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 «ازت راضی نيستم»: وقتی بهم گفت

 انگار دنيا روی سرم خراب شده بود

 :  پرسيدم

 «واسه چی؟»

 !نيستی؟بيت المال چرا مواظب » :  گفت

 !ميدونی اينا بيت المال مسلموناس؟

 «!همش امانته
 «حاجی ميگی چيشده يا نه؟»: گفتم

 دستش رو باز کرد

 چهار تا حبه قند خاکی توی دستش بود

 !دم در چادر تدارکات پیدا کرده بود



بايد برای نيروهايی که رفته » :آمد ، گفت 

نمی شناختمش .  بزنيماند خط مهمات بار 

. رفت زاغه ی مهمات .  دنبالشاما رفتيم 

 . جعبه ها را بار کاميون کرديم 

بچه . عرق او هم بود، همه در آمده عرق 

ها کالفه شده بودند و خسته ؛ غرغر می 

اما او فقط بچه ها را آرام . لجبازیکردند و 

و کار تمام که شد خسته نباشيدی ميکرد 

 :گفتمجری گفت و تشکر، 

هم اکنون توجه شمارا به فرمايشات  

محمد رسول هللا  7ٕمعاونت محترم تيپ 

 همتبرادر گرامی حاج محمد ابراهيم  

 .  کنيمجلب می  

آمد پش تريبون پيشانی هايمان عرق وقتی 

 اوهمان بود که به او . کرد

 .گفته بوديم و بيراه بد  



 مديونکه ما را تا قيامت شهدايی 

 .اندخود کرده  
 .هستيمهای شما ما شرمنده از خود گذشتگی 

 از خداوند مسئلت داريم راه شما رو

 .به ما بشناساند 



 هادی ذوالفقاریمحمد شهيد 

با هم بريم ، ميخواستيم بوديم بغداد 

 :بيرون ،گفت 

 در بغداد چطوره ؟ وضعيت حجاب 

 .خوب نيست ، مثل تهرانه : گفتم 

بايد چشممون را از نامحرم حفظ : گفت 

 را از دست نديم توفيق شهادت کنيم تا 

بعد چفيه اش را انداخت روی سر و 

در کِل مدتی که در بغداد . صورتش 

بوديم همينطور بود، تا اينکه از شهر 

 .خارج شديم و راهی نجف شديم 

من مطمئن هستم چشمی که به ميگفت 

 عادت کند،خيلی چيزها نگاه حرام 

 از دست ميدهد،رو 

 .نيستشـهادت چشم گنهکار اليق 

 پشِت سر واليت فقيه باشيد

 (س)حضرتِ زهراوحجاب ها بوی 

 .را زهرايـی کنيدنميدهند آن 



دست نوشته شهيد محرم ترک، 

 :حرم زينب سشهيد اولين 

از ساعت چهار عصر به امروز 

يکباره دلم گرفت، به ياد دخترم 

فاطمه و همسرم که امروز تقريبا 

 هشتاد روز است که آنها را 

 افتادمام نديده 

و فيلمهايی که از فاطمه عکسها 

داشتم را نگاه ميکردم و در دلم به 

افتادم و اين حضرت رقيه س ياد 

 ..سالهکه چه کشيد اين خانم سه 

همين حال بودم که يکباره تلفن در 

به صدا درآمد، با صدای تلفن حدس 

 کهزدم حتما همسرم هست 

 !تماس گرفته 

درست بود ولی بدون اين که حدسم 

صحبتی کند گوشی را به دخترم داد 

گفتم !ديدم که گريه امانش نميدهد

چی شده خانم طال، باباجانی؟ دختر 

 ️⁉بابا چی شده چرا گريه ميکنی
 

من دوِست دارم، بيا بابايی ميايی، بابايی دلم برات سوخته کی : گفت

ديدم حال فاطمه خيلی بد بود شروع کردم به نوازِش فاطمه خواستم 

 برای بابايی شعر می خونی؟: حواسش را پرت کنم، گفتم

حالی که فاطمه متوجه نشود آرام اشک می ريختم، اشکم برای در 

 سه ساله امام حسين بود برای وقتی که بهانه بابا را گرفت 

 .سر پدر را برايش آوردندو 



 خنده هاشان

 ...خاڪی بــود

 گريه هاشان 

 ...  آسمـــــانے

 بےريا وخاڪے

 ڪہ باشـــــی ،

 آسمــــــــانےها 

خـاطرخواهت 

 مےشونـد 



 هم در طهارت ظاهر 

 و هم در صفـای باطـن ؛

 يکه تاز ميداِن مجاهده و مراقبه بودند

 :ياد شهيدان به 

 حبيب سياوش ، مسلم دهقان  

 محمدکاظم ديده ور ، نگهدار جوکار 



 شهيد مهدی زين الدين

 7ٔفرمانده لشکر

 :علی بن ابيطالب

*** 

بايد ويژگی يک ما 

منتظر را داشته باشيم و 

 زمانامام منتظر 

 .  باشيم( عج) 

در زمان غيبت به کسی 

منتظر گفته ميشود ڪہ 

«  شهـادت » منتظر 

 ...باشد

*** 

   شهدا در انتظارند خدايا 

 مردم ما در انتظارند

 مستضعفين جهان

 ...به تنگ آمده اند 

 اللهم عجل لوليک الفرج

واجعلنا  من  انصاره 

 واعوانه



او ايستاد پای امام 

 ...زمان خويش 
 

فروردين ماه  ٖٕامروز  

سالروز شهادت شهيد 

 نورجستجوگر 

 "محمدرضا رسولی" 

*** 

 طيبهارواح شادی 

 صلواتشهدا  



 ...کوچکترين رزمنده دفاع مقدس 

 

 نخستين بار به صورت انفرادی

 .درجبهه حضور يافت ۵۹در سال 

 سال داشت ٓٔدر آن زمان تنها 

 ماه۶سالگی نيز پس از  ۸ٔو تا 

 تحمل اسارت از جبهه بازگشت

 

 رزمنده سعيد فرجود 

 تيپ تکاوری امام حسن

 نوجوانان دفاع مقدس



با حمله به ضدانقالب خبر رسيد که 

روستايی نزديک سنندج ، دکتر جهاد 

صبح . سازندگی را به اسارت برده است

 .  اول وقت راه افتاديم

 

، عمامه به سر، اما با بند شهيد مصطفی

حمايل و يک نوار فشنگ تير بار دور کمر  

های کرد پيش مرگ . قوت قلب همه بود

که در کنار ما با دشمن می جنگيدند، چپ 

 .چپ به مصطفی نگاه می کردند 

 

باور نمی کردند او اهل رزم و درگيری 

باشد همان صبح زود، ضد انقالب دکتر را 

به شهادت رسانده بود امادرگيری تاعصر 

ادامه داشت، وقت برگشتن، پيش مرگ ها 

 تحت تاثير شجاعت مصطفی، 

 .کن او نبودندول 



 شهيدی که سنگ مزارش هميشه معطر است 
*** 

آر پی چی زن های گردان عمار در لشکر او فرمانده 

. حضرت رسول صلی هللا عليه و آله و سلم بود 7ٕ

در يکی از پايگاه های زمان جنگ، به عنوان يک 

 .معمولی کار می کردسرباز 

مثل هميشه . به رزمنده ها را دوست داشتخدمت 

برای سرکوبی و مبارزه با نفس داوطلبانه مشغول 

مهم نبود که بدنش بود برايش نظافت دستشويی ها 

 . توالتها را بدهدبوی بد هميشه 
 

توالت های پايگاه بود و نظافت هميشه مشغول او 

در يک حمله . هميشه بوی بدی بدنش را فرا می گرفت

هوايی در حال نظافت بود که موشکی به آنجا برخورد 

 آوارو در زير شهيد او می کند و 

 .مدفون می شود 

 

از بمب باران، هنگامی که امداد گران در حال بعد 

بودند، متوجه شهيدان جمع آوری زخمی ها و 

 آيداز زير آوار می " گالبی"می شوند که بوی شديد 
شهيد وقتی آوار را کنار می زدند با پيکر پاک اين 

 .  در بوی گالب بودغرق روبرو می شوند که 



از زبان )کوچه های چشم به راه 

 (مادران شهدای مفقوداالثر

*** 

 نامت را

 حّتی کبوتران نمی دانستند

 تا برای کوچه های چشم به راه

 خبرت را بياورند

 هنوز هر چند سال يک بار

هجده چرخها سيب های رسيده 

 گمنام می آورند

قراِر تو هاست بی و من سال 

 همهسيب ها نيستم اين 

 بوی تو را می دهند  

 هنوزما فرزندم کوچه 

 خواهم برگردیندارد نمی اسم  

 !هديه را کسی پس نمی گيرد
 

فرشته  -کتاب تاول های سرباز )

 (محمدی نافچی





 خدايـا 

 از مـا نگيـر ،

ايـن لّذت با شهـدا بودن 

 ...را



 هنوز هم ديدن تصاوير شما 

... مايه ی غرور است

سربلندترين سربازان بی نشان 

دوست تان .... سرزمين من

 داريم و با خيالتان زندگی ميكنيم 



 ؛«من و عباس بابايی»ُبرشی از کتاب 

 لباس بسيجی می پوشيد؟« عباس»چرا / از سرلشکر بابايیخاطره ای 
 برخورد سرلشکر شهيد عباس بابايی با سرباز و افسرنگهبان پادگان نيروی زمينی ارتش نوع 

 دوستی با شهيد صياد شيرازی يکی از خاطرات جذاب و شيرينی می باشد که در کتاب و 

 .توسط حسن دوشن نقل شده است« من و عباس بابايی»
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 همسايه بهشتی

 

، با گردان رفته بوديم ۸قبل از عمليات کربالی ●

روز صبح ديدم سيد احمد از خواب بيدار يک . مشهد

«  چی شده؟»:گفتم. شده، ولی تمام بدنش می لرزيد

 «.فک می کنم تب و لرز کردم»: گفت
 

امروز حتماً بايد »: بعد از يکی دوساعت، به من گفت●

اتفاقا برنامه آن روز گردان هم بهشت « .بريم بهشت رضا

شده که حتما چی »:از احمد پرسيدم. رضا عليه السالم بود

 :  با اصرار من، تعريف کرد« بايد بريم بهشت رضا؟

 

تو در »: ديشب خواب يک شهيد را ديدم که به من گفت  ●»

من خيلی تعجب کردم، تا به حال او را ! بهشت همسايه منی

 :  تو کی هستی و االن کجايی گفت: گفتم. نديده بودم

 «.در بهشت رضا هستممن 

احمد آن روز آن قدر گشت تا آن شهيد را که حتی نام او را 

نمی دانست، پيدا کرد و باالی مزار آن شهيد با او حرف ها 

 .زد

 

 شهيد سيداحمد پالرک



 وجههيه روز با مسعود در مورد گناه کردن افراد و مکروه بودن يا يه سری کارا که 

 .اونا تو جامعه خوب نيست صحبت می کرديم 

اگه بگيم فالن کار . ما نبايد به گناه نزديک بشيم و بايد برای خودمون ترمز بذاريم:  می گفتمسعود 

 .که به گناه نزديکه ولی حروم نيست رو انجام بديم تا گناه فاصله ای نداريم

 بايد برای خودمون چند تا ترمز و عقب گرد موقع نزديک شدن پس 

 .تا به راحتی مرتکب گناه نشيمبذاريم گناه به 

 شهيد مسعود عسگری



 شهيد عمار بهمنی

 

 ۴ٕ/ٔ/۹۵ٖٔ: شهادتتاريخ 

 

 «ابراهيم هادی»از اعزام کتاب شهيد پيش 

 را خريداری و مطالعه می کرد؛ مجذوب 

 يک روز به جلد. اين شهيد شده بود 

 !کتاب نگاه می کرد و می خنديد 
 

 .خنديدن او را جويا شدمدليل 

 «!اين شهيد به من لبخند زد»پاسخ داد  

 اين موضوع چند ماه پيش از شهادت 

 .  عمار روی داد 

 اين کتاب روحيهمطالعه 

 وی را بيدار کرد و باعث شدجهادی 

 داوطلبانه و مّصرانه به سمت دفاعتا 

 .بشتابد( س)حرم خانم حضرت زينب از 

 

ازانجام   کار های ناتوانی دليل می شد؛ به زمانی  که متوجه 

خانه را می شست ظرف ها  . عاجز مانده ام، کمکم می کردمنزل  

تاکيد ، بيرون از منزل برنامه ای داشتاگر . را جارو می کرد

شما فقط دست . برمی گردمزود  برای انجام کار ها »می کرد 

 .می شدمی دادم، ناراحت اگر من آن کار را انجام «  !نزنيد

 روايت از؛ پدر و مادر شهيد 



 در نبرد با دشمن هيچ گاه از حد 

 قواعد نبرد را به . اعتدال خارج نشد

 خوبی می دانست، اما تأثير آرامش

 و اخالق خوب ابراهيم، حتی در اسرای

 .دشمن مشهود بود 

 

 اسير عراقی چند روزی در مقر هار چ

 روزی که قرار شد به عقب. ما بودند

 منتقل شوند به گريه از ابراهيم 

 می خواستند که اجازه بده در کنار 

 !تو باشيم و با صدام بجنگيم 

 

 

ِ الهِذيَن َوَقاتِلُوا  ❇  فِي َسبِيِل هللاه

 ُيَقاتِلُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا ۚ إِنه هللاه 

 ََ اَل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن 

 راه خدا با کسانی که با شما در 

 و از حد تجاوز . می جنگند نبرد کنيد

 نکنيد که خدا متجاوزان را دوست

 (۹ٓٔ/بقره. )ندارد 

 خوب ابراهيمخدای 



 

 (عج)       يا  صاحب الـزمان  

 که در ظلمت دنيای ای 

 مهتابیدلم 

 تــو تسلِی دِل غم زده و بيتابی

 فکر منسالها 

 سخنماين است و همه شب  

*** 

 فاطمـهمهــدی 

 !!پس کی به جهان می تابی 

هـُــم 
ل لَِوليڪَ الَفَرجـْــاللّّٰ  ؏جِّ
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 سجاد خيلی انسان خوشرو،

 از اونجايی که . و با ادبی بود 

 من باسجاد رفيق بودم نمی دونم

 ما خيلی: چی شد يه دفعه گفت 

 .آدم های بيچاره ای هستيم 

 

 چرا؟: تعجب گفتمبا 

 آخه ما: با يه نگاهی گفت 

 هان يعنی چی؟: پدر نداريم گفتم 

 

 پدرمون نيست ديگه: گفت

 رو ( عج)زمان _اماممگه تو  

 چرا نمی شناسم: ؟ گفتمنمی شناسی

 "  آقا صاحب الزماننوکر » من  

 .هستم، تازه فهميدم چی ميگه

 

 سجاد اين بود که درمنظور 

 ما پدر( عج)نبودن امام زمان  

 نداريم چون اعتقاد داشت که ما  

 بچه شيعه ها فرزندان امام زمان

 هستيم و در نبود آقا پدر نداريم  

 رفيق: "و آخر اين قضيه بهم گفت

 هميشه غصه امام زمانت رو 

 بخور که امام زمان هم خريدارت 

 .بغضم گرفت و رفتم." باشه 

 

 شهيد سجاد زبرجدی



 «سربند يا مهدی» 

 نشستم و سالم کردم ،کنارش 

 .مرا شناخت و تحويل گرفت 

 .درست نمی توانست صحبت کند 

 گلوله از صورت به داخل دهانش 

 خورده بود و به طرز عجيبی از گردنش 

 يک گلوله هم به. خارج شده بود 

 .پايش خورده بود 

 معموالً وقتی گلوله از انتهای 

 گردن خارج می شود، به نخاع و 

 شاهرگ آسيب می رساند و احتمال 

 زنده ماندن انسان کم می شود، 

 .اما ابراهيم سالم و سرحال بود 

 نگاهم به سر ابراهيم افتاد،بالفاصله 

 قسمتی از موهای باالی سر او سوخته 

 بود و مسير يک گلوله را می شد بر 

 :با تعجب گفتم! روی موهای او ديد 

 ؟!داش ابرام سرت چيشده 

 دستی به سرش کشيد و با دهانی 

 :که به سختی باز می شد گفت 

 می دانی گلوله چرا جرأت نکرد» 

 وارد سرم بشود؟ چون پيشانی بند 

 «.به سرم بسته بودم( عج)يامهدی  

 ٕبر ابراهيم سالم : از کتاب 



 در سال های دشوار جنگ، به خصوص 

 وقتی. نبردهايی که در کردستان داشت 

 مشکالت و نارسايی ها و نامهربانی ها  

 بر او چيره می شدند، می رفت خدمت

 .حضرت امام 

 

 هر وقت نزد»: خودش می گفت 

 می روم، با آن که خيلی حرف( ره)امام 

 و مشکل دارم که بازگو کنم، اما وقتی 

 شخصيت با ابهت و قاطع ايشان را 

 .می بينم، همه آنها فراموشم می شود 
 

 خودم می گويم تو سردار چنينبا 

 امامی هستی که آمريکا را به زانو 

 درآورده است؟ آن وقت تو به اين 

 ،  لذا «راحتی پا پس می کشی؟ 

 می گفت فقط زيارت امام برايم کافی

 .است تا همه مشکالت را حل شده ببينم 

 

 شهيد سپهبد علی صياد شيرازی

 سال روزشهادت





او نامش را به  می رساند ولی حاضر نمی شود درمانگاه  روی دوش می گيرد و به کوه ابراهيم مجروحی را از باالی 

مادی هدايای آن شخص مراسم می گيرند تا با برای  اشتباه می گيرد مدتی بعد ديگر  او را با شخص مجروح ! بگويد

را که خالصانه برای کاری  ابراهيم حاضر نمی شود اما . او ابراهيم را به آنها معرفی می کندکنند  از عمل او تقدير 

أُوتِيُتْم َوَما  ❇. برای رضای خدا انجام می دادرا فقط او تمام کارهايش  .کندعوض داده، با هدايای دنيايی انجام خدا 

ِ َخْيٌر اْلَحَياة  ِ ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع  ْنَيا َوِزيَنُتَها ۚ َوَما ِعْنَد هللاه زندگی و  به شما داده شده، متاع آنچه  .َتْعقِلُونَ  أََفاَل َوأَْبَقىّٰ ۚالدُّ

 (۶ٓ/قصص)  پايدار تر است، آيا نمی انديشد؟ و  و آنچه نزد خداست بهتر .  دنيا و زينت آن است



 ...شب نشينی  به سبک حاج احمد 
معلوماتش ...! شب ها هم بيکار بمانيم نمی گذاشت که حتی حاج احمد 

جمع اتاق  شب ها بچه ها را در . می کردبحث  باال بود و با ما زياد 

،  فکری ما را هم تقويت کند -عقيدتیُبعد  می کرد و برای اينکه بتواند 

من کمونيست »: مثالً يک بار گفت.  بحثهای مختلف را وسط می  کشيد

طوری آقا « .برای من اسالم را ثابت کنيدبايد  هستم و شما مسلمان 

 !  دعوا می کشيدبه  بحث می شد که کار 

حرِف من »: سر کم می آورد و می گفتدستواره آخر بيامرز شهيد خدا 

احمد حاج « .نمی خواهی قبول کنیچون فرمانده ای درست است اما تو 

شب يک  . «با منطق دارم اين حرف را ميزنممن نه برادر ، »: می گفت

از بچه ها که يکی « هرکسی هرچه دلش می خواهد بگويد»: هم گفت

به جعفر که نوبت . بوداهل کاشان بود، خيلی خجالتی داشت و جعفر نام 

حاجی « بگوييمچيزی  برادر ما رويمان نمی شود »: رسيد او گفت

حاجی « رويم نمی شود»: گفتجعفر « بخوانخب يک حمد »: گفت

احمد « رويم نمی شود»: جعفر گفت« يک قل هوهللا بخوان»: گفت

آخر سر شاکی حاجی  « .خوب يه بسم هللا الرحمن الرحيم بگو»: گفت

به حال يک بقره نمی شود تا اينقدر که تو می گويی رويم »:شد و گفت

 !  «را خوانده بودی

 ۶ٖٔٔتيرماه  ٕٔ

*** 

 ملسو هيلع هللا ىلصحضرت رسول7ٕلشکر_فرمانده

 جاويداالثر حاج احمد  متوسليان





 که در خانه و يا حتی درزمانی 

 مهمانی ها بوديم اگر صحبت های 

 مقام معظم رهبری از تلويزيون پخش 

 می شد، محمد با تمام هوش و حواس  

 مشغول گوش کردن به صحبت های

 ايشان می شدند و در برگه نکاتی را 

 .يادداشت می کرد 

 واليت فقيه اولويت های اصلی 

 زندگی شهيد زهره وند بود و امور 

 خود را بر مبنای منويات و فرامين 

 .ايشان تنظيم می کرد 

 اعزام همسرم به سوريه نيز بر  

 اساس آنچه که رهبری فرمودند بود

 و در وصيت نامه اش هم به ديگران 

 و از جمله خود من سفارش کرده 

 که هميشه پيرو مقام معظم رهبری  

 .و خط واليت فقيه باشيم

 

 زهره وندمحمد شهيد 





 گذران زندگی برای او که يتيم. استبرخوردار گويی از تمام رفاهيات دنيايی که ابراهيم هميشه طوری برخورد می کرد 

برای  پول خودش را هم ابراهيم . درآمد الزم را برای خودش کسب کرد،  بزرگ شده سخت بود اما با کار در بازار 

او را ناراحت می ها  می کرد و نه از دست دادن موقعيت زده  موقعيت های ويژه او را ذوق نه . ديگران هزينه می کرد

 .هم می پوشمداشتند،من لباس نو و زيبا توان پوشيدن زمان تمام مردم هر :می گفت. وقت لباس نو نمی پوشيدهيچ .کرد




