان نجيب وکم حرفی بود. به استفاده از 
اموال بيت المال بسيار حساس بود و به مستضعفين بسيار رسيدگي مي کرد. 

 خاطرات همكالسي های شهید 
تابستان سال پنجاه و نه قبل از اینکه به کردستان برویم، هرکدام از ما )برادر 
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الماسي، برادر عزلت، برادر ایراندوست، دکتر جمشيدي و حسن اعتمادزاده( 
در مناطق آموزش و پرورش تهران پراکنده شدیم و به بچه ها درس می دادیم. 
جواد آخر نازي آباد رفته بود و درس مي داد. او آدم قانع، پرکار و بسيار جدي 

بود. 
آخرین بارکه جواد را دیدم دو سه ماه قبل از شهادتش بود در سنندج با هم 
بودیم، گاهي در ســپاه اوضاع تغذیه جالب نبــود و چيزي براي خوردن گير 
نمي آمد. من که بچه تهران بودم باالخره یك چيزي مي خریدم و مي خوردم. 
یادم اســت که بچه هاي ســپاه تهران هندوانه خورده بودند و پوست هاي آن 
را بيرون گذاشــته بودند. صدایي شــنيدم دیدم محّمدجواد نشسته و ته این 
پوست هنداونه ها را مي خورد. گفتم جواد چه کارمي کني؟ گفت چي کار کنم 
گرسنه ام. چيز دیگري گيرم نيامده؛ ما که از گوسفند کمتر نيستيم که نتوانم 

خودم را سير کنيم! 
محمدجواد به دهکا رفته بود. دیدم نشســته جوراب رفو مي کند و چون نخ 
بخيه نداشــتيم یك ســري از جوراب هایي که نخ نایلوني داشت را در الکل 
انداختــه بود تا از نخ آنها برای بخيه اســتفاده کند. دو تا از بچه های گردان 
از کرمانشــاه به پاوه آمدند وگفتند که جواد شهيد شده و نحوه شهادتش را 
اینگونه تعریف کردندکه قرار بود قسمت آخر عمليات را انجام دهيم. عراقي ها 
در ارتفاعات شمال مقر را می زدند. یك نفر مجروح شده بود و جواد رفته بود 
به او برسد که عراقی ها دوباره شروع به زدن مي کنند. جواد خودش را روي او 
انداخته بود که ترکش نخورد اما ترکش به گردنش خورده بود و به شــهادت 

رسيده بود.
)دکتر ابراهیم قاسم پور آبادي( 
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هر دومان ورودي ســال پنجاه و هفت دانشکده پزشکي بودیم. آن سال که ما 
وارد دانشگاه شدیم بافاصله موضوع سيزده آبان پيش آمد و دانشکده تعطيل 
شــد. محّمدجواد آدم پرحرفی نبود که در هر مسأله اي بخواهد خود را مطرح 
کند و جلو بياندازد. بســيار آرام و متفکر بود و ســنجيده کار می کرد و به این 
دليل شــاید ابتداي حضورش در دانشکده را به خاطر نداشته  باشم. اما پس از 
اینکه انقاب پيروز شد، در شــکل گيري انجمن اسامي که به کانون فعاليت 
اسامي دانشکده پزشکي معروف بود، نقش اساسی داشت. او را کم کم شناختم. 
ضلع جنوبي راهروي دانشکده، کانون فعاليت ها بود. به ترتيب، دفتر مجاهدین 
خلق و چریك  هاي فدایي و... قرار داشــت، هرکدام که انشعاب مي کردند، یك 
اتاق مي گرفتند. کتابخانه ته سالن هم بين بچه هاي مسلمان مشترک بود. یك 
تعاوني هم در اختيار گرو ه هاي چپ بود. مهر پنجاه و هشت بيشتر با هم آشنا 
شدیم. در آن سال، هفده نفر از بچه های انجمن اسامي عضو نيروهاي تسخير 
کنندة سفارت آمریکا شــدند و دانشکده تقریباً از نيروهای مذهبی خالي شد. 
ســه جا محل فعاليت بچه هاي مسلمان بود. اولی همان انجمن اسامي بودکه 
آقاي دکترصداقت در آنجا بود. ایشان بنا بردالیلي وقتي سفارت تسخير شد، در 
تهران نبودند و وقتي که برگشــتند، دانشکده خالي شده بود و به همين دليل 
تصميم گرفت کارهاي دانشــکده و انجمن را انجام دهد. او خطاط خوبي بود. 
و تمام اطاعيه ها را مي نوشــت و تماس با دوستان در النه جاسوسي را ایشان 
انجام مــي داد. با موتور گازي اش هر روز صبح به النه مي رفت و مي آمد. دومی 
سلف سرویس دانشکده بود که من آن جا را دست گرفتم و با کمك یك سري 
از بچه  هاي سال قبل جایي را درست کردیم که بتوانيم راحت تر به کارهایمان 
برسيم. سلف جای خوبی بود چون بيشتر بچه ها به آن جا می آمدند و جاي سوم، 
ساختمانهای اطراف دانشگاه بود که بيشتر بچه هاي پنجاه و هشتی مي آمدند 



ــی ــرش ــان ع ــب ــی ــب 135ط

و آقاي دکتر صدر با کمك دکتر غریب دوست و دکتر جمشيدي آن را ترتيب 
داده بود. به جاي اینکه شب ها به خانه برود، بچه های انجمن را دور خود جمع 
و کارها را مدیریت می کرد. جاي ســوم محوریت پيدا کرده بود و بچه ها بيشتر 
آن جا بودند. ســاعت چهار صبح برای خرید ميوه و برنج و ســبزیجات سلف 
دانشکده از خوابگاه که در اميرآباد بود به ميدان گمرک مي رفتيم و هفت و نيم 
صبح بار را خالي مي کردیم. محّمدجواد هميشه و در همه کارها کمك  مي کرد. 
بسيار نجيب و چشم پاک بود و هميشه سرش را پایين مي انداخت و در صحبت  
کردن آرامش خاصي داشت. ما تعاوني اسامي را بيست و دو بهمن سال پنجاه 
و هشــت در جواب تعاوني  بچه هاي چپ راه انداختيم. همان سال، فعاليت ها 
به انقاب فرهنگي و تعطيلي دانشــگاه ها منجر شــد. پس از تعطيلی، عده اي 
سمت جهاد رفتند. گروهي جذب مدرسه شهيد مطهري شدند و برخی سمت 
کارهاي آموزشــي و یا امدادي و بيشتر خانم ها به بيمارستان شهيد مصطفي 
خميني  رفتند. هنوز ســپاه به آن معنا شکل و شــمایلي براي انجام کارهاي 
پزشکي نداشت. درهفتم خرداد پنجاه و نه، یك گروه بيست نفره دانشجویی با 
محّمدجواد تشــکيل دادیم و جذب سپاه شدیم و برای گذراندن دوره آموزشي 
به پادگان امام حسين )عليه السام( رفتيم. حدود بيست وپنج روز آنجا بودیم و 
مسئول آموزش ما آقای ماشاء اهلل ما شریف بود که ابتداي جنگ با دو برادرش 
شهيد شدند. ایشان یك روز براي بچه ها احادیثي از پيامبر )ص( در مورد جنگ 
بيان کردند که حضرت رســول )ص( وقتي به جنگ مي رفتند موهاي خود را 
مي زدند. ما به نام گردان دانشجویان معروف بودیم. یکی از بچه ها به نام امان اهلل 
ميرزایي که از دانشــجویان دانشکده افسري بود، موهای سرش را زد. بعد از او، 
محّمدجــواد این کار را کرد. کم کم همه بيســت نفر کچل کردیم و به گردان 
کچل ها معروف شدیم! البته به لحاظ بهداشتی بد نبود که مقداري از پوست هاي 
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اضافه سرمان بریزد. دوره که تمام شد، به سپاه تهران رفتيم و در مدتی که آنجا 
مشغول کار بودیم، با شخصيت محّمدجواد بيشتر آشنا شدم. کم حرف ولي پرکار 

و با نظم و تدبير بود. قدرت بدني خوبي هم داشت.
تيرماه  توسط سپاه تقسيم شدیم و بچه ها به جاهای مختلف منتقل شدند. 
من و محّمد با دوازده نفر از بچه ها برای کار اداری و تحقيقات ماندیم و شبها 
در همان اتاق کوچك کارمان با هم می خوابيدیم. یادم هست جایمان آن قدر 
تنگ بود که اگر پای کسی بلندتر بود، باید آن را روی صندلی می گذاشت. کار 
تحقيقات در پانزدهم مرداد تمام شــد و چون غرب کشور به نيرو نياز داشت، 
مــن به غرب رفتــم. چون کار زیاد بود، به بقية دوســتان خبر دادیم و همه 
آمدند. آن زمان ســپاه تقسيم بندي منطقه اي داشت و منطقه هفت، » ایام، 
کردســتان، کرمانشاه، منطقه کردنشين آذربایجان غربي و همدان« را شامل 
مي شد. محّمدجواد هم به کردستان آمد؛ به یاد ندارم چيزي را براي خودش 
خواسته باشد. در کمك کردن وکار کردن بي مزد  و منت هميشه نفر اول بود و 
نفر آخر در چيزي خواستن و گرفتن. با شروع جنگ تحميلی در شهریور سال 
پنجاه و نه، هرکس هرجا که بود، حداکثر با فاصله بيست و چهار ساعتی، خود 
را به منطقه رســاند. شدت حمات آن قدر زیاد بود که در عرض سه یا چهار 
روز بيشــتر از سه ساعت نمی خوابيدیم. یك باره وضعيت فوق العاده اي اعام 
کردند و گفتند باید هرچه زودتر منطقه را ترک کنيد. من آن قدر خسته بودم 
که نمی توانستم تعادل خود را حفظ کنم و بلند شوم. گفتم براي من مهمات، 
اســلحه و نارنجك و نفت بگذارید تا در پایان این جا را آتش بزنم. بعد معلوم 
شد وضعيت عادی بوده و اشتباهاً فوق العاده اعام شده بود. آن سال زمستان 
ســردي داشــتيم و بچه ها گروهی را براي کارهاي امداد، نجات و پشتيباني 
تشکيل داده بودند. سردار فتحيان و بقيه بچه ها هم براي کمك آماده بودند. 
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محّمد هم در همه جا حضوری فعال داشــت. نخ و سوزن خياطي را در عاء 
الدین یا چراغ والور می جوشاند و با آن، زخم بچه ها را بخيه می زد.

)دکتر حسن اعتمادزاده(
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زندگي نامه
شهيد حميدرضا عسگري قورتاني بيست و سوم شهریور هزار و سيصد و چهل 
و شــش در اســتان  اصفهان به دنيا آمد. نام و صفات حميدرضا  قبل از تولد 
در خواب به مادر مهربان و صبورش الهام شــده بود و او به خوبي مي دانست 
کــه فرزندي خــاص در راه دارد. انس و الفت خاصــی بين مادر و حميدرضا 
ایجاد شده بود. از همان دوران کودکي استعداد باالیش توجه دیگران را جلب 
می کرد. تحصيات ابتدایي و راهنمایي خود را در مدرســه حکيم سنائي به 
عنوان دانش آموز ممتاز به پایان رساند. دوران دبيرستان حميدرضا، مصادف 
بــا ایام جنگ بود و او اکثر اوقات خود را صرف فعاليتهاي مذهبي و فرهنگی 
بسيج و کمك های مردمی پشــت جبهه مي کرد. به همين دليل مورد توجه 
دبيران و معلمان خود قرار گرفته بود. اما در کنار همه فعاليتهایش بسيار خوب 

شهید حمیدرضا عسگری قورتانی
نام پدر: حسینعلي

محل تولد : اصفهان
تاریخ تولد : 1346/6/23

ورود به دانشگاه: 1365
تاریخ شهادت : 1365/7/18

محل شهادت : فاو
آدرس مزار: استان  اصفهان،گلستان شهدا
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درس می خواند و هميشه شاگرد اول بود. در سال شصت و چهار با معدل عالی 
از دبيرستان هراتي فارغ التحصيل شد و سال بعد در کنکور سراسری شرکت 
کرد و دررشته پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شد. تحصيات مقدماتی حوزه 
را از دوران راهنمایي شــروع و تا پایان دوره دبيرستان با جدیت ادامه داد. به 
امام عاقه زیادي داشت و چند بار هم براي دیدن ایشان رفته بود. به مطالعه 
کتــب مذهبي و علمي به خصوص کتابهاي امام عاقه فراوان داشــت و اگر 
فرصتي پيدا مي کرد به نگارش و ســرودن شعر مي  پرداخت. نسبت به انجام 
احکام شــرعی بسيار مقيد بود و اوقات زیادی را به تفحص و مطالعه توضيح 
المسائل مراجع مي گذراند و برای مســئله های بي جواب با دفتر امام مکاتبه 
مي کرد و جواب مي گرفت. در بين دوستان و آشنایان، او مرجعي براي گرفتن 
جواب مسائل شرعي بود. هر چند او از این کار اکراه داشت و به همه، خواندن 
و مطالعه رسالة عملّية مراجع را توصيه می کرد. نسبت به افراد خانواده مهربان 
و خوشــرو بود و در برخورد با دوســتان و آشــنایان متواضع و مخلص بود. 
حميدرضا با رضایت پدرش از طریق لشــکر 14 امام حسين)ع(، ]گردان امام 
حســن )ع([ به منطقه عملياتی فاو رفت. هنوز یك ماه نشده بود که در روز 
جمعه هجدهم مهر سال شصت و پنج بر اثر اصابت خمپاره، بدنش از کمر به 

باال متاشی شد و به فيض شهادت نائل آمد.

وصیت نامه 
ــاُم َعلَْيَك یا اَباَعْبِداهللِ؛ اِنّی ِسلٌْم لَِمْن سالََمُکْم َوَحْرٌب لَِمْن حاَربَُکْم َو َولِیُّ  اَلسَّ

لَِمْن واالُکْم َو َعُدوُّ لَِمْن عاداُکْم1

1- فرازهایی از زیارت عاشورا
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نامم حميدرضا مفتخر به شــيعه دوازده اماميه ، سرورم آقا امام زمان )عج(، 
ساالرم آقا امام حسين )ع( ، یاورم علی ابن ابی طالب )ع(، رهبرم خمينی روح 
خدا،  آنچه مي نویسم به عنوان وصيتي است؛ که به عنوان توبه نامه اي است. 
خدایا تو شاهد باش که مدت زماني است که هميشه دعاي من این است که 
خدایا آنچه رضاي تو است برایم مقدر فرما! خداوندا آخرین اميدم این است که 
َرِضَی اهللُ َعنُهم َو َرُضوا َعنُه باشد. خداوندا اميدوارم که ما را آن چنان که خود 
دانی هدایت کنی. خود گفتی جبران می شود؛ اما خدا دوست دارم که جبران 
بشود به هدایت و رضایت. پدر و مادر عزیزم خجل و شرمنده ام. به خدا آن قدر 
دوســتتان دارم که حتی آن وقتی که حرفمان می شد ناراحت می شدم. آخر، 
من کم عقلم و کم ظرفيت. به هر حال اميدوارم که مادر عزیزم افتخارکنی که 
بچه ات به راهی رفت که اباعبدهلل)ع( رفت. این افتخار بزرگی شاید باشد. شما 
پدر بزرگوارم، اميدوارم خطاهای این حقير را ببخشيد و تو برادرم، اگر رفتم، 
تو باید حامل رســالت اباعبداهلل )ع( باشــی و تو خواهرم، تو باید زینب گونه 
پيام َهل ِمن ناِصِر حسينی را بگویی. گرچه خود، قلبی سياه دارم و گناهکارم 
و اميــدوارم که خداوند آن ها را ببخشــد )چون خــود گفت رحمان و رحيم 
اســت(. نکاتی را ناراحت بودم که آن ها را بازگو می کنم. اول، مسئله، جنگ 
ا ســت. حرف مان از اول این بود که جنگ جنگ تا پيروزی و این نورچشــم، 
خمينی، است که باید خط مشــی جنگ را طرح ریزی کنند؛ آنچه او بگوید 
روی چشــممان می گذاریم. مسئله دوم، انقاب اســت؛ برادر عزیز و خواهر 
عزیزم، پدران شهدا و مادران شهدای امت، این تحفه ای بود از جانب خداوند 
که به شما ارزانی شد آن را تحت لوای امام امت نگه دارید. سوم مسئله دولت 
است: دولتی دولت خدمتگزار است که در طی این مدت با این همه سختی ها 

توانست ملت را از در به دری نجات بخشد؛ باید آن را تقویت و تائيد نمود .
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اما مشکاتی هست؛ بدانيد که این مشکات را باید عزیزان ما، جوانان متعهد 
و تحصيل کرده، آن ها را حل بکنند. اميدوارم که روزي برسد که ایران، نامي 
بر سر زبان ها باشد و مسلمين به این نام افتخار کنند. چهارم مسئله بی حجابی 
و فساد و منکر است. خواهرم این پيام را بشنو که به تو می گویم گرچه دولت 
نتوانســت برخوردی قاطع داشته باشد ولی بدان روزی خواهد رسيد که صبر 

مردم تمام خواهد شد و این بی-بندوباری پایان می پذیرد.
 به هر حال ســخن را کوتاه کنم. خداوند ما را ببخشاید و ما را آن چه رضای 

اوست، قرار دهد. 
از تمام اســتادان، دوستان، هم مباحثان ،آشنایان و دوستانی که شاید بتوانم 
بگویم اگر آنها نبودند واویا، تشــکر می کنم. خداوند ما را آنچه رضای اوست 
قرار بدهد. ای مردم تو را به خدا قدر این نور چشممان، خمينی عزیز، را بدانيد. 
فی االخر وصيتی دارم: کل مایملك من حدود »چندین جلد کتاب،یك ميز 
تحریر، یك ساعت، صد و بيست هزار تومان در قرض الحسنه« است. اميدوارم 
بتوانم وصایای زیر را خود قبل از فوت انجام دهم ولی.....یك سال نماز قضای 
احتياط برایم به جای آورید. چون قبآل نذر کرده بودم که دو ســال نماز شب 
بخوانم ولی تا به حال توفيق پيدا نکردم تا بخوانم. یك سال نماز شب نذری 
برایم خوانده شود. یك ختم قرآن، طعام سيصد فقير، یك ماه نماز امام زمان 
)عج( نذری، بيســت رکعت نماز نذری احتياط و چون در ماه مبارک رمضان 
مســافر شدم شش روزة قضا دارم. اميدوارم بتوانم اگر رضای خدا بر این  بود 

که زنده بمانم، خدمتگزار و دلسوزی  برای این ملت باشم. ان شاءاهلل. 
حمیدرضا عسگری قورتانی؛ 63/5/28
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خاطره اي از زبان مادر شهید
حميدرضا را چهارماهه حامله بودم که یك شب جمعه خواب دیدم یك سيد 
نوراني به من نزدیك مي شــود؛ ایشــان فرمودند: من امام زمان شما هستم؛ 
بعد دســتش را روي شانه ام گذاشتند و بازوبندي دادند و فرمودند : این را به 
بــازوي حميدرضا ببند. گفتم: من حميدرضا ندارم. فرمودند: چرا تو نامش را 
حميدرضا مي گذاري؛ او نشــانه اي از من دارد. بعد انگشت راستش را بر روي 
پهلوي راســت من گذاشــتند. درهمان لحظه من از خواب بيدار شدم. صبح 
خوابم را براي پدربزرگ حميدرضا تعریف کردم. ایشان در حال خواندن قرآن 
بودند. سرشــان را باال گرفتند و خدا را شکر کردند و گفتند: این بچه شخص 
مومن و ذخيره ما مي شود؛ باید از او خوب مراقبت کني. زماني که حميدرضا 
به دنيا آمد، یك خال به اندازه یك سکه در پهلوي راستش بود. پدربزرگ آن 
را چند بار بوسيده و به من گفت مراقب این بچه باش. هر وقت که حميدرضا 
را حمام مي کردم، مي گفتم فداي این نشانت. یك بار حميدرضا درباره خالش 
پرســيد. من قضيه را برایش تعریف کردم. او خوشحال شد و گفت این هدیه 

امام زمان )عج( به من است.
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زندگي نامه
شــهيد رحيم علي اکبری شاندیز یکم فروردین سال هزار و سيصد و چهل و 
چهار در شهر مشهد به دنيا آمد. بچه مهربان، متدین و درسخواني بود و دوره 
ابتدایی و راهنمایی را با موفقيت گذراند. آن زمان، انقاب در حال شکل گيری 
بود. درس مي خواند و در تظاهرات هم شرکت مي کرد. پس از پيروزی انقاب، 
دبيرســتانی بود که به عضویت بسيج در آمد. پس از پایان دوره دبيرستان در 
کنکور سراسري شرکت نمود و درسال شصت  و  سه در رشته پزشکي دانشگاه 
تهران قبول شد. مدتی را در جبهه بود و مدتي را در دانشگاه درس مي خواند. 
سپس با دختری متدین و با حجاب عقد کرد. اما مرتب به جبهه می رفت و در 
جبهه حضور فعال داشت. صدای مناجات، نماز شب و راز و نيازهای شبانه اش 
هر شب در سنگر به گوش می رسيد. معنویت رحيم زبانزد بود. هميشه قرآن 

شهیدرحیم علی اکبری شانديز
نام پدر: احمد علي 
محل تولد : مشهد

تاریخ تولد : 1344/2/1
سال ورود به دانشگاه:1363

تاریخ شهادت :10/27/ 1365
محل شهادت : شلمچه 

آدرس مزار: استان خراسان رضوی، خواجه ربیع
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را در دست داشت و به قرائت و تدبر در آن مشغول بود. قرآن و ادعيه زیادي 
را حفظ بود و با خود زمزمه می کرد. رحيم در دي ماه سال شصت و پنج، در 

عمليات کرباي پنج، منطقه شلمچه شرکت کرد و مفقوداالثر شد. 

وصیت نامه 
» بِسِم َرّب الُشهداء َوالّصدیقين« 

َِّذي َهَدانا لِهذا و ما ُکّنا لَِنْهَتِدَي لَْول أن َهدانا الّل«1 الحمُدلّل ِ ال
به نام او که جان عالميان به ید قوت اوست. بر آن شدم بر حسب وظيفه چند 
کلمه به عنوان شهادتنامه بنویسم. از خداي متعال تمناي نهایت اخاص در 
نيت خویش را خواستارم. پروردگارا تو خود از نهان ما با خبري و مي داني که 
جــز برای رضاي تو و اعتاي کلمة حــق پاي در صحنة نبرد ننهادیم و خود 
گواهي که این انتخاب من بر اســاس تعقل و اندیشه و عشق به ذات اقدست 
بوده و نيز تو بوده اي که با ید رحماني بر قلبم با قلم عقل نگاشتي که» ال اله اال 
اهلل، محّمد رسول اهلل، علي ولي اهلل «. و تو نيز محبت اوليائت و بغض اعدائت 
را به من ناسپاس از لطف و کرمت عطا فرمودي. خدایا هر چه درونم مي گذرد 
یاراي کتابتش را ندارم و البته لزوم چنداني هم نمي بينم و نشانه ها و آیات تو 
بارز است. این خونها و شهادتها هم گواهي است و هرکه هشيار و بيدار نشود، 
خسر الدنيا و االخره است. در خانه اگر کس است یك حرف بس است. حيات 
ُسوَل  ــهَ َوأَِطيُعوا الرَّ ما مرهون این والیت و این اطاعت است که: » أَِطيُعوا اللَـّ
َو أُولِی اْلَْمر2«. و باید دانســت که اعتصام به حبل اهلل، چنگ زدن به ریسمان 

1-   سوره اعراف آیه 43:..... ستایش و سپاس از آن خدایی است که ما را به این ) جایگاه پسندیده ( راهنمایی 
کرد ، و اگر خدا ما را رهنمون نمی شد ما هرگز راه نمی یافتيم.....

2-  ســوره نســاء آیه 59: ....خدا را اطاعت کنيد ، و رسول و کارداران خود را- که خدا و رسول عامت و معيار 
والیت آنان را معين کرده- فرمان ببرید و.....
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محبت و دوســتي علي و اوالد اوست و در پيروي آن، والیت و زعامت فقيه و 
عالم رباني حضرت امام خميني دامت برکاته در کنف توجهات حضرت مهدي 
عليه السام روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا است. بهترین توصيه اي 
که مي توانم کنم این است که از مازمت قرآن و سنت نبي)ص( و اهل بيتش 
عليهم السام لحظه اي غفلت نکنيد که اینها خود راهگشاي هدایت و نورهاي 
الهي هســتند. باز هم سفارش همان تقواست؛ تقوا، تقوا. انشاءاهلل که همة ما 
به خودسازي خود اهميت مي دهيم و این هم باعث سازندگي جامعة اسامي 
خود مي شود و باید که هدف، فقط و فقط، اهلل باشد و اکتساب رضاي او. چون 

وقت تنگ است به همين بسنده مي کنم . و من اهلل التوفيق. 
و امــا دربارة دیونات و حقوق و مظلمه ها؛ اول خدا را مي طلبم از براي اصاح 
دین، و اما بعد، از خانوادة بزرگوار عزیزم درخواست دارم تا حدي که مي توانند 
صدقه داده و حاليت بطلبند و بــه صاحبان حقوق بگویند: » اال تحبون ان 
یغفر اهلل لکم« ؛ پس اگر چنين یافتند، از من عاجز و حقير درگذرند. ان شاءاهلل 
که خدا از لطف و کرمش آنها را غني فرماید. توصيه ام به خانواده، توصية صبر 
است که هميشه زبان قالشان» انا هلل وانا اليه راجعون« باشد و در این موضوع 
خود را به سختي و تعب نيند و این رد امانت الهي را ميمون و مبارک بدانند 
ََّنا أَْفِرْغ َعلَْيَنا َصْبًرا َوثَّبْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعلَی الَْقْوِم  و صبور و شکور باشند؛ »َرب
الَْکافِِریَن«1. همســر عزیز و گراميم؛ گرچه نتوانستم حق همسري را نيکو به 
جا آورم، ولي در دعاهاي خير در حقتان خدا شــاهد اســت دریغ نکردم. از 
خداي تبارک و تعالي نهایت سعادت و صبر و اجر را براي آن دوشيزة محترمه 
خواهانم و از خانوادة گرامي اش نيز پوزش مي طلبم. چه مي شود کرد؛ وظيفه 

1- سوره بقره – آیه 250:... پروردگارا صبری به ما ده و قدمهایمان را استوار ساز و بر گروه کافران پيروزمان کن .
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یك بار آن را اقتضا مي کرد و یك بار این را. خواهرانم و برادرانم، عزیزان جانم؛ 
در نهایت دوست مي دارمتان و طلب سعادت و مغفرت برایتان دارم. پدرجان و 
مادرجان؛ در حق شما زبان من الکن و قلمم توانایي سپاس و وصف محبتهاي 
شما را ندارد. باالخره از این فرزند حقيرتان درگذشته و طلب غفران کنيد. و 

آخر دعوا هم الحمد هلل رب العالمين. 
)رحیم علي اکبري شانديز؛ 3 دي 1365(

صحبت  های مادرشهید
 چون پسرم مفقود االثر شــده بود روز تشيع جنازه اش در یك جعبه چوبي 
دو شــاخه گل گایول به نماد رحيم گذاشــتند و خاک کردند. سيزده سال 
بعد، پيکر بي ســر پسرم را آوردند. وقتی سنگ قبر نمادین را برداشتند و در 
آن جعبه را بازکردند همه دیدند آن دو شاخه گل بعد از این همه سال اصًا 
تغيير نکرده و مثل روز اول تازه و شاداب بود. پسرم را در همان قبر در خواجه 

ربيع دفن کردند.

خاطرات همرزمان شهید
رحيم بســيار شــوخ طبع و خوش مشــرب بود. یك روز براي مرخصي درون 
شــهري با هم به اهواز رفتيم. بعد از اینکه تلفن هایمان را زدیم، رحيم گفت: 
یك تلفن به همسرم زدم و به او گفتم: بعد از عمليات می آیم؛ یك زنگ هم 
به پدرم زدم و گفتم: در تهران دنبــال خوابگاه می گردم! پدرم حالش خوب 
نيســت، اگر بفهمد من درجبهه ام ممکن است حالش بدتر بشود. بعد بهش 
گفتم: آقا رحيم شما سال سوم پزشکی هستی؛ برای چی اومدی جبهه؟ می 
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توانستی به خودت بگویی من اگر دکتر بشوم، بهتر می توانم خدمت کنم؟ در 
جواب گفت: وقتی توی شهر راه می روم و چشمم به عکس های شهدا می افتد، 

نمی توانم توی شهر بمانم و آرام بگيرم.  
)محّمدرضا وليتي(

 
یك روز من درحال خواندن دعا و مناجات برای بچه های گردان بودم. رحيم 
کنارم نشست. نمي دانستم تجربة خواندن دعا و مداحي را دارد یا نه؛ با اشاره 
پرســيدم ادامه مي دهي؟ و رحيم شــروع کرد به خواندن. من با نواي خاصي 
دعا را خوانده بودم و رحيم اصًا صدایش خوب نبود. دردلم گفتم: خوب پسر 
جان برو تمرین کن، بعد بيا براي جمع دعا بخوان. خواســتم با اشاره بگویم 
دیگر بس است، خودم مي خوانم. اما وقتی به صورتش نگاه کردم، دیدم پهناي 
صورتش را اشــك خيس کرده و آن چنان با خلوص و معنویتي مي خواند که 

ناخودآگاه تحت تاثير این اخاص، من نيز گریه کردم. 
)قاسم وجداني(
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زندگي نامه
شهيد رحيم غروبي هشتم اردیبهشــت هزار و سيصد و چهل در شهرستان 
خوي دیده به جهان گشــود. کودکي هوشــيار و بسيار شيرین زبان بود و به 
کارهاي هنري و علمي عاقه خاصی نشــان مي داد. در چهره اش معصوميت 
کودکانــه موج مــي زد. از تجربه کردن و انجام کارهاي تــازه لذت مي برد. از 
دوره راهنمایي، مطالعه کتاب هاي دیني را آغاز کرد و با شــرکت در جلسات 
قرآن و عزاداري هاي حضرت ابا عبدهلل الحسين )عليه السام( هدف هاي خود 
در زندگي را ترســيم نمود. با اینکه سن و سال زیادي نداشت، ولي برخاف 
دیگر دوستانش، در تظاهرات مردم خوي عليه نظام شاهنشاهي و گفتگوهاي 
سياســي شــرکت مي کرد. قبل از پيروزي انقاب، هنــگام پخش اعاميه و 
نوار ســخنراني امام خميني)ره( توسط ساواک خوي دستگير شد ولی چون 

شهید رحیم غروبی
نام پدر: زينال
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بچه بود، آزادش کردند. رحيم نارنجك های دســتی می ساخت و برای ادامه 
مبــارزه به عضویت گروه مبارزین درآمد. هيچوقت ذکر از لبهای رحيم ترک 
نمی شد. هر چند بيشتر اوقات خود را وقف جلسات قرآن، بحث هاي سياسي 
و مبارزه مخفيانه مي کرد، اما با جدیت و تاش شبانه روزی درس می خواند. 
دوران تحصيل را با موفقيت طی کرد و پس از شــرکت در کنکور در رشــته 
پزشــکي دانشگاه تهران قبول شد و با دانشجویان خط امام به افشاگري عليه 
گروهك هاي ضد انقاب پرداخت. پس از تعطيلي دانشگاه ها و انقاب فرهنگي 
در ســال پنجاه و نه، لباس مقدس ســپاه را پوشــيد و در بيست سالگی به 
عضویت شوراي فرماندهي ســپاه خوي درآمد. فعاليت خود را با عضویت در 
شوراي فرهنگي سپاه و آموزش و سازماندهي نيروهاي مردمي آغاز کرد و به 
رفقایش می گفت: خون ما رنگين تر از خون فرزندان امام حسين )ع( نيست. 
صدام، کشــور ما را به کربا تبدیل کرده اســت. باید مانند یاران امام حسين 
عليه السام عازم جبهه و جنگ با کفار شد و به نداي ابراهيم زمان )خميني 

عزیز( لبيك گفت. باید یاد حماسه آفرینان عاشورا را زنده نگه داشت. 
در دومين شــب عمليات بيت المقدس، تيپ عاشــورا )که متشکل از مردان 
غيور آذربایجاني بود( وارد عمل شدند. گردان حمزه )عليه السام( را ابوالفضل 
قنبرپور فرماندهي مي کرد و آقا رحيم به عنوان جانشــين او بود. عمليات تا 
نزدیکی های صبح ادامه داشت. بچه ها به نوبت پاس می دادند و نوبتی نمازشان 
را می خواندنــد. رحيم به داوود صمدلویي گفت: داوود مراقب باشــيد؛ بعد از 
ســاعتي، من دیگر در ميان شــما نخواهم بود. رحيم به دســتور فرماندهي، 
مشــغول پاکســازي ســنگرها بود و به همرزمانش مي گفت: قبل از این که 
دســت به ماشــه تفنگتان ببرید ببينيد قلب خود را پــاک کرده اید یا نه. با 
دوستانش،یکی یکی ســنگرها را می دیدند.به تعدادي عراقي می رسند و آن 
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ها را محاصره می کنند. عراقی ها به نشانه تسليم دست هاي خود را باال برده 
بودند. رحيم، تنها به طرف آنان مي رود و بچه ها او را زیر نظر داشــتند. او به 
رسم جوانمردي به بعثي ها امان مي دهد؛ اما ناجوانمردان به سمت او شليك 
می کنند و رحيم را به شــهادت می رسانند. پيکر مطهر او پس از شهادت در 
روز دهم اردیبهشت ســال 61 به آذربایجان منتقل و در شهرستان خوی به 

خاک سپرده شد.

وصیت نامه 
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

 إِنَّ اللَّ اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم بَِأنَّ لَُهُم الَجنََّة1 
با سام، به شهداي اسام، از اول انقاب محّمد )ص( تا انقاب اسامي ایران، 

به رهبري امام خميني و تا ظهور امام عصر)عج(.
شــهادت، انتخابي است آگاهانه، و شــهيد، گزینش کننده اي است متعهد و 
مســؤول که گذرگاه شهادت را بر مبناي ویژگي ها و نياز زمان خویش، براي 
رســيدن به هدف الهي خویش بر مي گزیند.کربــاي ما این بار، در مصاف با 
شــيطان بزرگ و با همدستان او از قبيله اي شوم که از خون فرزندان حسين 
)ع( تغذیه مي کند، شکل مي گيرد. کرباي ما، امروز جبهه خوزستان است و 
یزید زمان ما، همان صدام و قافله ساالر کاروان تکاملي حسين )ع(، پيرمردي 
از تبار ابراهيم )ع(، خميني بزرگ اســت و چهره هاي حماسه آفرینان عاشورا، 

نيروهاي رزمنده اسام. 
خداوندا ! به این سپاه اسام، در این عاشوراي ایران و کرباي خوزستان، قوت 

1- سوره توبه – آیه 111
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و توان ببخشــاي و در آخر، چند پيام دارم خطاب به زميني ها که مي مانند و 
باید رسالت خون حسين )ع( را به گوش جهانيان برسانند. ملت عزیز و رزمنده 
ایران! دســت از حمایت امام و روحانيت مبارز برندارید که این کار مصيبتي 
عظيم را به دنبال خواهد داشــت. به سر ما همان مي آید که پنجاه سال بود 
مي کشيدیم. وابسته به هيچ یك از گروههاي سياسي به اصطاح خلقي اعم از 
مجاهدین خلق و چریك ها نباشيد که اینها در خط آمریکا هستند. ليبراليسم 
یا به قول امام، ملي گراها، بزرگترین خطر در مقابل خط امام هستند که باید 
همه قاطعانه در مقابل آنها بایســتيد. پدر و مادرم! در فقدان من گریه نکنيد. 
خون من رنگين تر از خون فرزندان امام حســين )ع( نيســت. در عوض، اگر 
امکانش است، هر پنجشنبه برایم قرآن بخوانيد. حرکت من آگاهانه بود. صرفاً 
به خاطر این به جنگ کفار نرفتيم که آنها را از ســرزمين خود بيرون کنيم. 
عاوه بر این، مي خواهيم اســام زنده بماند. حرکت من به خاطر رضاي اهلل 
است. اميدواریم، من و منيت مطرح نباشد و گرنه، مرگ من هم سودي برای 
انقاب نخواهد داشت. ان شــاءااهلل خداوند ما را خدمتگزار اسام گرداند.یك 

سال نماز و روزه را براي من بخوانيد و بگيرید.
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زندگي نامه
شهيد محّمدعلی فياض بخش شانزدهم اسفند سال هزار و سيصد و شانزده در 
محله بازار آهنگرهاي تهران و در خانواده اي مذهبي و خير به دنيا آمد. فرزند 
بزرگ خانواده بود و پنج خواهر کوچکتر از خود داشت. تحصيات ابتدایي را 
در مدرســه خسروي هفت تن بازار و دوره متوسطه را در دبيرستان مروي به 
پایان رســاند. در تمام طول تحصيل شاگرد ممتاز بود و از همان زمان دروس 
قدیمي، جامع المقدمات و ادبيات عربي را نزد یکي از طاب تهران فرا گرفت 
که این آموزش تا اواسط دوران دانشگاه ادمه داد خود را به مفهوم واقعي وقف 
مســتضعفين جامعه کرده بود. تعليمات اســامي و مکتبي، از ایشان فردي 
مســلمان و متدین ســاخت که در تمام طول زندگي خود هيچ گاه از اشاعه 
فرهنگ اسامي غافل نبود. در سال سی و شش در امتحانات نهایی بين دانش 
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آموزان سراسر کشور رتبه نخست را کسب کرد و همان سال در رشته پزشکی 
دانشــگاه تهران قبول شد و  تحصيل را شــروع کرد. انسان بسيار فعالی بود، 
بيشتر اوقات مشــغول مطالعه بود؛ به طوری که به زبانهای عربی، انگليسی، 
آلمانی و ترکی مسلط شد. در سال چهل و چهار ازدواج کرد. در زندگی بسيار 
ساده بود؛ جلسات تفسير قرآن استاد مرتضی مطهری را در خانه شخصی اش 
برگزار می کرد و ميزبان بســياری از بزرگان بود.  از همسرش خواسته بود به 
نوار جلســات گوش دهد و مطالب آن را روی کاغذ بنویسد . همه کارهایش 
هدفمند بود. در تربيت فرزندان بســيار دقت می کرد و در کمال خوش رویی 
آموزش های الزم را به ایشــان می داد. در استفاده از بيت المال بسيار مراقبت 
می کرد. پس از اخذ دکترای عمومی به خدمت مقدس سربازی در روستاهای 
اطراف اراک رفت. اوایل سال چهل و هفت دوره تخصص را در رشته جراحي 
شروع کرد و در سال تحصيلی پنجاه-پنجاه و یك آن را به پایان رساند. پس 
از اخذ تخصص در رشــته جراحي ارتوپدي، چهار ســال بــه طور رایگان در 
بيمارستان شماره سه دانشگاه به طبابت بيماران نيازمند مشغول شد. سه سال 
بعد با همکاري ســيدمحّمدباقر لواساني کلينيك سلمان فارسي را در دروازه 
شميران دایر نمود. قبل از جمعه سياه )هفده شهریور( آموزش کمکهاي اوليه 
پزشکي را براي کمك به مجروحان و معلوالن انقاب در کلينيك و منزل به 
طور پنهاني شــروع کرد که این برنامه بعداً در حسينيه محاتي ها مرکزیت 
پيدا کرد. محّمدعلی در محل حادثه حتي با قيچي خياطي و کمترین وسيله 
به جراحي و درمان تيرخوردگان و مجروحان مي پرداخت و بی وقفه در خدمت 
انقاب بود. در هنگام بازگشــت امام از پاریس، جزو پزشکان معتمد مدرسه 
علوی بود. آبان ســال پنجاه و هشــت با کمك امدادگران دوره دیده، کميته 
آسایشــگاه معلولين انقاب را در دروس تأسيس کرد. کار دولتي را به عنوان 
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استخدام نمی پذیرفت ولي به خاطر فعاليت هایش در مورد معلولين، به عنوان 
مدیر کل توانبخشي در وزارت بهداري انتخاب شد. بعد از آشنایي با پراکندگي 
ســازمانهای رفاهي توانبخشي کشــور و نا هماهنگي و کارایي ضعيف آنها،  با 
کمك و همفکري دوســتانش- از جمله دکتر سيدمحّمدباقر لواساني- الیحه 
سازمان بهزیستي کشور را که )یك سال تمام به طور شبانه روزي روي آن کار 
کرده بودند( به شوراي انقاب فرهنگی ارائه داد. دکتر فياض بخش با مطالعة 
دقيق تر به این نتيجه رســيد که رســيدگي به بيش ازچهار ميليون معلول و 
محروم ایران امری عادي نيســت و دولت به تنهایي قادر به انجام آن نخواهد 
بود. بر این اساس، در تنظيم الیحه تشکيل سازمان نيز مشارکت کامل مردم 
را در نظر گرفت و همواره سفارش مي کرد که به داوطلبان اهميت داده شود 
و اگر متوجه مي شد که داوطلبي اعام آمادگي نموده ولي از او استفاده کامل 
نشده است، رنجيده می شد  و از مسئول مربوطه توضيح می خواست. او خود 
را نماینده معلوالن و محرومان مي دانست و در هيأت دولت و مجلس شوراي 
اسامي و شوراي انقاب و دیگر مجامع و حتي در جلسات خانوادگي به شرح 
وضعيــت معلوالن و مجروحان می پرداخت و از حقــوق آنان دفاع و امکانات 
موجود را براي کمك به ایشــان بسيج مي نمود. به والیت فقيه اعتقاد کامل 
داشت و همه را به پشتيبانی از والیت دعوت و پيوسته آرزو مي کرد که جزو 
خدمتگزاران امام زمان )عج( محسوب گردد. محّمدعلی یکي از سه نفر پزشك 
معتمد گروه رابط با ســتاد هفت نفري منتخب امام در انقاب فرهنگي بود و 
در شاخه پزشــکان حزب جمهوري اسامي ایران نيز فعاليت داشت. آخرین 
برنامة دکتر فياض بخش، اجراي طرح کمك به روستانشــينان باالي شصت 
ســال و ایجاد مراکز دست و پا سازي در ده استان کشور بود که با شهادتش 

ناتمام ماند.



یادنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی تهران 162

 بزرگترین افتخار دوران خدمت او، اجراي فتواي حضرت امام مبني بر اجازه 
مصرف وجوهات شــرعيه در سازمان بهزیســتي کشور زیر نظر حضرت آیت 
اهلل مهدوي کني )نماینده حضرت امام در ســازمان( به منظور ارائه خدمات 
اجتماعي و سرپرســتي از ایتام و خانواده هاي نيازمند به طور گســترده در 
سراســر کشور )بخصوص در روستاها( بود. سه روز قبل از شهادت، در جلسه 
مدیران ســتادي بهزیستي خطاب به مدیران اظهار داشت: »در تشکيات به 
جاي فرد باید سيســتم کار کند؛ ســعي کنيد نيروهایي را که احتياج دارید، 
بسازید و سيستمي ایجاد کنيد که اگر یك نفر نبود دیگري بتواند به جاي او 
خدمت کند. سعي کنيد آدم بسازید و آدم تربيت کنيد که تشکيات به فرد 

متکي نباشد؛ به این مسئله بيشتر فکر کنيد.« 

خاطراتي از همسر شهید
وقتي دکتر براي شروع دوره تخصص در بيمارستان سينا پذیرفته شد، مسئول 
رسيدگي به پروندة ایشان گفت: براي شروع دوره باید از یك مقام مملکتي یا 
ارتشــي توصيه نامه بياورید. دکتر فياض بخش شروع کرد به توضيح دادن که 
به کســي در دســتگاه ارادت ندارد و در آخر، وقتي اصرار آنها را براي آوردن 
توصيه نامه دید، گفت: من فقط مي توانم از طرف خدا توصيه نامه بياورم .این 
حرف دکتر، باعث منقلب شدن مسئول پرونده اش شد به گونه اي که موافقت 
خود را با شــروع به کار دکتر اعام کرد. محّمدعلی با فقرا نفس مي کشيد؛ با 
آنها مي خندید، درد دل مي کرد و مي گریســت. با آنکه منزل دکتر در شمال 
تهران بود، اما مطب خود را در جنوبي ترین نقطه تهران )تيردوقلو( دایر کرده 
بــود تا همدم آنها باشــد. او متخصص جراحي بود اما از بيمــاران، به اندازة 
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پزشك هاي عمومي حق ویزیت مي گرفت و پرداخت ویزیت به این صورت بود 
که در مطب صندوقي نصب کرده بود و روي آن با خط زیباي خود نوشته بود 
که حداکثر مبلغ ویزیت 300 ریال اســت اما شما نسبت به توانتان پرداخت 
کنيد. او شبانه روز خود را وقف مردم کرده بود. گاهي شب ها خستگي مفرط 
را در چهره اش مي دیدم و براي اینکه اســتراحت کند،  تلفن را قطع مي کردم. 
یك بار وقتي دکتر از این ماجرا با خبر شــد، به شدت گله کرد و گفت: قسم 
خورده ام در خدمت این مردم باشــم و آن موقع که قسم یاد کردم، ساعتي را 

براي انجام این کار تعيين نکردم .
از ویژگي هاي اخاقي ایشــان، داشــتن توکل به خدا بود. یادم نمي آید دکتر 
نســخه اي نوشته یا بيماري را ویزیت کرده و به نتيجه نرسيده باشد. یك بار 
پدري که فرزندش سرطان داشــت، از همه جا مأیوس، نزد دکتر آمد. دکتر 
پس از معاینه دقيق او متوجه شد که کار از کار گذشته و از دست کسي براي 
آن بچه کاري بر نمي آید. با ارادت و اخاصي که نســبت به حضرت رضا )ع( 
داشت، به آن مرد گفت: » برو پيش دکتر حقيقي، بهتر به نتيجه مي رسي.« 
مرد، فرزندش را برد و مدتي از او خبري نشــد. بعد از دو ســه هفته با یك 
قواره پارچه کت و شــلواري آمد. دکتر پرسيد: جریان چيست؟ مرد گفت که 
فرزندش شفا پيدا کرده. دکتر دستور عکس و آزمایش مي دهد و اثري از آثار 

غده سرطاني را در کودک پيدا نمي کند.
بعد از شهادت دکتر، صاحب داروخانه اي که نزدیك مطب ایشان بود و صاحب 
مرغ فروشــي محله به منزل ما آمدند و هرکدام مقداري پول آوردند و گفتند: 
این پولها به دکتر تعلق دارد. وقتي ماجرا را پرسيدم، متوجه شدم دکتر وقتي 
پي به بي بضاعتي بيماران خود مي برد،  باالي نسخه ها یك عامت به خصوص 
مــي زد که معنایش تحویل رایگان دارو به شــخص مراجعه کننده بود. دکتر 
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به بعضي ها هم ســفارش مي کرد که از مغازه مرغ فروشي محله، مرغ مجاني 
بگيرند. دکتر قيمت داروها و مرغ ها را اول هر ماه به صاحبان مغازه ها پرداخت 

مي  کرد.

فرازهايي از دست نوشته های دكتر فیاض بخش در مناسك حج 
الهي، موقع حضور در محضر پيغمبر دو عالم محشــر و قيامت، به عاليترین 
درجه و نشان پزشکي مســلمان و با  ایمان مفتخرم بگردان، که به آن درجه 
و مقام اوليــن و آخرین مقربين غبطه برند. به من توفيق وصول به دو هدف 
و شــعار زندگي خود-که تربيت و تعالي فرزندان و خدمت به خلق است- به 
کامل  ترین شکل آن که مرضي توست عنایت فرما. فرزندان مرا به کمال رشد 
از هر جهت تا منتها حدي که براي بشر کامل مقدر فرمودي به عاقبت برسان 
و آنها را جزء باقيات صالحات من قرار بده. زن و عيال مرا در کليه امور شریك 
واقعي من قرار بده، کمبودهاي او را اصاح و او را بهترین مادر براي فرزندان 
و بهترین زن براي شوهر، و به منتهي درجه علم و تقوي که براي مقرب  ترین 
زنان عالم مقدر فرمودي برســان و در محضــر زهرا )ع( در روز قيامت مرا به 
داشــتن زني چون او روســفيد گردان. خانه و خانواده مرا کانون علم و تقوي 
و خيــر و برکت براي خلق خدا قرار بده و جملگــي با خاندان پيغمبر )ص( 
محشــور بفرما. ما را در کليه امور به وظایف حقه خود آشــنا و توفيق عمل 
بده به طریقي که هرگز زیر حق  الناس تو را ماقات نکنيم. حواس و نعمتها و 
اعضاي مرا تا آخرین لحظه مرگ و عمر طوالني در کمال قدرت جواني و بهتر 
از آن در خدمت خودت محفوظ بدار. پيري مرا با عاقبت و آبرومندي و بدون 
احتياج به کســي و با فراغت کامل و عاقبت  به خيري قرار بده. دعاها و اعمال 
پدربزرگــم حاج حيدرعلي و پدر و مادر و اهل و عيال و نزدیکان را با عافيت 
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کامل مستجاب بدار. با اعتقاد به این آیه )َوَما أََصابَُکْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َکَسَبْت 
أَیِْدیُکْم و... (1 در زندگي روزانه چنان فکر و عمل کنيم با دست حمایت تو و 
توجه امام زمان )عج( تو که عمل سوء نکنيم که به عواقب بد آن گرفتار شویم؛ 
چــه براي خودمان و چه اهل و فرزند و پدر و مادر و اقرباء. پناه ما را بپذیر از 
اینکه سرمایه عمر محدود خود را در کارهاي تکراري و بي  نتيجه و بي  عاقبت و 
آن کارها که بعداً پشيمان خواهيم شد، صرف کنيم. خدایا من یك برد یماني 
بــراي خود و یکي براي مهين خریدم؛ بــه حق این محّمد )ص( که در جوار 
قبرش این دعا را مي نویسم، این لباس را براي ما در نهایت مبارکي قرار بده و 
ما را الیق آن کن که با بهترین صورت -که به علمت براي آدم گذاشته ای- در 
این لباس حضور پيغمبرت شــرفياب شــویم. خدایا هفته اي یکي دو ساعت 
تماس و آموزش علمي، مذهبي و اصول و عقاید داریم خودت توفيق پایداري 
و اســتعداد کمال استفاده و به فضلت بر آن بيفزا و حکمت را به ما مرحمت 
بفرما. )َوَمن یُْؤَت الِْحْکَمَة َفَقْد أُوتَِي َخْيًرا َکِثيًرا ( . خدایا بر آبروي پزشــکي و 
مطب من و کار من به فضلت بيفزا و زحمت بدني مرا به فضلت کمتر بفرما. 
خدایا زن و فرزند را براي من از هيچ نظر بيماري جسمي و روحي و اخاقي 
مســئله  زمان گير و فکري من قرار مده؛ بلکه آنها را چراغهاي پر نور زندگي 

من بفرما. خدایا.......
شــب جمعه آخرین شــب مدینه اســت )51/10/14(. خدایا آنچه گفتم و 
کمبودها و نواقص آن را به حق محّمد )ص( به وجه احســن اصاح فرموده، 
مســتجاب کن و آنچه نگفتيم، تو منت بگــذار و آنچه را به بهترین بندگانت 
در این مکان مقدس دادي، چشــم و دل ما را در دنيا و آخرت روشــن کن و 

1-سوره شورا آیه 30: هر مصيبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام داده اید ، و بسياری را نيز عفو می کند !
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شامل حال بچه هاي من بگردان و آنها را از هر جهت در نوع و زمان خود اعلم 
د َوَعّجل َفَرَجُهم. خدایا به  د َوآِل ُمَحمَّ و احســن قرار بده. الّلُهمَّ َصّل َعلی ُمَحمَّ
اســتناد آیه )َوَمن یُْؤَت الِْحْکَمَة َفَقْد أُوتَِي َخْيًرا َکِثيًرا(1 به من و اهل و اوالدم، 
عافيت و حکمت عنایت فرما و مشمول کمال و تمام این آیه بفرما: » َرّب َهْب 
الِِحيَن َواْجَعل لّي لَِساَن ِصْدٍق فِي اآْلِخِریَن ، َواْجَعلِْني  لِي ُحْکًما َوأَلِْحْقِني بِالصَّ

ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيِم .«2 

1-سوره بقره آیه 269: خدا فيض حکمت را به هر که خواهد عطا کند ، و هر که را به حکمت و دانش رسانند 
در باره او مرحمت و عنایت بسيار کرده اند ، ......

2-سورة شعرا آیة 83،84 و85: پروردگارا مرا فرزانگی بخش و قرین شایستگانم کن. نزد آیندگان نيکنام گردان 
و از وارثان بهشت پرنعمتم کن
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زندگي نامه
شهيد احمد فتحی سيزدهم خرداد هزار و سيصد و چهل در شهر کرمان متولد 
شد. پدرش فردی عالم، متقی و عارف به مسائل دینی و مادرش، از خانواده ای 
محترم و با تقوا بود؛ محيط خانه، جوی روحانی و معنوی داشــت و ســادگی 
وضع زندگی در ســاختن شخصيت احمد بســيار مؤثر بود. دوران ابتدایی و 
راهنمایی را با نمرات عالی گذراند و با دوستانش مهربان و صميمی بود. احمد 
فردی با ایمان، پرهيــزکار و فعال بود و در آن دوران به کلی با فرهنگ رایج 
در جامعه بيگانه بود و اندیشه های آمریکایی کوچکترین تأثيری بر او نگذاشته 
بود. احمد ســال چهارم دبيرستان بود که در تظاهرات و فعاليتهای ضد رژیم 
شاهنشــاهی فعاالنه شرکت می کرد؛ حتی چندین مرتبه توسط ایادی مزدور 
رژیم ستم شــاهی کتك خورد و زخمی شده بود. بعد از پيروزی انقاب، در 
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کنار فعاليتهای اجتماعی و سياسی، به ادامه تحصيل پرداخت و دیپلم گرفت و 
همان سال با رتبه باال در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد و با پشتکار و 
تاش زیاد شروع به تحصيل کرد. بعد از انقاب فرهنگی و تعطيلی دانشگاه ها 
به عضویت سپاه پاسداران انقاب اسامی درآمد و علی رغم پيشنهاد برادران 
ســپاه که از او می خواستند در واحد فرهنگی فعاليت کند، به واحد اطاعات 
عمليــات رفت و اصرار زیادی کــرد تا او را به جبهه اعزام کنند. حتی در این 
مورد تهدیــد کرد که اگر مرا به جبهه اعزام نکنيد، از ســپاه بيرون می روم. 
باالخره با ســعی فراوان توانست با یکی از واحدهای سپاه به مهاباد برود و در 
آنجا مستقر شــد. در نامه ای به برادرش نوشت که فکر نکنيد محيط جنگی 
و هيجانات خاص این گونه محيط ها من را به ماندن تشــویق کرده یا این که 
در اثر زندگی ســپاهی این گونه شده ام؛ نه. در این جا به علت کمبود نفرات، 
احتياج شدیدی احساس می شــود و از طرفی در کرمان نيازی به وجود من 
نيست و من دراینجا بهتر می توانم خدمت کنم. ان شاءاهلل که قطره هاي خونم 
که در راه اســام ریخته شود، وسيله اي باشد تا گناهان بي شماري که انجام 

داده ام آمرزیده شود.
احمد نمونه زهد و تقوی و الگوی اخاق اســامی بود. او یکی از پایگاههای 
مســتقر در مهاباد را که در تيررس ضد انقابيون دموکرات بااستفاده مانده 
بود، را احيا کرد. خودش کيســه های شــن را یکی یکی به پشت کشيد و در 
اطراف پایگاه سنگر ایجاد کرد. احمد در بيست و چهارم فروردین سال شصت 
در یك درگيری در روستای دارلك مهاباد براثر اصابت گلوله ای از سوی عوامل 
ضــد انقاب دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شــهادت نائل آمد. بعد از 

شهادتش آن پایگاه را به یاد او نامگذاری کردند.
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خاطره ای از برادر شهید )مهدی فتحی(
روزی با احمد از پادگان خارج شدیم. چون عجله داشتيم، با همان لباس فرم 
ســپاه سوار تاکسي شدیم؛ هر کاری کردیم، راننده از ما کرایه نگرفت. احمد 
بسيار ناراحت شد و از آن به بعد هر وقت از پادگان خارج مي شد، لباسش را 
عوض می کرد و پوشيدن لباس فرم در خارج از پادگان را سوء استفاده از آن 

لباس مقدس مي دانست.
    

خاطره ای از دوست شهید احمد )مهدی اسالمی(
جانباز نخاعي بودم و هرکسي راضي نبود با من ازدواج کند. البته حق داشتند؛ 
ازدواج با یك قطع نخاعي ســخت اســت و هرکس تحملش را نداشــت. در 
مساله ی ازدواج درمانده بودم که یك دفعه به یاد دوستم شهيد احمد افتادم. 
به او متوســل شدم و گفتم زماني ما با هم دوســت بودیم، حاشا به کرمت، 
اگر دســت رد به سينه ام بزني. مدتي بعد زمينه اي فراهم شد و من با یکي از 
خواهران هيأت شــهدا ازدواج کردم. بعد از ازدواج با هم به محل مزار شــهدا 
رفتيم. به همســرم قبر شهيد احمد را نشان دادم که او گفت این کناری هم 
قبر دایي من است. شهيد حسن کمساري. کامًا به قبر شهيد احمد چسبيده 
بود. من شــناختي از خانوادة شهيد کمساري نداشتم؛ فهميدم به لطف خدا، 

ازدواجم به واسطة شهيد احمد صورت گرفته است.
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زندگي نامه
شــهيد عنایت اهلل کارگرفرد یکم شــهریور ماه سال چهل و سه در شهرستان 
جهرم به دنيا آمد. فرزند اول خانواده و از نظر اخاق و رفتار، نمونه و همواره 
مهربان و تواضع بود. دوران دبســتان را در مدرسه اوحدی و دوران راهنمایی 
را در مدرســه اميرکبير و متوسطه را در مدرسه اسامی به پایان رساند. پس 
از اتمام دوره دبيرســتان، در دانشگاه تربيت معلم مشغول به تحصيل شد و 
همزمان در مدارس ســيمکان )از توابع شهرســتان جهرم( شروع به تدریس 
نمود. با این وجود، عنایت اهلل به پزشــکي عاقه فراواني داشت و آرزو داشت 
در رشــته پزشکی قبول شــود. به انجام تکاليف مذهبی بســيار مقيد بود و 
پيوسته مسائل سياسی را از نگاه امام خميني دنبال مي کرد. بزرگترین آرزوی 
معنوی اش شــهادت در راه خدا و آرزوی دنيایی اش، قبولی در رشته پزشکی 

شهید عنايت اله کارگرفرد
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محل تولد: جهرم
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بود. از طریق بســيج به جبهه اعزام شد و در بسياري از عمليات ها به عنوان 
دیده بان شــرکت داشت. با جدیت درس می خواند و سنگر جبهه را هم حفظ 

می کرد.
 عنایت اهلل در تاریخ یکم بهمن ســال شــصت و پنج درعمليات کربای پنج 
شــرکت کرد و در اثر انفجار خمپاره و اصابت ترکش به صورت و ســينه اش 
به فيض شــهادت نائل آمد. بيست و سه روز بعد از شهادتش نامه اي از سوی 
سازمان سنجش به دســت خانواده اش رسيد؛ مبني بر این که عنایت اهلل در 
رشــته پزشکي دانشــگاه تهران پذیرفته شده اســت؛ اما او زودتر به آرزوی 

معنوی اش رسيده بود.

وصیت نامه 
أََحِسَب النَّاُس أَْن یُْتَرُکوا أَْن یَُقولُوا آَمنَّا َو ُهْم ال یُْفَتُنوَن1  

صلوات و درود خداوند بر پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و ســلم( و ائمه اطهار 
)عليهم السام( و امام عصر )عج( و نائب برحقش، امام خميني بت شکن.

صلوات بر شهيدان هميشــه زنده و جاوید انقاب اسامي که در راه اعتاي 
پرچم مقدس جمهوری اســامی، در خــون پاک خود غلطيدند و به لقاء اهلل 
رســيدند. طلب صبر و اجر از خداوند متعال از طرف ما و ســام پر افتخار، 
امام امت و امت شــهيدپرور نثار خانواده شهدا و شمع پروران و عزیز از دست 
داده هاي مخلص. بار خدایا تو سپر محکمي براي من قرار داده اي و نگهدار من 
هســتي تا زماني که مرگ برایم مقدر نشده. پس هرگاه روز من به سر رسد، 

1-ســوره عنکبوت آیه 2: آیا مردم چنين پنداشــتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان ) به خدا ( آورده ایم 
رهاشان کنند و هيچ امتحانشان نکنند؟
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آن ســپر )محافظت( از من جدا گردد و مرا تسليم مرگ نماید. در آن هنگام 
تير مرگ به خطا نرود و زخم نيزه تقدیر شفا نيابد؛ چون تو خود فرمودي :

ٍة أََجلَها َو ما یَْسَتْأِخُروَن.1  پس بار خدایا از مشقت سفر و اندوه  ما تَْسِبُق ِمْن أُمَّ
بازگشتن و از مشکات و عقوبت آن به تو پناه مي برم و به رحمان و رحيميتت 

متمسك مي گردم....
برادران و خواهرانم بدانيد که نمي توان تنها روح آزادگي داشت، بلکه باید در 
کنار این روح، فکري سالم و منسجم و قوي، برگرفته از توحيد و احکام اسام 
و دستورات پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و سلم( و اهل بيت عصمت و طهارت 
)ع( و به دنبال آن، رعایت تقواي الهي و اجراي عمل خالصانه فرامين خداوند 
تبــارک و تعالي و صبر و مقاومت و مقيد بودن جهت رســيدن به آنها وجود 
داشته باشد تا بتوانيم مسئوليتهاي اسامي که از راه پافشاري انبياء و اولياء و 
مشــقتهاي آنها و خون شهدا به دست ما سپرده شده است. به نحو احسن از 
عهده آنها برآیيم. اینها چيزي نيست جز خط امام عزیزمان خميني بت شکن 
و دستوراتشــان را بدون قيد و شرط پذیرفتن و عمل کردن. والیت رهبري و 
عمل به دســتورات امام را بپذیرید، که نه تنها ملت ایران، بلکه دنيا پذیرفته 
اســت.حضور دائمي خود را در صحنه حفظ نمایيد. چرا که مداومت وحدت 
اســامي در گرو حضور دائمي امت و حزب اهلل در صحنه اســت. آیا یکي از 
راههاي در صحنه بودن، غير از مســاجد و جماعت و جمعه مسلمين است؟ 
)که امام تعبير به سنگر کردند.( پس احساس مسئوليت کنيد و براي اینگونه 
مسائل اهميت فوق العاده قائل باشيد. و از این طریق است که انسان مي داند: 
اوالً جامعه در چه شرایطي است و با توجه به امر والیت در آن زمان چه کاري 

1-ســورة حجر- آیه 5: هيچ امت و جمعيتی از اجل معين خود پيشی نمی گيرد، و هيچ یك نيز عقب نخواهد 
افتاد.
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انجام دهد تا به نفع اســام و مسلمين باشــد. ثانياً انسان از مساجد ساخته 
شــده سپس جامعه را مي ســازد و آن وقت است که جامعه اي سالم خواهيم 
داشــت. هم چنين یکي دیگر از راههاي در صحنه بودن متابعت از سلســله 
مراتب والیتي اســت. پس اطاعت کنيد از نماینده امام و امام جمعه شهرمان 
که اطاعت از امام اســت. به اوامر ایشان گردن نهيد و حفظ جانشان را از اهم 
امور بدانيد. چرا که وزنه اي است براي اسام و مسلمين که قابل درک نيستند 
و این حقيقت غير قابل انکاري اســت که از صميــم قلب دریافته ام. تذکري 
که براي خواهرانم الزم مي دانم، لحظه اي فکر کنيم: زینب )ســام اهلل عليها( 
چگونه پيام آور خون شهيدان کربا مي گردد؟ آیا پيام خون برادران شهيدمان 
این نبود که: »حجاب شرط بقاي اعتماد خواهران است. حجاب براي خواهران 
پاینده تر است. زینت زن در حفظ حجاب اسامي است. حجاب خواهران براي 
دشمنان کوبنده تر از خون سرخ من است.« پس اي خواهر، حجاب و مسائل 
حجاب اسامي را رعایت فرمایيد و با تمام وجودتان سعي در تداوم آن نمایيد 
و در پروراندن نونهاالن، تربيت اســامي را محور گردش کانون گرم خانواده 
کنيد که مردان الهي از چنين خانواده هایي برمي خيزند. خدایا راه راســت را 
یافتــه ام که )من اطاع الخميني فوز اطــاع اهلل( تو توفيق اطاعت فرما. زیرا با 
هدایت و توفيق اطاعت تو آخرت را بر دنيا ترجيح مي دهم. آن وقت است که 
راه شيطان بسته و درک آخرت کرده ام و هر لحظه در انتظار جوار اهلل به سر 
مي برم. خدایا خدایا تا انقاب مهدي )عج( خميني را نگه دار. 1362/05/10  
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زندگي نامه
شهيد عليرضا کاظميان بيستم آبان هزار و سيصد و سی و پنج در تهران دیده 
به جهان گشود. تا کاس ششــم با برادرش حسين در دبستان علوي درس 
خواند و با معدل بيست دورة ابتدایی را پشت سر گذاشت. سپس به دبيرستان 
علوي رفت و با معدل بيســت در رشته ریاضی تا سوم درس خواند. از همان 
دوران نوجوانی وارد مسایل سياسي شد. شبها با زحمت بسيار کتاب های دکتر 
شــریعتي را )که ممنوع بود( به خانه مي آورد و مي خواند. حضور در مدرسه 
علوي و عاقمندی به فضاي مطالعاتي و مباحث مرتبط با حوزه علميه، باعث 
شد به هر زحمتي در کاسهاي فقهي استاد روزبه حاضر شود. ایشان در مورد 
عليرضا مي گفت: ســواالت و دقت ایشــان قابل تحسين است. از همان موقع 
وارد سياست شد. بعد از پایان سال سوم دبيرستان به دالیلی به فکر تحصيل 

شهید دکتر علیرضا کاظمیان
نام پدر: عباس

محل تولد : تهران
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دررشــتة طبيعي افتاد ولي همة خانواده با او مخالف بودند و مي خواستند که 
او در رشتة ریاضي ادامه تحصيل بدهد. در تابستان به اتفاق خانواده یك سفر 
پنجاه روزه به ســوریه، لبنان و عربستان سعودي داشت و به زیارت بيت اهلل 
الحرام رفت. سال چهارم و پنجم دبيرستان را با موفقيت به پایان رساند و در 
عيد نوروز سال پنجم دبيرستان هم سفر مجددي به عربستان، سوریه و مصر 
داشــت. سال ششم متوسطه بود که به خاطر عاقه اش به پزشکي از ریاضي 
به طبيعي تغيير رشته داد. عليرضا در تصميم تغيير رشته مصمم بود و چون 
دانش آموزان امتحانات ثلث اول ســال ششم را هم داده بودند پنج ماهه تمام 
کتابهای سالهای چهارم، پنجم و ششم طبيعی را خواند تا ثلث بعد را با بچه های 
کاس طبيعی امتحان دهد. عليرضا شبانه روز درس خواند و بسيار تاش کرد 
تا درکنکور سراسری رشتة  پزشکي دانشگاه تبریز قبول شد. برادرش هم در 
دانشــگاه تهران قبول شد. او و برادرش، قبل از کنکور براي ادامه تحصيل در 
آمریکا اقدام کرده و از بهترین دانشــگاههاي آن کشور پذیرش گرفته بودند. 
گذرنامه، ویزا، بليط هواپيما و اسباب سفر هم آماده بود ولي بعد از اینکه هر 
دو در دانشگاه قبول شــدند، تصميم گرفتند که نروند. سال اول دانشکده را 
با موفقيت پشــت سرگذاشــته بود که یك روز عصر، در منزل را زدند؛ چهار 
پنج  نفرکه از قيافه آنها مشخص بود ساواکي اند، وارد شدند. تا متوجه شدند 
این دو برادر دانشــجو هستند، یك راست به اتاق آنها رفتند و آنجا را زیر ورو 
کردند. ولي هرچه گشتند، چيزي نيافتند. انگار کور شده بودند؛ کتابهاي دکتر 
شریعتي و حتي رسالة امام خميني را که بين کتاب ها بود، ندیدند و دست از 
پا درازتر خانه را ترک کردند. او به مطالعه در هستي و نگرش هاي عارفانه به 
انسان عاقه مند بود. طي دوران دانشجویي با آثار استاد مطهري ارتباط قوي 
بر قرار نمود. هر شــب جمعه در محضر درس تفسير استاد آیت اهلل شبستري 
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حاضر می شد. او بسيار رقيق القلب و مردم دوست بود و به طور مستمر براي 
طبابت و درمــان به مناطق محروم اطراف تبریز مي رفــت و بيماراني را که 
نياز به مداواي بيشــتر داشتند، را به شهر می آورد و شخصاً به دنبال مداواي 
آنان مي رفت. بازدید از شــهرک جذاميان و دیدن وضع اســفبار بيماران، آن 
چنان احساسات لطيف او را جریحه دار می کرد که تا چندین روز افسرده بود. 
همزمان با شــروع تحرکات انقابي، در مبارزات مردمي شرکت فعال داشت. 
با تعطيلي دانشــگا ه ها به علت اعتصابات دانشــجویي به تهران برگشت و در 
بيمارستان سوم شعبان به طبابت رایگان بيماران پرداخت. پس از وقوع حادثه 
هفده شــهریور به کمك مجروحان آن واقعه رفت؛ حتي براي ادامه درمان به 
منازل زخمي ها هم مراجعه مي کرد. بعد از پيروزي انقاب، به اتفاق یك گروه 
پزشــکي به همراه دکتر والیتي به شهرستان زابل رفتند و مشغول درمان و 
مداواي بيماران شدند. در سال پنجاه و هشت ازدواج کرد و خداوند دو فرزند 
به نام های مهدی و هادی به او بخشــيد. با شروع انقاب فرهنگي و تعطيلي 
دانشگاه ها  به تهران آمد و در سازمان انتقال خون مشغول به کار شد. بعد از 
باز شــدن دانشگاه ها به تبریز رفت و دوران دانشجویی را در آن جا گذراند. او 
دورة انترنی خود را به صورت مهمان در دانشگاه تهران گذراند. سال آخر، سه 
بار به جبهه رفت. در سال شصت و یك که بار آخر بود، به اندیمشك رفت و 
از آنجا برای مداواي مجروحان به خط مقدم منطقه پيرانشهر رفت. دو مونس 
هميشگي داشت: قرآن )که یار و همدم صبحگاهي اش بود( و مثنوي مولوي. 
دراعتقاداتش ثابت قدم بود. رضاي خداوند برایش بســيار اهميت داشت و با 
منافقينی که مي خواســتند عمل و کردارشان را با اسام توجيه کنند، درگير 
مي شــد. عمل به مستحبات و ترک مکروهات برایش امري عادي بود. در امر 
به معروف و نهي از منکر،  به جاي دستور، بيشتر پيشنهاد مي داد و از مجادله 
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در بحــث خودداري مي کرد و در بيشــتر مواقع براي نظرات خویش احتمال 
خطا قائل بود. در قضاوت نســبت به اعمال و رفتار دیگران تعجيل نمي کرد. 
در تطبيق خدمات پزشکي با موازین شرعي خيلي کوشش مي نمود. سعي در 
طي مدارج عاليه علمي داشــت و معتقد بود یك فرد مسلمان باید در رشته 
خود عالي ترین مقام را دارا باشــد. تخصص را در خدمت مکتب مي دانست و 
خود را رزمنده اي مانند دیگر رزمندگان مي دانســت و بر اساس همين اعتقاد 
بــود که در عمليات والفجر دو وقتي برادران ســپاه براي او مکان خاصي در 
یك بيمارســتان صحرایي در نظر گرفته بودند، با آن مخالفت کرد و خود را 
به اورژانس مرزي در منطقه پيرانشــهر، در پشت خاکریز ها و در نزدیك ترین 
مکان به خط منتقل کرد. شــب عمليات والفجر دو دشمن با توجه به داشتن 
گــراي آن مکان، تا صبح، اطراف آن منطقه را زیر آتش گرفت و ســپيده دم 
همان روز بر اثر اصابت توپ به اورژانس، عليرضا دعوت حق را لبيك گفت و 

به فيض شهادت نائل آمد.

قسمتی از وصیت نامه شهید
عزیزانم تقواي خدا را پيشــه کنيد؛ ذکر خدا را فراموش نکنيد و هميشــه به 
یاد او باشــيد که یادش آرامش بخش و حيات آفرین است. قرآن را دریابيد و 
عترت را؛ که در زمان ما این دو بسيار غریب اند. عزیزانم به دستور الهي عمل 
کنيد و قرآن را الگــوي خود قرار دهيد و زندگي ائمه را. مبادا اعمال خود را 
با قرآن توجيه نمایيد. تنها وسيله نجات، چنگ زدن به ریسمان الهي- یعني 
کتاب و سنت- است. راستي را پيشه کنيد و هرگز دروغ نگویيد. علماي اسام 
را تنها نگذارید که تنها گذاشــتن آنها، تنها گذاشتن اسام است. از مرگ در 
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راه خدا نهراســيد. بدانيد که این دنيا دار قرار نيست؛ اینجا منزلگاه است نه 
مقصد. هرچه مي توانيد با عمل نيك توشه براي آخرتتان ذخيره کنيد. عزیزانم 
هميشــه دیگران را بر خود مقدم بدارید. هيچ گاه خود را محور و مرکز دنيا 
ندانيد که اگــر امري بر خاف ميل تان روي داد، به زمين و زمان بد بگویيد. 
بدانيد که دنيا بسيار عظيم است و شما در برابرش بسيار خرد و ناچيز هستيد. 
به امور مســلمين و اصاح امرشان بيندیشيد و زندگيتان را در این راه صرف 
کنيد که اگر این کار را نکردید، مسلمان نيستيد. جز براي رضاي خدا، براي 
رضاي احدي، عملي را انجام ندهيد که بازنده اید؛ اگر چه ظاهر عمل بســيار 

نيك باشد.

خاطرات معلم شهید
 بــرادران دو قلو نبودند امــا دو قلو به نظرمي آمدند؛ عليرضا و حســين را 
مي گویم. شش سالشــان تمام شده بود و وارد هفت سال شده بودند؛ اگرچه 
عليرضا ازحسين بزرگتر بود. مدرسة علوي آمده بودند تا پا به نخستين دوران 
تازه و مهم زندگي بگذارند. من هم نخســتين روزهاي معلمي ام بود. عليرضا 
اندکي بلندتر و تکيده تر بود و حسين کوتاه و چاق. چشمهاي عليرضا درشت 
تر، صورتش مهتابي و موي ســرش خرمایي تر از حســين، با گردني افراشته 
و نگاهي نافذ بود. حســين صاف تر حرف مي زد ولي عليرضا مثل کســي که 
ناراحتي ســينه داشته باشد، قدري با فشــار حرف مي زد؛ طوری که به نظر 
مي رسيد موقع حرف زدن عصبي است. روز اول سال تحصيلي مدرسه  براي  
بچه ها قدري غریبه اســت. حســين و عليرضا هم مثل دو تا قمري در صف 
کاس و در زنگ تفریح به هم چسبيده بودند. حواسم به آن ها بود و تا چند 
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روز آنها را از هم سوا نکردم. گذاشتم غریبگي مدرسه افت کند؛ بعد جایشان 
را در کاس عــوض کردم؛ عليرضا را آخر کاس و حســين را جلوی کاس 
نشــاندم. عليرضا نشاط کودکي را داشت اما از کم حرفهاي کاس به حساب 
مي آمد؛ البته پخمه به نظر نمی آمد. حسين بيشتر از عليرضا بازي مي کرد و 
در شادي هاي کودکانه قـهقه مي زد اما عليرضا بيشتر لبخند مي زد. از همان 
سه چهار ماه اول، رقابت درسي بين دو برادر آغاز شد. البته عليرضا هر کسی 
را که در کاس فکر پيشــي گرفتن از او بود، زیر نظر داشت. اگر حسين یك 
روز نيم نمره در دیکته جلو مي افتاد، آرامش او به هم مي خورد. غبطه آزارش 
مي داد و فقط در درس این طور بود. یادم نيســت زمستان همان سال بود یا 
ســال بعد، که هر دو را مدتي از آن نشــاط کودکانه خالي یافتم. حتي یك 
روز احساس کردم حواسشــان هنگام درس جاي دیگري است. زنگ تفریح 
عليرضا را صدا کردم؛ حســين را هم با اشارة دســت فرا خواندم و پرسيدم: 
»چه اتفاقی افتاده است؟« گفتند: » هيچي آقا « گفتم:» چيزي هست که به 
من نمي گویيد. خانة شــما چه خبر شده؟ شماها طوری غصه دار هستيد که 
هر معلمي مي فهمد.« چشمهایشــان از اشك پر شد؛ سر را پایين انداختند. 
عليرضا گفت: » آخر بابا رفته ..... « و دیگر نتوانســت ادامه بدهد. پرســيدم: 
»یعني چي بابا رفته؟« گفتند: »رفته آلمان.« گفتم: »اوه پسرها شما که من 
را کشتيد! فکر کردم بابا رفته کرة ماه! « هردو خندیدند وحسين گفت: »آخر 
آقا خيلي وقته رفته؛ پنج ماه است.« گفتم: »خوب  این که کاري نداره. شما 
آدرس بابا را بيارید؛ اگر من به بابا نامه بنویســم، زود برمي گردد. اما شما باید 
بدونيد که بابا حتماً کار داشته، مگر نه؟« مثل دو تا گل سرهایشان را پایين 
انداختند و تصدیق کردند. ســر را که دوباره باال کردند، لبهایشان مي خندید 

ولي چشمهایشان خيس بود.
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 ســالهاي ابتدایي مثل برق گذشت و من هر دوی آنها را گم کردم.  سالهاي 
آخر دبيرستان آنها، من به زندان ساواک افتادم. بعد از پيروزی انقاب و آزادی 
زندانيان، عليرضا را که براي کار یا دیداري به دبيرستان علوي آمده بود، دیدم. 
پسرک کم ســخن دیروز با چشمان هوشمند و پرسشگر امروز مردي بزرگ 
شده بود. درکمال جواني و خوشحالی همدیگر را بوسيدیم و اشك در چشمانم 
جمع شــد. کناری رفتيم و خاطره ها را با هم مزه مزه کردیم. گفت که دکتر 
شــده است و من خيلی خوشحال شدم و باز او را گم کردم تا اینکه یك روز 
روزنامه کيهان را که می خواندم، پاهایم سست شد. خبرکوتاه بود اما مصيبت 
سنگين و ســترگ. خبر این بود: »پزشك داوطلب در عمليات والفجر دو به 
شهادت رسيد« مطلب نسبتاً مفصلي را که کيهان با احترام کامل نوشته بود، 
نتوانستم بخوانم زیرا اشکهایم اجازه نمی داد. به عکس عليرضا که کنار مطالب 
چاپ شده بود، خيره مانده بودم. شاگرد سابق من؛ اینك آموزگار من شده بود. 

صحبت هاي مادر شهید
عليرضا یك دنيا صفا، پاکي و صداقت بود. ناراحتی و غصه هایش را برای هيچ 
کس نمی گفت تا مبادا کسی ناراحت شود. خدا او را براي خودش خلق کرده 
بود؛ تمام کارهایش براي خدا بود. در زندگي کوتاهي که داشــت هيچکس را 

نرنجانده بود. پيش خدا روسفيدم که بهترین فرزندم را تقدیمش کرده ام.

خاطرات همسر شهید
اگر چه زندگي مشــترک کوتاهی داشــتيم اما نتایج پر ثمري عایدمان شد. 
اردیبهشــت ماه سال شصت بود که خداوند پسري به نام مهدی به ما عنایت 
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کرد. مقدمات ســفر مکه براي عليرضا فراهم شد و به حج رفت. خيلي پاک و 
بي ریا برگشــت. سيرت و صورتش نورانيت خاصي پيدا کرده بودند. دو هفته 
بعد برگشتن از حج به دليل باز شدن دانشگاه ها به تبریز رفت و ما به دالئلي 
در تهران ماندیم و از این مسئله خيلي ناراحت بودیم. در اردیبهشت ماه سال 
بعد خداوند پســر دیگری به نام هادی به ما عطا کرد. برایش مشکل بود که 
مــن با دو فرزند تنها در تهــران و او در تبریز بماند. از این جهت تاش کرد 
که دوره کارورزی )انترنی( رادر تهران بگذراند و به لطف خدا به عنوان انترن 
مهمان در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. کارش خيلي سنگين بود. کشيك ها 
و مطالعات پزشــکي کمتر به او اجازه مي داد که در منزل با بچه ها بازي کند. 
بچه ها را به بازي کردن با وسایل پزشکي آشنا کرده بود و آرزو داشت در کنار 
دو فرزندش بخشي از درمان جامعه را برعهده بگيرد. در همان یك سالی که 
در بيمارستان مشغول به کار شده بود، همکارانش مي گفتند: »عليرضا کس 
دیگري بود. او ميان ما نمونه و الگو شــده بود.« با تکبر قدم بر نمی-داشت و 
غرور علمي او را نگرفته بود. مسائل زیادي )از جمله نبودن امکانات کافي در 
بيمارستان( او را رنج مي داد. اما اینها باعث نمي شدکه او از مسئوليت سنگين 
خود ســر باز زند. گاهي عاوه بر شيفت و  برنامه در بيمارستان می ماند و به 
بيماران رسيدگي می کرد. در درمان بسيار دقيق بود و براي بعضي از مسائل 
درمانی با استادان دیني خود مشورت می کرد. حس ایثارگري که در وجودش 
بود باعث شــد از پزشکان داوطلب برای رفتن جبهه شود. از مسئوالن وزارت 
بهــداري تقاضا کرده بود به جاي اینکــه دکترهاي اجنبي را از ممالك دیگر 
وارد این مرز و بوم کنيد و مردممان را در اختيارشان بگذارید، استاد و مربي 
بياورید تا در همين جا دکتری که از عقاید اســامي بهره مند باشد، آموزش 
دهند. دکتر کاظميان خواســته بود در هر عمليات او را به منطقه بفرستند و 

آنها را در این مورد شرعاً مسئول کرده بود. 
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قسمتی از پايان نامه دكترای شهید
دنياي امروز ما دنياي تجربه هاي نوین و استفاده بشر از آناليز این تجارب در 
جهت نيل به آرمانهاي ایدئولوژیك خاص هر جامعه مي باشــد . ما به عنوان 
انســانهاي آزادمنش خواهان گســترش برابري و عدالــت و تقوي در جامعه 
خویش و سرتاسر بشریت مي باشيم. در راه ایجاد این جامعه که تقوای معيار 
ارزش و نهایتش گســترش عدالت مي باشــد، نياز به شناخت هرچه بيشتر 
محيط و اســتفاده علمي و عملي هرچه بهتر از محيط را داریم. بر این اساس 
علم پزشکي که خواهان گسترش سامت در جامعه مي باشد از اولویت خاصي 
برخوردار است. ما بر این پایه، در صدد شکوفا کردن این علم و ارائه تجربيات 

انجام شده در این رشته جهت استفاده همگان برآمدیم.

خاطرات يك دوست
یك روز که برف همه جا را فرا گرفته بود، قرار شد دو نفري به یکي از کوه هاي 
اطراف تبریز برویم. هميشه مي گفت باید هدف دار و با برنامه و عرضي زندگي 
کنيم  نه طولي و دگم. سحر راه افتادیم. عليرضا روزه بود. نزدیك ظهر بود و 
داشتيم برمی گشتيم که من روی برف ها سر خوردم و پایم  به شدت آسيب 
دید؛ طوري که به ســختي  قدم برمی داشتم. درمسير به رودخانه اي رسيدیم 
که بایســتي از آن عبور مي کردیم. عليرضا وقتي وضعيت من را دید؛ در آن 
ســرماي ســخت پوتين ها و جوراب هایش را درآورد و شلوارش را باال زد و با 
اصرار فراوان مرا به پشــت خود گرفت تا از آبی که سرمایش تا مغز استخوان 
را مي ســوزاند، بگذراند. می گفت شدت سرمای این آب برای پایت ضرر دارد. 
آنقدر شــرمنده-اش شده بودم که قابل وصف نيســت. و این شرمندگي به 
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خصوص وقتي پاهایش چندین روز بعد کبود و دردناک شــد، صد برابر شد. 
عليرضا امانت دار خوبي بود؛ مثاً  زماني که من قصد سفر داشتم وصيت نامه 
اي نوشتم و به او سپردم. هنگام بازگشت وقتي وصيت نامه را از او طلب کردم، 
دیدم روي پاکت آن مطالبي نوشــته شده است، به او گفتم: چرا روي وصيت 
نامــه من تو هم یك وصيت نامه ضميمه کــرده اي؟ گفت: خدا را چه دیدي 
شاید تو برنمي گشتي و من نيز عمرم به سر مي آمد و تکليف وصيت نامه و باز 

مانده هاي تو نامشخص مي ماند. 
عليرضا به درس و بحث اهميت زیادي مي داد. ترجيح مي داد بيشتر اوقاتش 
را به مطالعــه روي علوم دیني و اخاقي و طب بپردازد. مي گفت: »این ملت 
فردا از من طبابت خوب مي خواهند. آنها ســه رکن اصلي زندگي مادي یعني 
مــال و جان و ناموس خود را در اختيار مــن مي گذارند و من باید آن چنان 
باشــم که خدا مي پسندد. باید بتوانم گوشــه اي ناچيز از دردهاي جسمي و 
روحي آنها را درمان کنم.« تقریباً  از ســال پنجم تحصيات دانشــگاهي بر 
اســاس ضرورت جامعه و عاقة شخصي اش، به فعاليت در رشته جراحي مغز 
و اعصاب پرداخت و ســعي مي کرد به طور احسن این رشته را فرا گيرد. یك 
روز خيلی خوشحال بود وگفت: »ان شاءاهلل همين روزها شيریني خواهم داد.« 
گفتم: »موضوع چيست؟« گفت: »خدا فرزند دیگري به من عطا کرده است.« 
به او گفتم: »هنوز مهدي شير مي خورد و یك سالش نشده.« با شوخي گفت: 
»امام زمان )عج( لشــگر مي خواهد و چون به امام هادي )عليه السام( ارادت 
و عاقة خاصي دارم، اسمش را هادي می گذارم.« گفتم: »ازکجا مي داني پسر 
است.« با خنده گفت: »خانواده ما نروکند!« گفتم: » نروک یعني چه؟« گفت: 

»یعني فرزندانمان همه نرند و ماده نداریم! «
یك روز در یکي از بيمارستانهاي آموزشي رواني یك بيمار جلوي او را گرفت و 
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بي مقدمه به او فحش هاي رکيك داد و گفت: »دیشب تو بودي که مي خواستي 
من را مسموم کني.« با لبخندي درجواب بيمار گفت: »ببخشيد من نبوده ام؛ 
کسي دیگري بوده! « هنگامي که با پافشاري بيمار مواجه شد، بيمار را بوسيد 
و گفت: »من اشتباه کرده ام« و من را نشان داد وگفت: »این آقا مأمور قانون 
اســت و مي خواهد مرا به دادگاه ببرد و چون مي خواســتم تو را مسموم کنم 
محاکمه کند. حاال تو هم وقتي مي بيني که من پشــيمانم و قانون هم من را 
دستگير کرده، به من فحش نده! « بيمار آرام شد وگفت: »آخر بگو من به تو 
چه بدی کرده ام که مي خواستي من را با چهار بچه قد ونيم قد مسموم کني. 
حاال جریمه ات این اســت که یك بسته ســيگار براي من بخري! « و بعد از 
گرفتن ده تومان، رو به من کرد و گفت: »آقاي رئيس، او را کمتر زنداني کن. 
پسر خوبي است! « و از ما جدا شد. من با دیدن این ماجراها بسيار خندیدم. 
ولــي عليرضا گفت: »اگر چند لحظه در مــورد خرجي، تغذیه و تربيت چهار 
بچه اش فکر کني، خنده از یادت مي رود. اگر فکر کني که این پدر و یا برادر 
بزرگ خود تو است که از نامایمات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه به 

این روز افتاده، دیگر نمي خندي.«
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زندگي نامه
شــهيده عزت الملوک کاووسي بيست و هشــتم آبان هزار و سيصد و سی و 
هفت در مشــهد به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيــات دوران ابتدایي همراه 
با خانواده به تهران آمد و در دبيرســتانهاي دکتر فاطمه سياح ،کاخ و هدف 
شماره دو دوران متوسطه را طي نمود و با معدل 19/41 دیپلم طبيعی گرفت. 
در ســال پنجاه و شش در کنکور سراســری شرکت کرد و در رشته پزشکي 
دانشگاه تهران پذیرفته شد. از همان کودکي همواره به یاد خدا بود و خدمت 
به مردم را ســرلوحه کار خود قرار داده بود. با قرآن و نهج الباغه انس داشت 
و لذت زندگي را در دســتگيري از محرومان و زندگي در کنار زاغه نشينان و 
چادرنشــينان جنوب شهر مي دانست. از زمان ورود به دانشگاه همگام با همة 
مردم مشغول فعاليت عليه رژیم شاهنشاهي بود. شجاعت و شهامت، بزرگواری 

شهیده عزت الملوک کاووسی
نام پدر: عباسعلي
محل تولد : مشهد

تاریخ تولد:1337/8/28
تاریخ ورود به دانشگاه: 1356
تاریخ شهادت : 1357/11/22

محل شهادت : استان تهران ،خیابان درياباری
ن  ستا ر بیما ، ن ا ن تهر ستا : ا ر ا س مز ر د آ
امام خمینی  رو به روي مرکز تصويربرداري
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و ســادگی او درکنار مطالعات عميق درحوزه مسائل اسامي بسيار چشمگير 
بود. ســال دوم پزشکی را می خواند که با اوج گيري مبارزات و تظاهرات مردم 
در ســال پنجاه و هفت، با تعدادي از دانشــجویان برای درمان مجروحان در 
بيمارســتان امام خميني مستقر شــدند؛ تا اینکه در روز بيست و دوم بهمن 
زماني که در خيابان دریاباری براي انتقال یك مجروح از آمبوالنس پياده شده 
بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به فيض شهادت نائل آمد. پيکر مطهرش 
توسط همرزمان او شــبانه به بيمارستان امام منتقل و با موافقت خانواده در 

محوطه بيمارستان به خاک سپرده شد.
 

خاطره يك دوست)خانم دكتر عصمت باروتي (
آشــنایي من با خانم عزت الملوک به ســال پنجاه و شــش و جلسات قرآن 
دانشجویان مذهبي دانشکده بر مي گردد؛ این کاسها باعث شد من روحيات 
اورا بشناســم. او بســيار مذهبي و مومن و مقيد به انجام فرایض دیني بود و 
برگزیده ترین مشــخصه اش تفکر و تدبير در تمام زمينه ها بود. هرگز کاري را 
بدون فکر انجام نمي داد و ایمان خالصي داشت. درکاس هاي قرآن برداشت 
بسيار دقيق، ظریف و عارفانه اي از آیات داشت و نظراتش در خصوص اجتماع 
 مردم، قرآن،  امام و رهبري دیدگاههاي بدیع و نویني بود. خدمت رســاني به 
مردم بزرگترین هــدف زندگي او بود. عزت الملوک کاووســي به فقيرترین 
قشــرهای مردم در زاغه های حلبي آبادها ســر می زد و در رساندن خوراک، 
سوخت و دارو به مردم بيمار از هيچ اقدامي کوتاهی نمی کرد؛ بيماران محروم 
را با خود به بيمارســتان مي آورد و خود در صف پذیرش درمانگاه مي ایستاد 
و تا درمان نهایی آنهــا را همراهی می کرد. از خودنمایي به دور بود و و همه 
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این کارها را مخفيانه انجام می داد و مناعت طبع عجيبي داشت. در برابر حق، 
بسيار فروتن و در برابر ناحق، بســيار محکم بود. خدواند قدرت تميز باالیي 
بــه او داده بود. او به خوبي حق را از ناحق تشــخيص مي داد. با هيج کدام از 
گروهك های انحرافی که ظاهر اســامي داشــتند و جریانات پر سر و صدای 
داخل و خارج دانشــگاه همراه نبود. امام را خوب مي فهميد و مرید امام بود. 
چندین بار او را در تظاهرات و امدادرســاني به مجروحان در ميادین مختلف 
دیده بودم. یادم نمي رود روز بيســتم بهمن ســال پنجاه و هفت او را دیدم؛ 
پرسيدم: کجا بودي؟ گفت: تا صبح در بيمارستان بودم و مجروحان را درمان 
مي کردم. گفتم: خيلي خسته اي؛ مثل اینکه اصا نخوابيده اي؟ خيلي آهسته 
گفت: کارهایم که تمام شــد؛ به آشپزخانه بيمارستان رفتم و ظرف مریض ها 

را شستم.
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زندگي نامه
شــهيد سعيد کبگانيان پنجم تيرماه هزار و سيصد و چهل در شهر تهران به 
دنيا آمد. اوکوچکترین فرزند خانواده و کودکی پر جنب و جوش بود. در واقع 
پدرو مادر و خواهر و ســه برادرش )در منزل( معلم او بودند. سعيد هم حرف 
شنو، انعطاف پذیر و اســتثنایی بود؛ از هرکدام بهترین درس ها را می گرفت. 
ســعيد استعداد باالیی داشت. در سن شش ســالگی به دبستان آبتين رفت 
و یــك دانش آموز با اخاق و مهربان بود. دورة دبســتان را با معدل بيســت 
پشــت سرگذاشت. از ده ســالگی، همراه با برادر بزرگش )شهيد مسعود( در 
مســائل مبارزاتی و مسائل سياسی زمان خویش مثل پخش اعاميه های ضد 
رژیــم نيز برادرش را همراهی کرد. خيلی زود در کاســهای تدریس قرآن و 
اسام شناسی شرکت می کرد. نقاشي را از مسعود یاد گرفت و پس از چندی به 

شهید سعید کبگانیان
 نام پدر:عبدالکريم
محل تولد : تهران

تاریخ تولد : 1340/4/5
سال ورود به دانشگاه :1358

تاریخ شهادت : 1360/6/1
محل شهادت : تهران 

زهرا،  بهشت  استان تهران،  مزار:  آدرس 
قطعه 24، رديف 90، شماره 45
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طراحی مشغول شد و درزمان انقاب، متعهدانه از آن استفاده کرد. برای ادامه 
تحصيات وارد دبيرســتان البرز شد و بنا به عاقه بيش از حدش به پزشکی 
و زیست شناســی، رشــته تجربی را انتخاب نمود. همان سال اول دبيرستان 
با همکاری دوســتان پرشــور و با ایمانش نمازخانه مدرسه را برای تشکيل 
نمازهای جماعت و تفســير قرآن ایجاد کردند. ســال های دوم و ســوم را با 
موفقيت طی کرد. برنامه های جمعی را دوست داشت و هميشه گرم کننده آن 
بود و اعتقاد داشت که بچه مسلمان باید قوی و سالم باشد. به همين دليل در 
دوران کودکی و نوجوانی ورزش را به صورت جدی دنبال می کرد. نرمش و دو 
را هميشه به دوستانش توصيه می کرد وکاراته و کونگ فو را به طور تخصصی 
یاد گرفته بود. با وجود مشــغله زیاد، در ورزش بســکتبال نمونه و قهرمان و 
مربی دوســتانش بود. دوســتانش او را به عنوان بهترین کوهنورد و ورزشکار 
می شــناختند، قله های رشته کوههای البرز )از جمله، قله توچال( را بارها در 
ماه رمضان و با زبان روزه فتح کرده بود و در برنامه های مشــکل کوهنوردی 
به عنوان نقطه اتکا جمع به شــمار می رفت. به مسافرت عاقه زیادی داشت 
و هميشــه در سفر رفاه دوســتان برایش مهم بود. گاهی در قطار روی زمين 
می خوابيد تا بقيه بچه ها روی صندلی راحت بخوابند. همواره صرفه جو بود و 
ساده ترین غذاها را می خــورد. روحيه ای بسيار شاد داشت. خوشحالی هایش 
بــرای جمع و ناراحتی ها فقط برای خودش بود. در ســال چهارم  همزمان با 
اوج گيری انقاب اســامی  با تشــکيل یك کميته اقدام به برپایی تظاهرات 
اسامی در دبيرستان کرد و خودش به عنوان محور اصلی این تظاهرات بود. 
بعــد از پيروزی انقاب  فعاليت هایش را ادامــه داد و در خرداد ماه با معدل 
هجده و چهل  و  ســه  صدم فارغ التحصيل شــد و همان سال  با رتبه صد و 
شش درکنکور سراسری رشــته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد و تحصيل 
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دردانشــگاه را شروع کرد؛ ســعی می کرد با نمرات عالی درس ها را بگذارند. 
ســعيد معتقد بود هدف درس خواندن نيست بلکه درس خواندن وسيله ای 
اســت برای تعالی انســان و همه را به درس خواندن توصيه می کرد. پس از 
انقاب فرهنگی و تعطيلی دانشــگاه ها فعاليتهای خود را در مرکز برنامه های 
اسامی مسجد مهدی )عج( متمرکز نمود. به همراه برادراش کتابخانه مسجد 
مهدی )عج( را سر و سامانی داد و به عنوان مسئول کتابخانه، بچه های زیادی 
را تشــویق به کتابخوانی کرد. مدتی در کميته امداد مسجد مشغول فعاليت 
شد. یکی از بارزترین خصوصياتش جذب افراد و کشف استعدادهای آنان بود، 
او در تمام اوقات، از این خصوصيت به خوبی اســتفاده می کرد. بسيار خوش 
اخاق و مهربان بود؛ درسام کردن )حتی به کوچك ترها( هميشه پيش قدم 
بود و بدون اســتثناء، خنده روی لبش بــود. لطافت روحش آن قدر زیاد بود 
که با بچه های  هشــت، نه ساله ساعتها می نشست و حرف می زد و کارهایی 
به  تناسب  سن، به آن ها  واگذار می کرد تا بيکار نباشند. بعد از آغاز جنگ، 
جهت تقویت بيشــتر بسيج مســجد، به عنوان مسئول اطاعات و تحقيقات 
بسيج مرکز فعاليتهای اسامی مسجد مهدی)عج( انتخاب شد و توانست مهم 
ترین و مشکل ترین بخش از تشکيات مسجد را با ترتيب و نظمی خاص احيا 
نماید. شهادت مسعود برادر بزرگش تأثير بسيار عميقی بر روحيه اش گذاشته 
بود و عاوه بر همه کارها، مسئوليت رسيدگی به خانواده نيز به دوشش افتاده 
بود. به خانواده و صله رحم بسيار اهميت می داد و با برخی از اقوام و دوستانش 
کــه احتمال می داد رفت و آمد بر روی آنها تأثير مثبتی بگذارد ارتباط منظم 
داشت و هفته ای یك بار به دیدن آنها می رفت. او درعشق رفتن به جبهه می-

سوخت و همواره به مســعود غبطه می خورد. یك بار به پادگان امام حسين 
)عليه الســام( رفت که به جبهه برود اما با مخالفت دوستانش روبرو شد و با 
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غمی عظيم به خانه برگشت. 
روز پنج شــنبه هشــتم مرداد سال شــصت بعد از اتمام کارهایش در مرکز 
فعاليتهاي اســامي مسجد مهدي )عج( با عجله خود را به نماز جماعت ظهر 
رســاند. بعد از نماز، بچه هاي مســجد موتورش را قرض مي خواستند؛ سعيد 
گفت موتور خراب اســت و باید به تعميرگاه بروم. در راه به پيشنهاد یکی از 
دوستانش )سيد حميد( که می خواست سر مزار برادر شهيدش برود، قرارشد 
به بهشت زهرا بروند. سعيد این اواخر بيشتر شب هاي جمعه سر قبر دوستانش 
می رفت. کارهایش را کنار گذاشت و همراه حميد با موتور خراب عازم بهشت 
زهرا شدند. در ميان راه به دنبال یکي دیگر از دوستانشان نيز می رفتند. تازه 
راه افتاده بودند که در خيابان دکتر فاطمي توســط منافقين مورد سوء قصد 
قرار گرفتند و از پشت به آنها شليك شد. سيدحميد همان لحظات اول شهيد 
شــد و سعيد که روزه دار بود بيست و چهار روز با هفت زخم شدید در بستر 
افتاد. هنگام درد، دعا می خواند و ذکر »شــکرا لك یا اهلل، شکرا لك یا حبيب 
الناس« را مرتب زمزمه می کرد. بسيار درد داشت و در سحرگاه اول شهریور با 

ایمانی راسخ، دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد. 

خاطره ای از پدر شهید
یکی از دوســتانش برایم تعریف می کرد که با هم قرار گذاشــته بودند برای 
کنکوردرس بخوانند. مي گفتند: ســعيد فعاليت زیادی داشت و خيلی کم با 
ما درس می خواند، البته بيشــتر شــبها بيدار بود. ما فکر مي کردیم که قبول 
نمي شــود. وقتي جوابها آمد، گفتيم: غصه نخور می دانيم که قبول نشده ای؛ 
ســال بعد بيشتر تاش کن تا قبول شوی! ابتدا گفت: رتبه ام سه هزار شده و 
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بعد با خنده فریاد زد: رتبه ام صد وشش شده و پزشکی تهران  قبول شده ام.
 

خاطره ای از مادرشهید
یك بار به ســعيد گفتم: مادر، چقدر به خودت فشــار می آوری؛ کارهایت در 
مســجد زیاد است؛ کمی استراحت کن . سعيد در حالی که اشك چشمانش 
را پر کرده و ســرش پایين بود با صدایی لرزان گفت: مامان مگر می خواهي 
خون مسعود پایمال شــود؟ من با فعاليتم در مسجد، انتقام خون مسعود را 
می گيرم. خيلي فعاليت مي کرد؛ مدتی هم به جهاد سازندگی شهرهای شيراز 

و ایرانشهر) در استان بلوچستان( رفت.

خاطره ای  از برادر شهید 
ســعيد دنباله رو کســی نبود. مدام یك چيز از دورنش مي جوشيد. ما همه، 
رشته ریاضي خواندیم، دوست داشتيم او هم مهندس شود. با او خيلي حرف 
زدم؛ آن لحظه حرفم را قبول کرد ولي شــش ماه بعد فهميدم که رفته رشته 
پزشکي. بسيار مطالعه می کرد و سعی داشت که مطالب را خوب بفهمد. وقتی 
در بيمارستان بر اثر اصابت هفت گلوله بستری بود، یکی از پزشکان متخصص 
به عيادت او آمده بود؛ در مورد یك مســئله، سه ربع با هم بحث کردند. آخر 
بحث دکتر قانع شد و گفت: حق با توست، من اشتباه کردم. معلومات پزشکي 

تو درحد یك متخصص است. 
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زندگي نامه
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روحانــی بودن اجداد مادری )مانند: مرحــوم آیت اهلل حاج ماهادی مدرس 
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پدری اش )مرحوم آیت اهلل آقا سيد زین العابدین لواسانی، مدرس حوزه های 
علميه نجف اشــرف و تهران( و پدرش، )آیت اهلل حاج سيد محّمدرضا)حاج 
سيد فخرالدین( لواسانی و آشنایی نسبی او با زبان عربی، خيلی زود توانست 
به این زبان تسلط پيدا کند و همين امر موجب پيشرفت و تبحر او در فقه و 
اصول، کام و فلسفه اسامی شد و طی پانزده سال با معارف اسامی آشنایی 
کامل پيدا کرد. در سال چهل و یك، پس از اخذ دیپلم طبيعی، وارد دانشکده 
پزشــکی دانشگاه تهران شد. در همان ســال، دوره تربيت معلم را نيز پشت 
سرگذاشــت و آمادة خدمت در آموزش و پرورش شد. یك سال بعد، همزمان 
با تحصيل، معلم مدرسه علوی رستم آباد )وابسته به جامعه تعليمات اسامی( 
شــد. او هميشــه از تعليم و تعلم لذت می برد و در این راه خستگی براي او 
بي معنا بود. آشــنایی ســيد محّمدباقر با مردم و اهالی رستم آباد، سبب شد 
تا وی مجالس تبليغ و تفســير قرآن را به طور مستمر بر پا کند و تا آخرین 
جمعه پيش از شــهادتش، این جلسات را ادامه دهد. در دانشگاه با همفکری 
چند تن دیگر از دانشــجویان، انجمن اسامی و کتابخانه را تأسيس کرد و از 
اعضای فعال آن شــد. کاس های عقيدتی و جلسات سخنرانی مذهبی را با 
هدف روشنگری دانشــجویان پایه گذاری کرد اما خيلی زود، از طرف عناصر 
ســر سپرده رژیم پهلوی و ریيس دانشــکده کليه کاسهاي عقيدتي تعطيل 
شــد. در سال چهل و هشــت در حالی که چند ماه به پایان تحصيات دوره 
پزشــکی اش نمانده بود، طی یك سخنرانی چند ساعته در جمع دانشجویان 
و اســاتيد در سالن ابن سينای دانشــکده پزشکی، موضوع سير تحول فلسفه 
از ارســطو تا ماصدرا را به خوبی تشریح کرد و موجب حيرت حاضران شد. 
پس از پایان صحبتهای ایشــان، دکتر شریعتی که در جلسه برای سخنرانی 
حاضر شــده بود، به دعوت جواب منفی داد وگفت: بعد از ســخنرانی بسيار 
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جامع و جالب دکتر لواســانی، من مطلب مهمی بــرای گفتن ندارم. پس از 
اخذ مدرک پزشــکی عمومی،  مدتی در روستای آستانه اراک مشغول درمان 
روســتایيان شد. در سال پنجاه  و  سه توانست دورة تخصصی جراحی گوش و 
حلق و بينی را با موفقيت تمام کند و تخصص خود را در این رشــته بگيرد. 
در همان سال پس از انحال مدارس جامعه تعليمات اسامی، وی به بهداری 
آموزشگاه های شميران منتقل گردید اما پس از چند ماه به علت اینکه مبلّغ 
مسائل اسامی در آنجا بود، توسط مسئول بهداری )که از سرسپردگان رژیم 
منحوس پهلوی به شــمار می رفت( از کار برکنار و از سوی دادگاه از خدمت 
دولتی محروم شــد که این محروميت تا پيروزی انقاب اسامی ادامه یا فت. 
روشــنگری های او عليه رژیم طاغوت و تاش برای احياء فرهنگ اسامی و 
مبارزه تحت لوای روحانيت،  موجب حساسيت ساواک به فعاليت های او شد و 
تحت مراقبت و تعقيب رژیم قرار گرفت. یك بار ساواکی ها برای دستگيری او 
به خانه اش ریختند و مقاالت و نوشته هایش را توقيف کردند ولی خوشبختانه 
نتوانســتند خودش را دستگير کنند. با فراگير شدن اعتراضات مردمی، سيد 
محّمد دوشادوش مردم مبارزه علنی بر ضد رژیم را آغاز کرد و درجمعه سياه 

در منزل مرحوم دکتر واعظی به درمان مجروحان و مصدومان پرداخت.
 در بيســت و یکم بهمن ســال پنجاه و هفت بعد از اعام حکومت نظامی از 
ســوی رژیم و فرمــان امام مبنی بر آمدن مردم بــه خيابانها و بی توجهی به 
وضعيت اعام شده از سوی جادان رژیم، سيد محّمد همراه سایر مردم برای 
تسخير کانتری قلهك حرکت کرد و فردای آن روز در پی اعان درخواست 
بيمارستان رویال )رسالت( به پزشك جراح، به همراه برادرش دکتر سيدجعفر 
لواسانی، به مداوای زخميان مشغول شد. در فروردین ماه سال پنجاه و هشت 
و پس از پيروزی انقاب اسامی با پيشنهاد مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
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و همچنين اصرار دانشــجویان به ریاست مدرسه عالی بهداشت انتخاب شد. 
با تأسيس حزب جمهوری اسامی، محّمدباقر با کمك تعدادي از دوستانش 
واحد پزشکی حزب را پایه گذاری نمود. در آبان سال پنجاه و هشت مسئوليت 
وزارت بهداری توســط شورای انقاب به پزشکان حزب واگذار شد و با اصرار 
پزشکان حزب مســئوليت معاونت بهزیستی وزارت بهداری را قبول کرد. در 
ابتداي کار از دکتر فياض بخش دعوت به همکاری کرد و خيلي زود متوجه شد 
بســياری از موسسات تابعه و ادغام شده در وزارت بهداری هيچگونه تناسبی 
با کار اصلی این وزارتخانه ندارند، به همين دليل طرح ســازمان بهزیســتی 
کشــور را با همکاری دکتر فياض بخش تهيه و به شورای انقاب ارائه نمود و 
چون این طرح منطقی و قابل اجرا بود، خيلی زود از تصویب شــورای انقاب 
گذشــت. اواخر سال پنجاه و هشت نماینده نخســتين دوره مجلس شورای 
اســامی شد و ریاست کميســيون بهداری خانه ملت را بر عهده گرفت و با 
اعتقاد به اینکه تنها راه نجات پزشکی کشور آن است که خدمات پزشکی باید 
ارزان شود، طرح ها و پيشنهادهایی را در همين زمينه ارائه کرد که به تصویب 
مجلس رســيد. آخرین طرح پيشنهادی شــهيد به مجلس شورای اسامی، 
نحوه اســتفاده از دانش آموختگان مقطع تحصيلی فوق دیپلم و کارشناسی 
بهداشــت و گروه پيراپزشکی و سایر رشــته های ذیربط بود که بر اساس این 
طرح، فارغ التحصيان این رشته ها پس از طی یك دوره آموزشی کوتاه مدت 

به روستاهای فاقد پزشك اعزام می شدند.
محّمدباقر می گفت: یکی از خصایص نهضت های الهی این است که بسياری از 
ارزش هایی را که در جوامع انســانی رو به مرگ می رود و بر حسب مقتضيات 
مادی که حاکم اســت،  اضمحال می یابد، دوباره احياء می کند و با احياء این 
ارزش ها است که جوامع انسانی حيات دوباره خودش را پيدا می کنند.... و یکی 
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از برترین این ارزش ها مسئله حق است. گمان ما این است که حق در روابط 
انســانی و شاید بيشتر در مسایل مربوط به حقوق بشری است لکن با امعان 
نظر در حقایق اســام در می یابيم که حق، ميزانی اســت که بر تمام شئون 
وجود و بر ذره، ذره عالم حاکم اســت و حکومت حق اســت که در دل مردم 
نااميد و محروم و مردمی که در بند هستند، اميد رهایی را هر چند دوردست، 
پدید می آورد. مسئله حق به عنوان یك معيار و حاکميت آن بر تمامی شئون 
وجود به عنوان یك مسئله انتزاعی و صرف بحث در کتابها نيست؛ مسئله ای 
است ملموس که اگر بر آن عمل شود، نتایج آن را به رأی العين خواهيم دید.

محّمدباقر اگر چه در رشــته پزشکی تخصص داشت، اما توانسته بود در سایه 
تعاليم غنی اسامی در همه ابعاد مدیریتی صاحب فکر و اندیشه شود و معتقد 
بود با توجه به ســيل توطئه های دشمنان انقاب اسامی باید آمادگی مقابله 
و رویارویی با هر تهدید و خطری را در کشور فراهم کرد. معتقد بود ما هنوز 
اقتصاد اسامی سالمی نداریم و اقتصاد ما دنباله اقتصاد غرب زده زمان طاغوت 
است. ما باید سادگی و بی پيرایگی را در جامعه مان تشویق کنيم. ما باید یك 
اقتصاد کشــاورزی داشته باشيم که توليد کشاورزی ما واحد تعيين ارزش ها 
باشــد، هنوز فاصله بين قيمتی که برای محصوالت کشاورزی گذاشته ایم و 
قيمتی که برای محصوالت صناعی وجود دارد بســيار زیاد است.... و بنابراین 
باید یك فکر اساسی بشود. محّمد باقر مدتی نيز به عنوان عضو کميته پزشکی 
ستاد انقاب با این ستاد همکاری مي کرد. او آرزویی جز وصال معبود نداشت 
و هميشه می گفت: من از نظر جسمی بنيه و استعداد اسلحه دست گرفتن و 
در خط مقدم جبهه جنگيدن و از ســنگری به سنگر دیگر رفتن را ندارم، اما 
شــهادت را از خدا طلب می کنم. از محّمدباقر یك فرزند به نام محّمدعلی به 
یادگار مانده است.سرانجام محّمدباقر به آرزوی دیرینه-اش رسيد و در هفتم 
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تير ســال شصت در حادثه تروریســتی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اسامی به دست منافقين کوردل به مقام رفيع شهادت نائل آمد. 



زندگي نامه
شهيد مرتضي لبافي نژاد چهاردهم آذر هزار و سيصد و بيست و سه )مصادف با 
عيد غدیرخم( در خانواده ای مذهبی در شهرستان شاهرود متولد شد. پدرش 
کارمند راه آهن و هنگام تولد مرتضی، در شاهرود مأموریت بود. مرتضی پس از 
گذراندن دوره ابتدایی در دبيرستان البرز تهران پذیرفته شد و دوره متوسطه 
را با موفقيت ســپری کرد و فعاليت های سياســی و مذهبی خود را از همان 
زمان آغاز کرد و به جلسات تفسير قرآن و آموزش معارف دینی رفت. درکنکور 
سراسری شرکت کرد و با رتبه باال در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. 
پس از اتمام دوره عمومی، موفق شــد رتبه یك آزمون بورسيه اعزام به خارج 
را کسب کند ولی تصميم گرفت در ایران بماند و به مبارزاتش ادامه دهد. در 
دوران دانشجویی، انجمن اسامی دانشکده را تأسيس کرد و در امور فرهنگی 

شهیددکترمرتضی لبافی نژاد
نام پدر: عباسعلي

محل تولد: شاهرود
تاریخ تولد: 1323/9/14

سال ورود به دانشگاه : 1342  
تاریخ شهادت : 1354/11/4

محل شهادت : تهران   
آدرس مزار: نامعلوم )احتمال از سوی ساواک 

به درياچة نمک قم انداخته شده است(
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و اجتماعی مشارکت فعال داشت. تحصيات خود را با موفقيت در سال چهل 
و هشت به پایان رساند و به خدمت مقدس سربازی رفت و به عنوان پزشك 
در روســتاهای اطراف نهاوند به درمان محرومان پرداخت. در مدت کوتاهی 
تدین و خلق و خوی مرتضی آوازه او را در ميان روســتایيان پراکنده ساخت. 
مرتضی در ســال پنجاه به طور رســمی عضو سازمان مجاهدین خلق شد تا 
مبارزه مسلحانه را تجربه کند. از او خواسته شد در سازمان عضو تيم پزشکی 
شــود؛ مرتضی دوره تخصص چشــم را رها کرد و جراحی را پيش گرفت. در 
شــانزده شــهریور پنجاه و یك با پروین ســليحی که از خانواده ای متدین و 
مذهبی بود ازدواج کرد و در سال پنجاه و دو صاحب فرزندی به نام یاسر شد. 
در آن روزها سازمان دچار بحران های زیادی شده بود. تصميم سازمان این بود 
که مرتضی به تبریز برود تا از این ماجراها دور باشد. مرتضی به تبریز رفت و با 
توجه به تغيير ایدئولوژی سازمان، با بيشتر افراد مذهبی عضو سازمان تسویه 
شد. مرتضی در تمام مدت عضویت در سازمان بر اعتقادات مذهبی خود پایدار 
ماند و در برابر تغيير ایدئولوژی قاطعانه مقاومت کرد. پس از اطاع از ماهيت 
و عملکرد مرکزیت سازمان، همکاری قبلی خود را راه خطا توصيف کرد و از 
آن ابراز پشــيمانی نمود. در یازدهم مرداد ماه سال پنجاه  و چهار، با اعترافات 
وحيد افراخته1 ، مرتضی و همسرش لو رفتند و در تبریز دستگير شدند. آن ها 
را بــه زندانی در تهران منتقل کردند. مرتضی با نقشــه ای وانمود کرد که در 
تهران قراری دارد و باید سر قرار برود. به همراه مأمورین به منطقه مورد نظر 
رفت و در فرصتی مناسب فرار کرد؛ اما با تعقيب و تيراندازی ماموران از ناحيه 
شانه و بازو مجروح و مجدداً دستگير شد. پروین که نوزده سال بيشتر نداشت 

1-وحيد افراخته یکی از اعضای سازمان مجاهدین
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نيز به جرم همکاری با ســازمان بازداشت شد و در دادگاه نظامی به دو سال 
زندان محکوم گشــت، حدود یك ســال در زندان انفرادی به سر برد. او نيز 

همچون مرتضی بر اعتقادات دینی خود استوار ماند. 
مرتضی غالباً روزه دار بود و مدت شش ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه های 
شــدید قرار گرفت. ساواک نمی توانست مرتضی را که فردی پرتاش و فعال 
در صحنه علم و سياست بود زنده نگه دارد؛ بنابراین او را در چهارم بهمن ماه 
پنجاه و چهار به جوخه اعدام ســپرد و به شــهادت رساند و کسی را از محل 
دفن او مطلع نکرد. پس از اینکه انقاب اســامي در ســال پنجاه  و  هفت به 
پيروزی رسيد و مراکز و سازمانها به دست مردم افتاد؛ در اسناد مهر شده ای 
مشخصات کساني که جسدشان به دریاچه نمك انداخته شده بود، از ساواک 
پيدا شد. زیر نام مرتضي این طور نوشته بود: نامبرده تيرباران نشد؛ چندگلوله 
به پا و کتفش شيلك شد تا قدرت تحرک از او گرفته شود و با خونریزي شدید 
توسط هلي-کوپتر به دریاچه نمك در قم منتقل و در حالي که هنوز زنده بود 

و جان داشت، به آب انداخته شد.

 وصیت نامه شهید 
ِحيِم َو بِِه نَسَتعِين ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

سام و درود گرم من به پدر و مادر عزیزم؛ پدر و مادر مهربانم؛ پدر و مادری 
که هيچ چيز را از من دریغ نکردند. سام من به پروین عزیزم، همسر مهربان و 
فداکارم؛ همسر متقی و پرهيزکارم. سام من بر یکایك فاميل عزیز و مهربانم 
که متأسفانه فرصت نام بردن یکایك آنها را ندارم. برای من نگران نباشيد که 
َِّذيَن ُقِتُلواْ ِفي َسِبیِل الّل أَْمَواتًا بَْل  خداوند فرموده اســت:  َو لَ تَْحَسَبنَّ ال
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أَْحَیاء ِعنَد َربِّهْم يُْرَزُقوَن .1
مطالبی را مختصراً در زیر می نویسم و می خواهم دقيقا این سفارشات اجرا گردد.

مربی فرزندم فعًا و تا وقتی همسرم در زندان است پدر و مادرم خواهند بود 
و بعد، خود همسرم. اگر زمانی همسر عزیزم خواست شوهری اختيار کند به 
نظر من بهتر است فرزندم را مجدداً به پدر و مادرم بسپرد. به هر حال از مربی 
فرزندم هرکه هست، خواهان تربيت صحيح فرزندم می باشم. می خواهم او را 
نه تنها از نظر درســی، بلکه از نظر مسائل مذهبی و اجتماعی نيز فردی آگاه 
و مطلع بار آورد. از نظر محبت، نه کم و نه زیاد، که هردو زیان بخش است.در 
خانه ای که فرزندم رشد و تربيت می یابد، تلویزیون و مجات فاسد و هرگونه 
وســيله ای که موجبات فساد اخاقش را ایجاد کند، هرگز نباشد. سفارش به 
مادرم در مورد پروین عزیزم می کنم و می خواهم که هميشه و همواره نسبت 
بــه او محبت قبلی را حفظ کرده و به خصوص تا او در زندان اســت مکرراً و 
مرتباً به دیدار او برود و از محبت به او فروگذار ننماید. ســفارش به مادرم در 
مورد زهرا می کنم. البته می دانم که فلورا و بهمن عزیز آن قدر انسان هستند 
که هيچ گاه قدر زحمت های او را فراموش نکنند ولی مع الوصف اگر روزی از 
او جدا شدند، از مادرم می خواهم که او را چون دخترش نزد خود نگهدارد. او 

حق فراوانی به گردن همگی ما دارد.
 مدت 3/5 سال نماز قضا و 2/5 ماه روزه برایم از پول خمس داده بخرید. آنچه 
پول نقد و سکه طا دارم مبلغ 10 هزار تومان را خيرات کنيد. خمس پول نقد و 
سکه ها را بپردازید. مخارجی که برایم کرده اید از آن بردارید. اگر طلبی از کسی 
داشتم و آن را وصول کردید، خمس آن را نيز بپردازید و به هر حال آنچه باقی 

1-سورة مبارکة آل عمران آیه 169: هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه زنده اند که 
نزد پروردگارشان روزی داده می شوند
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ماند و به عاوه کليه اثاثيه منزل متعلق به همســرم می باشد و او می تواند هر 
گونه دخل و تصرفی در آن بنماید. محل سکه های طا درون یك کارتن است 
که در داخل اطاق باال )که اثاثيه ما قرار دارد( درون درگاهی است؛ درون کارتن 
یك ظرف چينی است که درونش مقداری پوشال و یك قوطی است. پول نقد 
که برابر 64 هزار تومان اســت، در چهار برگ ورقه سپرده ثابت بانك صادرات 
است که درون یك پاکت بزرگ به همراه سایر مدارکم قرار دارد. مبالغی نيز از 
این و آن طلب دارم. البته مقداری از پول فوق و سکه ها را ساواک ضبط خواهد 
کرد. به مادرم توصيه می کنم در نمازهایش دقت بيشتری کند و علی الخصوص 
در ضمن یکی دو ســال آینده حتما به حج برود. به پدرم توصيه می کنم که او 
نيز در نمازهایش دقت بيشتری کند و حتماً تلویزیون را بفروشد. در مراسمی 
که برای من برپا می گردد، اکيداً از شرکت زن های بی حجاب و یا حتی با چادر 
و یا روسری توری جلوگيری نمایيد. به همين جا مطالب فوق را ختم می کنم و 
بار دیگر سفارش می کنم مطالب فوق را دقيقاً اجرا نمایيد. قربان همگی فاميل 

عزیز. مرتضی لبافی نژاد. وصيت دیگری ندارم. 
سحرگاه چهارم بهمن پنجاه و چهار- ساعتی قبل از اعدام 
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زندگي نامه
شــهيد محّمد منتظرالظهور چهاردهم دی ماه هزار و ســيصد و سی و نه در 
تهران دیده به جهان گشود. پدرش نادعلي و مادرش کوکب خانم بود. محّمد 
بســيار خوب درس می خواند؛ بچة فوق العاده ای بود و قابل مقایسه با دیگران 
نبود. یك روز از طرف مدرســه دنبال خانواده اش فرستادند و گفتند که این 
بچه نابغه است و حيف است که در مدرسه هاي جنوب شهر درس بخواند. اگر 
برایتان امکان دارد، او را در باالی شــهر به مدرسه بفرستيد. مادرش به خانم 
معلمش گفت که بيشــتر از این امکانات ندارند. محّمد پنج سال اول دبستان 
را با نمرات عالی پشــت سرگذاشــت و ششم را در تابستان خواند. او هميشه 
شــاگرد اول مدرسه بود. دوران متوسطه را در دبيرســتان ميرداماد، شاگرد 
شــهيد رجایی بود و ســال آخر را در دبيرستان آذر خواند. در دو رشته علوم 

شهید محّمد منتظرالظهور ورنوسفادرانی
نام پدر: نادعلي

محل تولد: تهران 
تاریخ تولد: 1339/10/14
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تاریخ شهادت : 1361/1/4
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آدرس مزار: استان تهران، بهشت زهرا،قطعه 

24 ، رديف 141، شماره27
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طبيعی و ریاضی، دیپلم گرفت. رفتار و کردارش واقعاً الگوي یك انسان واقعی 
و شایسته بود. 

یکی از فعاالن انقاب بود؛ به مســاجد و جاهــاي مخصوص تبليغات دیني 
مي رفــت و اعاميه هــاي امام را پخش مي کرد. در ســال پنجــاه و هفت از 
طریق رأی کميســيون پذیرش با بورسيه ارتش به عنوان دانشجوي پزشکي 
در دانشــگاه مشغول به تحصيل شد. عضو بسيج و متصدي کتابخانه مسجد 
انبار گندم محله بود. نوارهای کافی را بســيار گوش می داد و هر روز قسمتی 
ازنهج الباغه را با عاقه می خواند. با خط بریل و قاليبافي آشــنا بود و اوقات 
بيکاری درکتابخانه مسجد براي محرومان کاس تقویتی مي گذاشت. هميشه 
مي گفت: که اگر پزشکي را تمام کند در محلة مستضعفان و محرومان مطب 

خواهم زد.
منطقه اي بين قائم شــهر و ساري به نام قادیکا وجود دارد که بسيج و سپاه 
در این منطقه عمليات داشتند. محّمد با دو تا از دوستانش که یکي مهندس 
و دیگری از بچه هاي سپاه بود از طریق جادة شمال، عازم مشهد بودند. عده اي 
با ساح و تجهيزات سر راهشان را گرفته و از آنها کمك مي خواهند. از مردم 
منطقه نيز یك صد نفر بــه کمك آمده بودند. آنها گفته بودند ما به هرکس 
که کارت بسيج و سپاه داشته باشد، اسلحه می دهيم؛ محّمد و دوستانش که 
کارت بســيج و سپاه داشتند را به جنگل مي برند. در بين راه، دوست محمد 
فهميــده بود این افراد، ضدانقاب هســتند و به دروغ بــخ آنها گفته بود که 
بســيجی ام. در بسيج بودم ولی جاسوســی می کردم. آنها کارت را بر گردانده 
و  او را بيرون کرده بودند. دوســتش وقتي کمی دور مي شــود، فریاد مي زند: 
فرار کنيد؛ آنها ضد انقابند. رفيق محّمد فرار می کند اما او را به رگبار بسته 
و بدنش را ســوراخ ســوراخ مي کنند. محّمد را هم به درخت بسته و شدیداً 
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شکنجه می دهند؛ طوری که تمام استخوانهاي تنش خرد می شود؛ بدنش را 
در مسير قطار می اندازند تا اثری از او باقی نماند اما به لطف خدا جنازه وسط 
ریل می افتد و آســيبی نمی بيند. دوستش که فرار کرده بود به پاسگاه رفته، 
خبر مي دهد که ما سه نفر را به جنگل بردند و بقيه ماجرا را تعریف می کند اما 
رئيس پاسگاه که چند بار با نقشه های مشابه منافقين، تعدادی از همکارانش را 
از دست داده بود، فکر می کند که این قضيه هم دامی از سوی گروهك هاست 
و به حرفهای او توجه نمی کند. تا این که شــب هنگام، با گزارش روستایيان، 
صحت حرفهای دوست محمد آشکار می شود و به همراه چند مأمور و رئيس 
پاسگاه به آن منطقه می روند و محّمد و دوستش را که به طرز بسيار دردناکی 

به شهادت رسيده بودند، پيدا می کنند. 

صحبت هاي مادر شهید
محّمد اهل لهو و لعب نبود. اگر نوار موسيقي دست همسایه ها مي دید با رفتار 
بســيار خوب آن را از آنها مي گرفت و در مســجد حاجي عبداهلل، با قرآن پر 
مي کرد و به آنها بر مي گرداند. در ســال پنجــاه و هفت دو تا دیپلم گرفت و 
بــه ارتش رفت.  کم کم انقاب پا گرفت و اعاميه هاي حضرت امام هم آمد. 
او اعاميه ها را مي گرفت و به دانشــکدة افسري مي برد. یك شب می خواستم 
چيزي در ســاکش بگذارم، دیدم تعداد زیادي کاغذ هســت. پرسيدم اینها 
چيست؟ آن موقع عکس حضرت امام روي اعاميه ها نبود. گفت: اینها مربوط 
به کتابهاي دانشــگاه من اســت. تا این که انقاب شد و پادگان ها را گرفتند. 
روزي که بختيار رفت، ما به دانشــکده رفتيم؛ اســلحه دست گرفته و کاه 
نظامی بر ســرش گذاشــته بود. همان جا خدا را شــکر کردم که اگر بچه ام 
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اسلحه دست گرفته، فقط به خاطر خدا و قرآن است. گفتم: محّمدجان دهانت 
خشك شده؛ بيا به خانه برویم. گفت: مادر نمي داني چه لذتي دارد. من رفتم 
پيش فرمانده اش و اجازه او را گرفتم. آمدیم خانه؛ تا عصر هم پيش من بود و 
عصر دوباره رفت. هفته اي یك روز پيش ما مي آمد. من هم گاهی به خوابگاه 
مي رفتم و به او سر مي زدم. در دوران انقاب، محّمد به فعاليتهاي زیادي مثل 
پخش ســخنرانيها و نوارهاي حضرت امام مشــغول بود. یك شب ساواک به 
خانة ما آمد. محّمد اعاميه ها را در یك آب انبار قدیمي در زیرمين خانه مان 
پنهان مي کرد و ســاواک نتوانســت آنها را پيدا کند. دو تا از دوستانش را در 
محله دســتگير کردند ولي چون ما همسایة دو تا ارتشي بودیم، آن ها گمان 
نمي کردند که بچة ما در این برنامه ها حضور داشــته باشــد. پس از پيروزی 
انقاب، چند روزي به عيد مانده بود که زنگ زدند و گفتند که دانشگاهها باز 
شده و داشنجویان باید به سر کاسها برگردند. من این خبر را به محّمد اطاع 
دادم. محّمد گفت: دیگر دانشــگاه براي ما ارزشي ندارد؛ هدفي که ما دنبالش 
بودیم و هســتيم تحصيات نمی-خواهد. ولي به خاطر اصرار شــما مي روم 

تاببينم چه خبر است. آمد و گفت: باید از شنبه سر کاس بروم. 
مدتی بود جنگ شــروع شــده بود و محّمد چند باری همراه گروه امداد به 
جبهه رفت؛ اما بی خبر شــب عيد برگشــت.  برایش سبزي پلو درست کرده 
بودم. ولی به غذا دســت نزد و به جاي آن یك پياله ماســت خورد و گفت: 
نمي داني در جبهه چه خبر اســت؟ یك هفته اســت که دایي حسين و بقيه 
بچه ها در محاصره اند؛ حتي برای رفع عطش آب هم ندارند. هميشه سفارش 
مي کــرد کــه زیاد پخت و پز نکنــم. کم غذا و کم حــرف و آرام بود. در ماه 
رمضان فقط یك چاي یا نوشابه مي خورد. پيش من مي آمد و مي گفت: با من 
قــرآن مي خواني؟ اگر مي خواندم پيش من می ماند و گرنه به اتاقش مي رفت 
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و قرآن تاوت مي کرد. بســيار ســاکت و آرام بود. خيلي به او وابسته بودم و 
هميشــه در کارهای خانه کمکم بود. یك روز تمام دیوارها را )به خاطر اینکه 
برادرکوچکش خط خطی می کرد( تا زیرســقف کاغذ دیواری چسباند تا من 
براي خانه تکانی عيد راحت باشم. هر وقت من ناراحت بودم، دلداری ام  مي داد 
و مي گفت: مامان جان خودم تو را به خانة خدا می فرستم و خدا را شکر کن 
که چيزی نداري؛ چون اگر ثروتمند بودی، قسي القلب مي شدی و رابطه ات با 
خدا کم و یا قطع مي شد. یك روز محّمد براي من لباس مشکي خرید. من از 
لباس مشکي خوشم نمي آمد و به رنگ سبز عاقه داشتم. گفتم: چرا مشکی 
خریده اي؟ گفت: مشــکی هم الزم مي شود. دو روز قبل از شهادتش هم براي 
پدرش پيراهن مشــکی خرید و اصرار کرد پدرش لباس را بپوشد. پدرش که 
در باغچه مشغول گل کاری بود، دستانش را شست و لباس را پوشيد. محّمد 
خوشحال شد و گفت چقدر این پيراهن به شما می آید. با همان پيراهن هم ما 
دنبــال جنازة او رفتيم. آن روز، من منظورش را نفهميدم. خداوند در حدیثی 
می فرماید: آدم هرچه که دوست دارد باید تقدیم خدا کند. محّمدم شهيد شد 
و من بهترین چيزم را تقدیم خدا کردم. به خوابم هم آمد و گفت که چگونه 
و به کجا رفتم و چند تا گلوله خوردم. گفت: مامان شما نمي دانيد که در چه 
لجنزاري زندگي مي کنيد و نمي دانيد ما کجا زندگي مي کنيم. با برادرم خيلي 
رفيق بود و هميشه کنار هم بودند. داداشم به من گفته بود که بعد از شهادت 
محّمد، خودت را برای شنيدن خبر شهادت من هم آماده کن. چند وقت بعد 

هم او شهيد شد. 



یادنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی تهران 220



زندگي نامه
شــهيد فرید مهکام یازدهم خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و شش در شهر 
مراغه به دنيا آمد. دوران ابتدایی را در دبستان شهریار، راهنمایي را در مدرسه 
پارسا و دورره متوسطه را در دبيرستان شهيد باهنر به پایان رساند و در رشته 
ریاضي- فيزیك دیپلم گرفت. اما به علت نياز جامعه به پزشــك و استخدام 
پزشــکان هندي در مراکز درمانی، تصميم گرفت در کنکور در رشته تجربي 
شرکت کند. به نماز اهميت زیادی می داد و ساعت ها در اتاقی تاریك مشغول 
راز و نياز بود. در اجرای احکام اســام بسيار دقيق و از هرگونه تزویر و ریا به 
دور بود. فرید بسيار درس خواند تا در رشته پزشکي دانشگاه تهران قبول شد. 
با شــنيدن خبر قبولی، به بهشت زهرا رفت و گفت: نمی خواهم خودم را گم 

کنم..

شهید فريد مهکام
نام پدر: رحیم

محل تولد : مراغه
تاریخ تولد : 1346/3/11

سال ورود به دانشگاه :1365
تاریخ شهادت : 1365/10/19

محل شهادت : شلمچه
يجان شرقی ،  با ستان آذر ا : ر ا درس مز آ

شهرستان مراغه، گلزارشهدای گلشن



یادنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی تهران 222

 پس از ثبت نام و شــروع تحصيات، در آبان ماه سال شصت و پنج به جبهه 
رفت. او که از غواصان گردان حضرت ولي عصر از لشــگر 31 عاشــورا بود در 
عمليات کرباي چهارشــرکت کرد. پس از مدتی در نوزدهم دی ماه ســال 
شــصت و پنج در عمليات کرباي پنج بعد از شکستن خط دشمن و در خط 

مقدم مورد اصابت ترکش قرار گرفت و به فيض شهادت نائل آمد.
 

وصیت نامه 
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

الَلُّهَمّ و انِْصِب الَْمْوَت بَْیَن أَيِْديَنا نَْصباً، َو َل تَْجَعْل ِذْکَرنَا لَُه ِغّباً َو ... . 1
پروردگارا مرگ را پيش چشــمانمان نصب کن و ذکــر آن را براي ما گاه گاه 

مگردان. 
انسان تا چشم به جهان مي گشاید درگير مسائل بسياري است باید امتحانات 
بســياري بدهد، باید متحمل ســختيهایی و ناراحتي هایي باشد و در مقابل 
تمامي مصائب از ميان مشــکات و لذات و دردها و رنجها اصيلي ترین راه را 
برگزیند. در این ميان، برد با کســاني اســت که که دنيا را کاروانسرایي بيش 
ندانسته و با نصب مرگ در جلو چشمان، راهي را انتخاب کرده اند که راه انبيا 
و اوصياي الهي است. طبق دعاي امام سجاد )ع( انسان با یاد مرگ از تمامي 
خافکاریها و ســيئات برحذر خواهد بود و به تمامي نيکي ها و حسنات روي 
خواهد آورد. در حقيقت، یاد مرگ بهترین آمر به معروف و ناهي از منکر است 
و شخصي که مرگ و قيامت را یاد مي کند، نتيجتاً احکام و قوانين اسامي را 
مو به مو اجرا خواهد کرد و از گرایشــهاي اجتماعي گرفته تا گرایش فکري و 

1-صحيفه سجادیه – امام سجاد)ع(
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ریزترین مسائل شخصي، بعد معنوي و اسامي، همه و همه را مورد توجه قرار 
خواهد داد و طبيعتاً شــخص پيروز خواهد بود. لذا من بعنوان یك فرد عادي 
اجتماع به شــما عزیزان توصيه مي کنم کــه مرگ را زیاد یاد کنيد. اینجانب 
بهترین راه نجات و پيروزي را یاد مرگ - و در نتيجه، به دنبال آن - یاد خدا و 
طبيعتاً به دنبال آن، گردن نهادن بر اوامر خداوندي مي دانم. لذا توصيه اي که 
دارم این است که مرگ را فراموش نکنيد. اگر مرگ فراموش نشود، انسانيت؛ 
اســاميت و احساس مسئوليت فراموش نخواهد شد. در این صورت دائماً به 
احکام الهي عامل خواهيم بود و دنباله روی امام خواهيم بود. خود را از مسائل 
و مشکات اجتماعي کنار نخواهيم کشيد و در صورت داشتن پست یا مقامي، 
از آن سوء اســتفاده نخواهيم کرد و ...؛ در پایان از کســاني که برگردن حقير 
حقي دارند طلب بخشــش مي کنم و اميدوارم کــه مرا حال کنند. از پدر و 
مادر گرامي و برادر بزرگم و همچنين ســایر اساتيد اینجانب نهایت قدرداني 
را مي نمایم که مرا با احکام اســامي آشنا کردند و بد و خوب را نشانم دادند 
تــا خود راهــم را انتخاب نمایم. دیگر عرضي ندارم. امــام را تنها نگذارید، از 
پشتيباني وي دست بر ندارید و  خد ا را فراموش نکنيد و ارزش خود را بدانيد 

که مبادا آسان و ارزان فروخته شوید.
 فريد مهکام؛ 1365/9/30

صحبت هاي مادر شهید
از همــان اول، فرید در ميان بچه ها از ویژگي خاصي برخوردار بود. در ماه  هاي 
قبل از تولد فرید، توفيق زیادي براي عبادت داشتم و اکثر اوقات به ذکر مشغول 
بودم. پس از تولد نيز او را در جلسات قرآن همراه خود مي بردم. بعدها که بزرگتر 



یادنامه شهدای دانشگاه علوم پزشکی تهران 224

شد عاقه زیادي برای حضور در جبهه داشت و به زیارت مزار شهدا مي رفت و از 
آن ها حرف مي زد. زماني که قصد اعزام به جبهه داشت، گفتم تحصيل براي تو 

واجب تر است. گفت: من که مي توانم بروم، تکليف است که بروم.

نامه ای از طرف شهید به برادرش
بحمداهلل خداوند موقعيت را جوري پيش آورد که در معنوي ترین مکان لشگر، 
یعني گردان غواصان، باشم. داداش جان گردان ما، غواص این عمليات است. 
از مرخصی که برگشــته ام، هر روز درآبهاي خونين کارون غواصي مي کنيم تا 

در عمليات، کليد نزول امدادهاي غيبي باشيم. 
داداش جان اینجا حالي دیگر دارد. خبرهایي اســت که انسان تا در آن مکان 
نباشد، این اخبار را نمي شنود؛ چون بيش از چند روز از عمرمان نمانده است و 
همه سعي مي کنند در این چند روز بهترین شخص باشند. بنابر این بزرگترین 
ایثارها و گذشت ها و فداکاریها مشاهده مي شود. در نظر بگير اگر بداني که بعد 
از چند روز دیگر نماز نخواهي خواند، این چند روز را چگونه نماز مي خواني؟ 
بنابر این نمازها شور دیگري دارد. دعاهاي کميل و زیارت عاشورا و توسل هر 
کدام حال مخصوص خود را دارد. داداش جان آخرین روزهاي عمرم اســت؛ 
آخرین نفســها را مي کشم و آخرین نمازها را مي خوانم. شب و روز در کارون 
غواصي مي کنيم و شــهادت را تمرین مي کنيم. وقتي انســان کمي دست و 
پایش را گم مي کند و احساس مي کند که غرق مي شود، در این حال، احساس 
مي کند که ابوالفضل العباس عليه الســام با دستان خونين، دست انسان را 
گرفته اســت. آري چه لذتي دارد  که انســان دســتانش را در دستان بریده 
موالیش قرار دهد. باور کن محال است این صحنه ها را قلم بنویسد. هر لحظه 
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بوي شــهادت قوي تر به مشام مي رسد. بوي وصال امام حسين عليه السام؛ 
بوي رسيدن به خدا؛ بوي یار همه جا را فرا گرفته است و در این ميان، انسان 
الیق مي خواهد که این عطر ها را استشــمام کند. قرار اســت از آبي بگذریم 
که در هر دو طرف آن قواي دشــمن است و از پشت به دشمن حمله کنيم. 
دیگر اصا نمي توانم در باره حاالت معنوي اینجا سخن بگویم. دیگر گریه امان 

نمي دهد. فقط خواستم در این آخرین لحظات سخناني با تو بگویم:
مرا حال کن و هر کس را می بيني بگو که مرا حال کند. سعي کنيد محّمد 
و رضا هر دو پزشکي بخوانند نه به خاطر اینکه جاي مرا بگيرند. به خدا قسم 
این نيســت؛ بلکه به خاطر اینکه امروز احتياج ما به پزشــکان متعهد است. 
به همان دليل که خودم رشــته پزشــکي را انتخاب کردم. سعي کن آنان را 
هدایت کني؛ مسئوليت بر دوش تو سنگيني مي کند. در مقابل یاوه گویان کما 
في الســابق سخت و محکم بایستيد و جواب افراد غافل را با قاطعيت بدهيد. 
مبادا احساس کنيد به صف خانوادة شهدا پيوسته اید و باید یك نوع ارجحيت 
نســبت به ســایر خانواده ها پيدا کنيد. خدا را فراموش نکن و در هر حال به 
تحصيل تقوي و علم بپرداز. مرا حال کن و از ناراحتي هایي که از جانب من 
به تو رسيده است درگذر. اميدوارم در تمامي مراحل زندگي پيروز و سر افراز 
باشيد. وصيت آخرم این است که پس از من در هيچ جا زیاد از من یاد نکنيد.
 والسالم علي من اتبع الهدي/ فريد مهکام/1365/9/30
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زندگي نامه
شــهيد نوراهلل ميرزایي پور بيست و دوم دی ماه هزار و سيصد و سی و هفت 
در لوشــان منجيل استان گيان در خانواده ای مومن و متدین دیده به جهان 
گشــود. پدرش، نوروزعلی، کشــاورز بود و او دوران کودکی را در دامنه های 
سر ســبز و زیبا  ســپری کرد. تحصيات ابتدایی تا دبيرستان را با موفقيت 
چشمگيری پشت سرگذاشت و دیپلم ریاضی را در قزوین از دبيرستان پهلوی 
گرفت. از اوقاتش به بهترین نحو ممکن استفاده می کرد. از نه سالگی قرآن را 
از پدرش یاد گرفت و عاقه وافری به تاوت آن داشــت. هر کاري را با قرآن 
شــروع مي کرد، اخاص و ایمان داشت و به هر گونه حقي که پایمال مي شد، 
در هر شرایطي، اعتراض مي کرد.  قلب بسيار مهربانی داشت و هميشه در راه 
هدف خود نهایت کوشــش را مي کرد. در خانه بسيار مؤدب بود و هيچ وقت 
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بی ادبی نمی کرد. تمام شرایط احترام فرزند به پدر و مادر را در نظر مي گرفت. 
او سعي داشت آگاهي مردم را باال ببرد تا مسائل زندگي را در دو بعد )مادي 
و معنــوي( پياده نمایند. همواره خدا و قرآن را ناظر اعمالش می دید و همين 
مراقبت، تأثير عميقی بر روح و جســمش گذاشته بود؛ طوری که در زندگی 
شدیداً مراقب اعمالش بود و پایان هر هفته به بررسی عملکردش می پرداخت 
و بــرای رفع نقاط ضعف خود تاش می کــرد. از دروغگویي و غيبت اجتناب 
مي کرد و اگر دچار لغزش مي شد، بافاصله از خدا طلب استغفار مي نمود. به 
فتواي امام عمل می کرد و روزه هاي مستحبي را فراموش نمي کرد. سيمایش 
ترســيمي از معنویت، زهد و خلوص بود. ابتکار و خاقيت قابل تحســيني 
داشــت و صرفه جویي و قناعت کار بودن را معيار عاقبت اندیشي مي دانست. 
به صله رحم توجه زیادي داشــت و حرمت نهادن به والدین را به نحو احسن 
در خانواده رعایت مي کرد. درســال پنجاه و شش درکنکورسراسری شرکت 
و در دو رشــته پزشکی و مهندس پتروشيمی پذیرفته شد. او معتقد بود که 
یك پزشــك در حکومت جور و ســتم پهلوی بهتر می تواند به بندگان خدا 
خدمت نماید تا یك مهندس؛ به همين دليل دررشته پزشکی دانشگاه تهران 
مشــغول به تحصيل شد و دانشگاه را به عنوان پایگاه جهت مبارزه با طاغوت 
مي دانســت. نوراهلل ظلم ســتيز بود و محرومان را حمایت مي کرد و در ثمر 
رســيدن انقاب، نقش موثري داشت. انجمن اســامي محل را با دوستانش 
تشــکيل داد تا در راه شناخت انقاب اسامي و روشن نمودن افکار جوانان، 
نقش فعالي داشته باشند و شــروع به آموزش کاسهاي ایدئولوژیك و علوم 
اســامی کرد. در ســال پنجاه و هفت، قبل ازپيروزی انقاب اسامی با چند 
تن از دوســتان انقابي اش، براي روشنگري ماهيت پليد اجانب خائن به دین 
و کشور به مسجد جامع لوشان رفتند و پس از خواندن بيانيه اي از فرمایشات 
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امام خميني، با صدایي بلند و رسا، بانگ مرگ بر شاه و درود بر خميني را سر 
دادند. در همين موقع، مزدوران رژیم داخل مسجد شدند. نوراهلل و دوستانش 
از مســجد فرارکردند و به منزل رفتند. بعد از شناسایي، بعدازظهر همان روز، 
مأمورین از سوي پاسگاه لوشان به خانه آن ها  آمدند و حضورش را در منزل 
جویا شدند. در همين فاصله نوراهلل با لباس خانه جلوي در حاضر شد و گفت: 
»با من کار دارید؟« مأموران گفتند: »بله، شــما بازداشت هستيد!« او بدون 
آن که هراسي به خود راه دهد، گفت: » بگذارید لباسهایم را عوض کنم تا با 
شما بيایم.« هنگام خارج شدن از منزل، مأموران دستبندي بيرون آوردند تا 
به دست هایش بزنند. ولي ایشان امتناع کرد و گفت: » احتياجي نيست خودم 
با شــما می آیم. به کاري که کرده ام ایمان دارم و از هيچ چيز نمي ترســم.« 
او را به رشــت منتقل کردند و پس از مدتی آزاد شــد. نوراهلل و دوستانش در 
دانشگاه نيز بيکار نبودند و به افشای حکومت پهلوی و آشنا کردن دانشجویان 
با اسام ناب محّمدی)ص( و شخصيت واالی امام پرداختند و چون شناخت 
کافی از گروهك های ملحد، همچون مجاهدین خلق داشــتند، تمام توانشان 
را در روشــن گری نسل جوان لوشان جزم کردند تا مانع جذب جوانان به آن 
گروهك ها شوند. نوراهلل می گفت: »برادران وخواهران، عاجزانه و با التماس از 
شما مي خواهم اسام، انقاب و امام را فراموش نکنيد! صدام و همه شياطين 
رفتني هستند، آنچه خيلي مهم است شيطان دروني انسان و کش  مکش هاي 
نفســاني است. اگر در این جهاد اکبر پيروز شویم لياقت آن را خواهيم داشت 
که از منتظرین واقعي حضرت مهدي )عج( باشــيم! همه باید عاشقانه به امام 
عشــق بورزیم و از تمامی فرامين و دستوراتش اطاعت محض کنيم و همواره 
و در هر شــرایطی پيرو محض والیت فقيه باشيم تا جائي که اگر امام حرفي 
بزند و از نظر ما اشــتباه هم باشد، باید آن را انجام دهيم.« معتقد بود انسان 
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باید نفس ســرکش خود را تنبيه کند و خود، این کار را با توکل به خداوند و 
توســل به ائمه هدی )ع( و با عبادات و روزه داری ومطالعه انجام می داد. بعد 
از پيروزی انقاب اســامی با توجه به مشــغله فراوانی که داشت، مسئوليت 
بســيج مستضعفان شهرســتان رودبار را به عهده گرفت و توانست با توان و 
همت واالیش در ســازماندهی و جذب نيروهای جوان و گســترش بسيج در 
لوشــان و اطراف رود بار فعاليت کند. از یك سو باید برای تدریس در مدارس 
تهران و از سوی دیگر برای گذراندن طرح دانشگاه در بيمارستان  حضور پيدا 
می کرد. نوراهلل مي گفت: »اگر نظام، من را در سيستم پزشکي به کار نگيرد، به 
مناطق محروم مي روم و براي مردم ستمدیده خدمات پزشکي انجام مي دهم 
و از این کار بسيار خوشحال می شوم.« با شروع جنگ بر خود واجب دانست 
به ندای » َهّل ِمن ناِصِر یَنُصُرني حضرت ابا عبداهلل الحســين عليه الســام« 
کــه از حلقوم فرزندش روح اهلل به گوش می رســيد، لبيك بگوید. با وجودی 
که پزشــك بود و می توانست در بيمارستان شهر اهواز مستقر شود، خواست 
بــه نزدیك ترین مقر خط مقدم جبهه برود تــا درکوتاه ترین زمان به مداوای 
مجروحين بپردازد. به سوسنگرد رفت و چادر امدادی بر پا کرد و درحالی که 
مشغول نجات رزمنده ای بود، زیر موشکباران کاتيوشای دشمن قرار گرفت و 

به فيض شهادت نائل آمد.

وصیت نامه
بِْسم رّب الُشهداء َوالِصدیقين 

َمن َطَلَبنی َوَجَدنی َو َمــن َوَجَدنی َعَرَفنی َو َمن َعَرَفنی اََحَبني َو َمن 
اََحَبنی َعَشَقنی َو َمن َعَشَقنی َعَشقُتُه: َو َمن َعَشقُتُه َقَتلُتُه َو َمن َقَتلُتُه 

َفَعلی ِديَُته َو َمن َعلی ِديَُته َو اَنَا ِديَُته. 
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هر کس که مرا طلب کند خواهد یافت و هر کس که مرا بيابد، خواهد شناخت 
و هر کس که مرا بشناسد، عاشقم خواهد شد و هر کس عاشقم شود، من هم 
عاشق او خواهم شد و هر کس که عاشقش شوم، خواهم کشت و هر کس را 
که بکشم دیه او بر گردن من خواهد بود و هر کس که دیه اش بر گردن من 

باشد دیه اش را خواهم پرداخت.
 تــوکل بر خداوند باري تعالي. باري پس از مدت هاي طوالني جنگ با نفس، 
شــاید کمي بر او غلبه کــرده و درک کردم که مرگ یــك واقعيت زیبا در 
جریان زندگي یك انسان است. دلم قرص شد که یك روز هم مطمئناً سراغ 
من مي آید. چه بهتر کــه مردانه آن را بپذیري و آخرین حربه اي که در آنجا 
مي تواني از اختيار استفاده کني ، همين مرگ است. نتيجتاٌ به این فکر افتادم 
که اکنون با وضعيت جنگ، باید به فکر این باشم که یك وصيتنامه که بيشتر 
چيزهاي درونم را منعکس مي کند بنویسم تا اگر به درگاه باري تعالي شتافتم 
شــاید - و باز بلکه شاید - نوري کم سو در ميان شعله هاي فروزان عشق ها و 
آگاهي هاي بزرگ دیگر که مردان بزرگ چون محّمد )ص( علي )ع( حســين 
)ع( تا امروز افروختند، براي یکي از افراد خانواده ام روشــن باشد. شاید راه به 
ســمت نور یابند و با حرکت و تاش موفق به دستيابي مدارج عاليه انساني 
شــوند. باري مي خواهم بگویم که من معتقد به مبــداء و معاد بوده و نبوت، 
امامت و عدل خدا هســتم ولي این مطلب را بگویم که این عشــق و نور به 
علت این کــه من قاصر، بدبخت، بيچاره، گنهکار چون حاضر به ترک بعضي 
از گناهان نبوده و خاصه هر وضعي که تصور مي شــود مجبور به انجام آنها 
مي شوم خيلي خيلي از حقيقت که باید در دل من روشن گردد، عقب مانده ام. 
دلم از این مسئله خيلي درد گرفته حتي در موقع نوشتن این ها از شدت درد 
دارم مي گریم؛ بایي بزرگ تر از این برایم نازل نشــد. ولي اصٌا نمي دانم که 
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چه طور مي شود؛ شاید گمان کنم که ختم اهلل شده ام. خدایا در این لحظات 
از تــو مي خواهم که اگر این بــاي مرا درک نکني من چه طور طاقت عذاب 
قيامت را تحمل کنم؟ خدا کمکم کن. بله برادر یا خواهري که این ســطور را 
مي خواني، من تاکنون آن طور که باید و شــاید دست به حقيقت نيافته ام که 
در دلم سنگين شده تا با آن آرامش قلب پيدا کنم و حتي بعضي یافته ها را نيز 
عمل نمي کنم. یك گناه مهلك من، انجام گناه کبيره است. خدایا خودت مي-

داني که من این را براي زنده بودن نمي نویســم. ولي خدایا مي خواهم دردها 
و رنج هاي خود را بنویسـم شاید هم اشـتباه مي کنم که این طور مي نویسم. 
خدایا خودت کـــمك کن. خاصه اگر زنده ماندم، مي روم و مي روم و مي روم 
دنبال حقيقت. اگر هم... مردم، خاصه نمي دانم تکليف من چه خواهد شــد. 

نوراهلل ميرزایي پور.  
                                                                                                                         

نامه ای به پدر و مادر
 به حضور گرامي و محترم خانواده ام سام عرض مي نمایم، بعد از درودي آتشين 
و ســامي گرم. اميدوارم که در سایة  خداي تبارک تعالي حال همه تان خوب 
باشد. و به سامتي و خوش دلي با مشکات روبرو شده و پيروز و موفق بيرون 
بيایيد. پدر و مادرم، من همان طور که قول داده بودم که از احوالم شــما را با 
خبر خواهم ســاخت روز ششم اسفند ماه براي شما تلفن زدم که موفق نشدم 
با شــما تماس برقرار کنم ولي همان هم شاید کافي بود که شما بدانيد حالم 
خوبست. ضمناً یکي از بچه ها قرار بود بياید تهران، گفتم نامه اي بنویسم شاید 
باعث خوشحالي شما شود و کمي از رنج ها و غصه هایتان را فراموش کنيد. بله 
پدر و مادر، مي دانم که شــما رنج مي برید و مایليد که من در پيش شما باشم 
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ولــي مي دانيد که اگر هر خانواده اي این طور فکر کند یك دفعه ميدان جنگ 
خالي شــده و مزدوران عراقي بر ایران مسلط خواهند شد. من این جا مسائلي 
را مي بينم که دلم مي خواهد تا آخر این جا باشــم. من این جا در بعضي اوقات 
حتي دست خدا را به عينه مي بينم که چطور به کمك سپاه اسام مي آید. من 
این جا جواناني را مي بينم که از همه چيز گذشته و براي دفاع از اسام آماده اند. 
پدر و مادر، مرگ حق اســت؛ چه من این جا باشم و چه آنجا پيش شما، هيچ 
فرقي ندارد. اگر بخواهم بميرم و اگر وقت مردنم رسيده باشد، هيچ تأخيري در 
هر کجا که باشم به وجود نمي آید. چون این را خدا در قرآن گفته. بله، خانواده 
گرامي و پدر و مادر و خواهر و برادرم، اسام فقط حرف نيست که وقتي گفتي 
دیگر کارت نداشته باشند. بلکه باید به حرف هایت هم عمل کني. بله نباید اگر 
کمي به ضرر شما شد، دست از عقيده بردارید و به معتقدات خود پایبند نباشيد؛ 
چون انسان هيچ وقت نمي ميرد، بلکه تغيير حالت مي دهد. از یك شکل به شکل 
دیگر تبدیل مي شود. حتي کساني که خطا کارند و باید به دوزخ بروند. فقط این 
مهم است که انسان چه عملي را انجام داده و چه کاري را کرده تا بعد به حساب 
او رسيدگي کنند. خواهر و برادرم این ها خرافه نيست؛ این ها دروغ نيست؛ این ها 
همه سخن خداي متعال )در قرآن( است. این ها سخنان علي )ع( است. این ها 
به هيچ وجه حرف مفت نيســت. به این ها بيندیشــيد که اگر تا به حال موفق 
نشده اید دستورات خدا را اجرا کنيد، از حاال به بعد اجرا کنيد. خاصه یك روز 
نوبت همه خواهد شد که بميرند و نزد خدا جواب پس بدهند. و این ال یتغير و 
حتمي است. در خاتمه، حال من خيلي خوب است. آقاي صادقي نيا را هم روز 
چهارشنبه ششم اسفند دیدم؛ حالش خوب بود. هيچ نگراني ندارم و اميدوارم به 

زودي بر لشکر کفر پيروز شویم. 
فرزندتان، نورالل میرزايي پور- 1359/12/8
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خاطره اي از برادر شهید 
من و نوراهلل به منزل خواهرم رفته بودیم و تا پاسي از شب به بحث در مورد 
مســائل مختلف پرداختيم. هنگام خوابيدن، نوراهلل مــرا مجبور کرد تا وضو 
بگيریم و گفت ســعی کن هميشه با وضو باشی. این مسئله را هرگز فراموش 

نمي کنم.

خاطره يك دوست ) محّمدعلي محّمدي(
در بســيج با هم فعاليت داشــتيم. از متانتش، از ادبــش و از صفا و محبت 
روستایيش لذت بردم و شيفته او شــدم. براي اخاق و براي مسلمانيم الگو 
بود و خيلی زود موســم وداع آمد و او عزم رفتن به جبهه نمود. خواستم )به 
قول خودم( منصرفش کنم؛ گفتم: »تو نباید بروي، اجتماع به افرادی مثل تو 
احتياج دارد.« گفت: »رفتن فریضه است و من راهم را یافته ام.« دیدم عزمش 
جزم و ایمانش محکم تر از آن است که تحت تأثير حرف هاي من قرار گيرد؛ و 
رفت. خيلي سخت بود. نوراهلل شهيد شد. گفتم مبارک و نشستم و این متن 

را نوشتم به پاس آن همه خوبي.
اي سرو نو رسيده در پهنه کدامين باغ روئيدي

کاین گونه با سخاوت و ایثار آموختي به من درس بزرگ شهادت را 
تو در زالل کدام چشمه نوشيدي عشق را و شهد را و شهادت را

کاین گونه چون حسين جسم مطهرت در دشت مالکيه بر خاک و خون تپيد
تو در کدام مکتب پر مهر خواندي حدیث » َهل ِمن ناِصِر یَنُصُرني«      

کاین گونه با شتاب کندي دل از تمامي یاران نورخدا
در جبهه ها هنوز مجروحان، این شاهدان زنده تاریخ
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نام تو را براي مداواي دردها فریاد مي کنند
اینك برادران بسيج، این رهروان خسته، ز اندوه رفتنت هنوز

سر را به جيب غم فرو برده اند 
                                                              

صحبت های برادر شهید )فرهاد میرزايی (
نوراهلل فردي ساده پوش و پاکيزه، راستگو و صادق و خوش کردار و خوش برخورد 
بود و در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه روزة مستحبي مي گرفت و تمام عملکرد 
روزانــه را در دفترچه یادداشــت مي کرد. هر چقدر نوراهلل ســاکت، باهوش، 
زحمتکش ومورد اعتماد و حمایت خانواده بود، ما شــلوغ بودیم. هيچ وقت با 
کسي درگير نشد. یك روز به اتفاق خانواده به دریا  رفتيم. نوراهلل طرف دیگر 
رفت و با خودش خلوت کرد. بعد از مدتي پيش ما آمد. گفتيم چرا از ما جدا 
شدي و تنها نشستی؟ گفت: در چنين زمان خلوت رازهاي بزرگ و نهفته را 

که انسان  با خداي خود دارد، پيدا مي کند. 
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زندگي نامه
شــهيد احمد هجرتي سی و یکم اردیبهشت هزار و سيصد و سی و چهار در 
شهرســتان اردبيل دیده به جهان گشــود. پدرش محّمدقلی و مادرش خانم 
باجی نام داشتند. تحصيات ابتدایي و راهنمایي را در زادگاه خود گذراند و در 
خرداد ســال پنجاه و دو در دبيرستان جهان علوم اردبيل دیپلم گرفت و یك 
ســال بعد در رشته پزشکي دانشگاه تهران پذیرفته شد و همزمان، به عنوان 
بورســيه ارتش به استخدام دانشگاه افســري درآمد. احمد درتاریخ اول مهر 
پنجاه و شــش به درجه ستوان دومي مفتخر گردید و در سال پنجاه و هشت 
ازدواج کرد. مهر ماه ســال بعد به درجه ستوان یکمي مفتخر گردید و پس از 
طي واحدهاي نظامي و دانشگاهي، در سال شصت فارغ التحصيل و به عنوان 
پزشك عمومی مشغول کار شد. دکتر احمد در شصت و سه به درجه سرواني 

شهید دکتر احمد هجرتی
نام پدر: محّمد قلي
محل تولد : اردبیل
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بهشت فاطمه)س(
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مفتخر گشــت و در همان سال در رشــته تخصص جراحي ترميمي دانشگاه 
تهران پذیرفته شد و با حکم معاون آموزشي دانشگاه به سمت دستيار مقيم 
ســال اول رشــته جراحي ترميمي منصوب گردید. دکتر احمد در یکم دی 
سال شصت و پنج جهت طي دوره یك ماهه پزشکان به بيمارستان صحرایی 
528 ســومار مأمور شــد. ده روز بعد از اعزام دکتر احمد به سومار، هنگامی 
که او مشغول عمل جراحي یك سرباز مجروح بود، بيمارستان توسط دشمن 
بعثــي با گازهاي خردل و اعصاب مورد حمله قــرار گرفت. دکتر هجرتی به 
شدت مجروح و به بيمارستان کرمانشاه منتقل شد. پس از چند روز، او را به 
بيمارستان لقمان الدوله تهران اعزام کردند. روز دوازدهم دی ماه، دکتراحمد 
بر اثر شدت آسيبهای ناشی از تنفس گازهای سمی دعوت حق را لبيك گفت 
و به فيض شــهادت نائل آمد. از دکتر احمد دو فرزند به نام های بهمن )فارغ 
التحصيل رشته پزشکي( و شهره )فارغ التحصيل رشته داروسازي( به یادگار 

مانده است.

خاطره اي از پدر شهید
یك ســال بود که احمــد به مرخصي نيامده بود. با آغــاز جنگ، تمام وقت، 
انرژي خود را صرف خدمت به مجروحان در منطقه می کرد. ابتدا در کرمانشاه 
مشغول بود ولی بنا به تقاضاي خود، داوطلبانه به بيمارستان صحرایي ارتش 
در منطقة ســومار و نزدیك به خط مقدم رفت. یــك بار که تلفن کرده بود 
با ناراحتي گله کردم که تو یك ســال اســت به مرخصي نيامده اي. ما دلمان 
تنگ شده است و تو انگار نه انگار که فرزند این خانواده اي! اگر براي من دلت 
نمي سوزد، حداقل به فکر مادرت باش. احمد  گفت: » باور کنيد پدرجان من 
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هم دوست دارم هر چه زودتر به دیدار شما بيایم؛ و اصًا هميشه با شما باشم؛ 
اما باور کنيد در این جا آن قدر به من نياز هســت که وجدانم قبول نمي کند 
این همه مجروح محتاج کمك را بگذارم و به مرخصي بيایم. باور کنيد دست 
خودم نيست، من وظيفه اي دارم که باید حتماً انجام بدهم.« مدتي بعد احمد 
بــه مرخصي آمد. با خودم گفتم حتماً تحت تأثير حرف هاي من به دیدارمان 
آمده است و قرار است پيش ما بماند؛ اما او یکي دو روز بيش تر نماند و دوباره 
به جبهه رفت. در آن دو روز از همه  آشنایان و اقوام حاليت طلبيد و فهميدم 
که این مرخصي براي استراحت و دید و بازدید نبوده بلکه براي دیدار آخر و 

گرفتن حاليت بوده است. او رفت و مدتي بعد به شهادت رسيد. 
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