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 شجره طیبه

گاهی در خانه راه می رفت . يک مرد نمونه بود

و آخر " امان از دل زينب:"با خود نجوا می کرد

 .شد( س)هم فدايی حضرت زينب

 

دعا کن شهيد شوم »: يک روز به پسرم گفت 

به . گمنام بمانم( س)و مثل مادرم حضرت زهرا

 . همين دليل سه سال و نيم گمنام بود

 

و اگر برگشت به خاطر بی قراری ما بوده 

است خودش خيلی دوست داشت پيش حضرت 

 . بماند( س)زينب

 

گوشت و خونش را در سوريه گذاشت و 

استخوانش را برای ما آورد که اين هم برای 

 .ما افتخار است

 

 شهيدهمسر :راوی

 سيد جالل حبيب اله پورشهيد 



 در محضر شهيد

 

 شدنشمهندس قبل از شهادتش، خبر شهيد  

 .رفقا و همرزمانش داده بودرا به 
 

در عمليات بيت المقدس بوديم که فريدون بسيار خسته  

 .او فارغ از خستگی مفرط وارد سنگر شد.بود

 

برايش کنسروی باز کرديم تا اين که غذا بخورد اما  

مهندس به چند تکه نان خشک بسنده کرد و بعد از 

 .لحظاتی با چهره ای نورانی از سنگر خارج شد

 

باز هم قبل از خارج شدنش از سنگر، خبر از شهيد  

با اين که کار او نبود اما رفت .شدنش را به برادران داد

 .و پشت لودر نشست تا کار را زودتر به پايان برساند

 

نکشيد که با سفير گلوله توپ و انفجارش به طولی 

خودم آمدم، شنيدم برادران فرياد می کشند مهندس 

 .شهيد شد، مهندس شهيد شد

 

پيچش پا و با عجله از سنگر خارج شدم و با 

مهندس عزيز را ديدم که در خون خود غوطه ور 

 مهندس شهيد فريدون کشتگر.استگشته 



 داستان کله پاچه

*** 

 آبادانآخه آقا شاهرخ تو اين : گفتم.من نمی دونم بايد هر طور شده کله پاچه پيدا کنی: می گفتمرتب 

 .محاصره شده غذا هم درست پيدا نمی شه، چه برسه به کله پاچه 

 .گذاشتم داخل يک قابلمه، بعد هم بردم مقر شاهرخ و نيروهايش.با کمک يکی از آشپزها کله پاچه فراهم شدباالخره 

کردم قصد خوش گذرانی و خوردن کله پاچه دارند، اما شاهرخ رفت سراغ چهار اسيری که صبح همان روز گرفته فکر 

 .از بچه های عرب را هم برای ترجمه آورديکی . ها را آورد و روی زمين نشاندآن .بودند

خبر داريد ديروز فرمانده ی يکی از گروهان های شما اسير شد؟اسرای عراقی با عالمت سر : شروع به صحبت کردبعد 

!  شما متجاوزيد؛ شما به ايران حمله کرديد، ما هر اسيری را بگيريم می کشيم و می خوريم: بعد ادامه داد. تاييد کردند

من و .چهار اسير عراقی ترسيده بودند و گريه می کردندهر .کرداما سريع ترجمه می .مترجم هم خيلی تعجب کرده بود

بعد هم زبان کله  .شاهرخ بالفاصله به سمت قابلمه ی کله پاچه رفت.چند نفر ديگر از دور نگاه می کرديم و می خنديديم

ترس .جلوی صورت هر چهار نفرشان گرفت! فکر می کنيد شوخی می کنم؟ اين چيه؟: جلوی اسرا آمد و گفت.را درآورد

زبان، می فهميد؟ !! اين زبان فرمانده شماست: شاهرخ ادامه داد.مرتب ناله می کردند.  سربازان عراقی بيش تر شده بود

من و بچه های ديگر !!  شما بايد بخوريدش: بعد بدون مقدمه گفت.زبان خودش را هم بيرون آورد و نشانشان داد! زبان

وقتی حسابی .شاهرخ می خواست به زور زبان را به خورد آن ها بدهد.برای همين رفتيم پشت سنگر.مرده بوديم از خنده

ساعتی بعد در کمال تعجب .بعد رفته بود سراغ چشم کله و حسابی آن ها را ترسانده بودند.  ترسيدند، خودش آن را خورد

بعد هم بقيه ی کله پاچه را .  البته يکی از آن ها که افسر بعثی بود را بيش تر اذيت کرد.هر چهار اسير عراقی را آزاد کرد

آقا : پرسيدمبعد . نشستمرفتم و کنارش .آخر شب ديدم تنها در گوشه ای نشسته.داغ کردند و با رفقا تا آخرش را خوردند

شاهرخ ؟  برای چی اين کارها رو کردی! اين کله پاچه، ترسوندن عراقی ها، آزاد کردنشون؟! شاهرخ يک سوال دارم

      ببين يک ماه و نيم از جنگ گذشته، دشمن هم از ما نمی ترسه، : بعد از چند لحظه سکوت گفت.خنده ی تلخی کرد

چند روز پيش اسرای عراقی رو فرستاديم عقب، .نيروی نفوذی دشمن هم خيلی زياده.  دونه ما قدرت نظامی نداريممی 

ما بايد يه ترسی تو . جالب اين بود که نيروهای نفوذی دشمن اسرا رو از ما تحويل گرفتند، بعد هم اون ها رو آزاد کردند

مطمئن باش قضيه ی کله پاچه خيلی سريع بين .اون ها نبايد جرئت حمله پيدا کنند.دل نيروهای دشمن می انداختيم

 اسالمیشاهرخ، حر انقالب . نيروهای دشمن پخش می شه



 در محضر شهيد

قسم به زمانی که همه مردم برای خدا قيام می کنند  

 .و گروه گروه وارد دين خدا می شوند

با وحدتی ناگسستنی و يکپارچه همچنان مشت  

محکمی بر دهان شيطان صفتان می زنند که تاريخ 

 .نظير آن را به ياد نياورد

 تکاملهمان طور که انسان در حال رشد و اما 

می باشد و همواره از خدای خود الهام می گيرد،  

 شيطان نيز روش جديدی برای خدعه و نيرنگ 

 .انسان پيش می گيردبه 

هم سعی در به هم زدن جامعه ی الهی هميشه 

حاال به هر شکلی و در هر لباسی و در هر .دارد

بيش تر به .را اصالح کنيمخودمان .باشدمقامی که 

سخنان رهبر .حرکات و اعمالمان توجه داشته باشيم

را با گوش دل بپذيريم و مواظب باشيم شيطان از 

 .هيچ دری وارد نشود

کسی قصد خيانت دارد و يا با خيال ديگری هر 

بخواهد امت اسالمی را به زير يوغ استعمار بکشاند 

 .بايد با او مبارزه کنيم

 آمادهجنگ با عراق که چيزی نيست؛ ما  

 .جنگ با آمريکا هستيم 

 شهيد مجيد مهدوی



 

 ... با نام رفت 

 ولی گمنام برگشت

 نامش را امانت داد به حضرت مادر

گمنامی تنها برای شهرت پرستان دردآور 

 گمنام می خردفاِطمه .است

 گمنامی ام آرزوست 

 سالم بر پرستوی گمنام کميل



 

به باال بردن سطح سواد خانواده خيلی 

اهميت می داد، معتقد بود که حزب اللهی 

بايد با سواد باشه وگرنه عرصه های 

علمی در مملکت شيعه دست آدم های 

 .ناصالح می افتد

 

می گفت غيرتم اجازه نمی دهد مردم  

سوريه بی سرپناه بمانند، يکی از 

 بهمهمترين داليلش برای رفتن 

 سوريه اين بود که 

  

به سوريه نرويم بايد در ايران با اگر 

در آخر هم . دشمن رو به رو شويم

شهادت را در  حين عالقه اش به 

 .خانواده برگزيد و آسمانی شد

 

 شهيد جواد هللا کرم



 در محضر شهيد
 

 شهيد عبدالکريمی صدای بسيار دلنشينی  

 و به سبک استاد شحات داشت 

 .می کردانور تالوت  

پرواز و پس از برخواستن هواپيما از باند هنگام 

به طرز زيبايی با صدای دلنشينش شروع به 

تالوت قرآن می کرد و برای عمليات به سمت 

 .دشمن می شتافت

 

 صدای تالوت وی هنگام پرواز د عمليات  

 .آرامش ساير همکارانش می شدسبب 

 

عمليات می رفت و بعد از اتمام عمليات به 

دوباره با صوت زيبايش شروع به تالوت می 

کرد و همکارانش در برج مراقبت پايگاه هوايی 

 همدان از صوت تالوت متوجه بازگشت 

 .می شدندوی 

 شهيدسالروز شهادت سرلشکر خلبان  

 خسرو عبدالکريمی 

 

 شهيد خسرو عبد الکريمی



 شهید ابراهیـــم نوری زاده. شهید امیرجوادی .شهیدعلیرضا جوادی

يک شب آنقدراصرار کرد که . آنقدر مخلص بود که حد نداشت

به ناچار گفتم ليست شهدا را . ميخواهم به شهدا نزديک باشم

 فردا آماده کرده بود . بنويس



 شهیــد حســن تدیـن
ديدم ميوه های درشت را زير و ميوه های . در چيدن ميوه ها در جعبه کمک می کرد

 ريز را باالی جعبه می چيند گفتم چرا اين طور می کنی ؟ گفت شما چرا ريزها

 !را زير و درشت ها را رو می گذاريد  



 ؛  عشــــــق

 لبخنـد نجيبی ست 

 ...که روی لب توسـت

 ❤خنده ات
 علِت آغاز غزل خوانی هاست

 

 سالم شهيد گمنامم



 

بلباسی همسر شهيد محمد محبوبه 

بلباسی حدود يک سال بعد از شهادت 

 :  همسرش در سوريه می گويد
 

اگر باز هم به عقب برگرديم باز هم "

خودم کيف سفرش را می بندم و باز هم 

خودم از زير قرآن عبور می دهم تا به اين 

 رفتراه برود، زيرا راهی که 

 .فقط برای خدا بود 

بلباسی در وصيت نامه اش تاکيد شهيد 

 راهاگر همسرم نبود، من اين " می کند

 ...را نمی رفتم 

 

 شهيد محمد بلباسی

 



 
بزرگ انسان را برای چه آفريده است؟ آيا دای خ

انسان را خلق کرده تا او هم مانند ساير حيوانات 

 ؟...و دعوا کند و بخوابد بخورد و 
 

خدای بزرگ انسان را برای امتحان و آزمايش آفريده ! نه 

است تا ببيند چه کسانی در اين امتحان نمره خوبی می 

 .آوردند تا آن ها را داخل بهشت کند

 

کسانی که در اين امتحان رفوزه شوند به جهنم می و 

 مواد امتحانی خدا زياد است ولی .روند

 .آن نماز استمهم ترين 

 

اگر کسی نمره ی نمازش خوب شود، يعنی همه که 

نمازهايش را خوب بخواند و معنی آن را خوب بداند 

 هایو نمره ی خوبی بياورد امتحان 

 .نيز خوب می شودديگرش  
اين امتحان از وقتی شروع می شود که انسان به زمان 

تکليف برسد و عالئم تکليف سه چيز است که آن ها را می 

بيش تر از .توانی در رساله بخوانی چون وقت زيادی ندارم

 (پدرت. )معذرت می خواهم.اين نمی توانم برايت بنويسم

 

 .نامه شهيد به فرزندش ابوذر 

 شهيد محمد رضا ساعتيان



 شجره طیبه

اسالم واقعی يعنی قدم گذاشتن در نماز اول 

وقت و شکر نعمات الهی که بی منت به ما داده 

اسالم يعنی با رسول خدا و آل بيت . ميشود

 وبيعت کردن ( ع)ايشان و علی 

 ,ثابت قدم ماندن 

 

در اين زمان که کفر آشکارا به نبرد با اسالم  

به ميدان آمده ماندن ما شيعيان در خانه و 

پرداختن به زندگی دنيوی هميشه آزارم ميداد 

 سعادت را در اين ميديدم که نبرد با کفر بيايم 

 

همان يزيديانی هستند که امام عاشقان که 

امام خامنه . سيدالشهدا را به شهادت رساندند

ای را تنها نگذاريد که همه چيز در گوشه ی 

 .يا علی. چشم ايشان نهفته است

 

 شهيد رضا عادلی



 شجره طیبه

 

 خواهر شهيد: راوی 
از راديو .اوايل آبان ماه بود که در حال غذا خوردن بوديم 

ساله ای زير تانک رفته و خود نيز  ۱۳شنيديم که نوجوان 

 .به شهادت رسيده است

نه : برادرم گفتداوود . اين محمد حسين است: گفتمادرم 

 مادر او نيست من فردا می روم و او را پيدا 

 .کنم و می آورممی 

 

محمد : آبان ماه بود که ماموری به در خانه آمد و گفت ۷ 

 .حسين در بيمارستان اهواز است و برويم و ببينيم

 

آبان ما پيکر نيمه سوخته حسين را در  ۸در روز اما 

 ۴۰پس از : وی ادامه داد.بهشت زهرا تحويل گرفتيم

 .روز از خاک سپاری سنگ قبر او را انداختيم
 

پس از .به من گفت تا روی سنگ قبر را بخوانممادرم 

:  چرا گريه می کنی؟ گفت: ازش پرسيدم.خواندنم گريه کرد

 .يک روز محمد حسين به خانه آمد

 

سر قبرم بهشت زهرا، : کجا بودی؟ گفت: پرسيدمازش 

 .کنار قبر آقای طالقانی بودم ۲۴قطعه 

آن قدر : من را هم ببر آن جا را ببينم، گفت: او گفتمبه 

 .بروی و بيايی که خسته شوی

 شهيد محمد حسين فهميده



 ...درد را درمان می کند هزار  لبخندت منحنی ...می زنم و غمی ندارم دنيا  لبخند تمام تلخی های باشی  به تکيه گاهم اگر تـو 

 سالم عزيز برادرم...با تـو معنا پيدا می کند آرامش  

ناگهان ديدم ابراهيم سرعتش را کم کرد گفتم مگر عجله . در خيابان تند می رفتيم و عجله داشتيم ابراهيم هادی روزی با 

نداشتی ديدم اشاره کرد و گفت نگاه کن آن آقا که جلوی ما است معلول است و لنگ لنگان راه می رود می ترسم اگر تند 

 .برويم او احساس حسرت کند که چرا سالمتی ندارد

 شهادت اتفاقی نيست



 چشمان شيدايی
 

بين بچه های رزمنده، خصوصاً در 

چشم »رزمنده های حزب هللا لبنان اصطالح 

يعنی کسی که . معروف است« شيدايی

 !چشم هايش داد می زنند شهيد خواهد شد

 

خوب نگاهش . بار قامت به نماز بستيک 

!  انگار فرشته ای نماز می خواند. کردم

نمی دانم اين نوجوان کم سن و سال اين طرز 

 !  نماز خواندن را از کجا ياد گرفته بود

 

نماز اول . حتم بندگی خدا در ذاتش بودبه  

وقت، نافله شب و زيارت عاشورا بعد از 

نماز های يوميه، کار هايی بود که علی هيچ 

 .وقت ترک نمی کرد

 

 شهيد علی الهادی احمد حسين



 رفتندتاوظيفه خودراادا کنند

 خودرا فدای ماندن ماوشماکنند

 رفتند وباحمايت قلب پاکشان

 يک کربال حماسه خونين بپا کنند

 مامانده ايم وبارگناهی که ميکشيم

 امروزدعاکنيم که شهيدان دعاکنند

*** 

 سالم برشهيدان



 در محضر شهيد 
کومله )يکی از درگيری هايی که با افراد ضدانقالب حين 

داشتيم، يکی از اعضای گروهک ها را اسير ( ها

 او را برديم پيش حسين قجه ای تا .کرديم

 .را معين کندتکليفش 

رسيديم پيش حسين، ايشان خيلی راحت نشست وقتی 

اگر من به دست تو اسير می شدم، با : جلوی او و گفت

 من چه می کردی؟ 

می بردم تحويل فرماندهی : شخص با گستاخی گفتآن 

حسين .می دادم و بيست هزار تومان جايزه می گرفتم

 فرمانده تان با من چه می کرد؟: خنديد و گفت

حسين برخاست و خيلی .تو را می کشت: جواب داد 

تو فکر می کنی حاال ما با تو چه کار می : جدی گفت

حتما مرا می : کنيم؟ مرد نگاهی به ما انداخت و گفت

 .کشيد يا به زندان می اندازيد

 مقداریدستور داد .حسين قجه ای خنده ای کرد 

 :آذوقه به او بدهند و بعد گفت 

 .بعد او را رها کرد تا برود.ولی من تو را آزاد می کنم 

هم گونی پر از آذوقه را به دوش گرفت و از مقر مرد 

 .ما به اين کار حسين اعتراض کرديم.خارج شد

اين ها را که می بينيد، از روی فقر : قجه ای پاسخ داد 

من اين کار را کردم تا شايد به .و نداری می جنگند

 .آغوش اسالم باز گردد

 ایسردار شهيد حاج حسين قجه 



 سالٌم َعلی ِابراهيم

  

 منی که گذشته ام را تباه کردم؛

حاال به لشکر ابراهيم ملحق 

 ...شده ام

 !جوانان به گوش

 رفاقت با ابراهيم هادی

 ️❤...عالمی دارد



می گفت برای من خيلی مهم است که 

 . شما احترام پدر و مادرم را حفظ کنيد

 .  خيلی به پدرو مادرش احترام می گذاشت

 

 بروقت که خسته از راه دور هر 

 می گشت تا پدر و مادرش کاری را  

 گفتند همانجا روی پله کيفش را می 

 .گذاشت و کارشان را انجام می دادمی 

 

از ازدواج  پنجشنبه و جمعه ها از بعد 

تهران می آمديم آمل به محض رسيدن به 

سراغ پدر و مادرش می رفت تا اگر 

 .کاری دارند انجام دهد 

 

 شهيد هادی جعفری



 در محضر شهيد 
 .زينب جدولی در دفترش کشيد 

 :تيتر نوشت ۲۰ستون کنار دفتر در 

 

 نماز اول وقت 

 قرآن بعد از نماز 

 ورزش صبح گاهی 

 کمک به مادر و ديگران 

 ...کردن و دعا 

هر عبارت خانه های کوچکی جلوی 

کشيد و باالی هر ستون يک تاريخ 

دفترش را بست و روی جلد .نوشت

 :  دفتر بزرگ نوشت

 .زينب کمايیدفتر خودسازی 

 .هر روز به خودش نمره می داد 

 معلمشده بود معلم خودش و چه او 

 .سخت گيری بود 

 

 شهيده دانش آموز زينب کمايی



 

حاصل . پسر آرام و خوش اخالقی بود

 ۴پسر . است« سيد عيسی»ازدواجش، 

 ،ساله او که اکنون در نبود پدر

 .خانه استمرد  

 

مجتبی مرد تسليم شدن نبود و آموزش 

از پا در آوردن و . های  نظامی سختی ديد

شهيد کردنش کار هر کسی نبود، او در 

وقت شهادت با وجود محاصره ی شديد، 

 فقط دو نارنجک داشت 

 

که هوشمندانه، ضامنشان را کشيد و آن ها 

را زيرپايش گذاشت تا همزمان با عروج 

عاشقانه اش، چندين تن از مزدوران دشمن 

 .به هالکت برساندرا 

 سيد مجتبی حسينیشهيد 



اخالق و زبان حسن، حالل مشکالت و  

 ۶۱در همان سال .برطرف کننده موانع بود

که مسئوليت توپ خانه را به همراه شفيع 

زاده بر عهده گرفت، بيشترين ارتباط و 

 بزرگوارنزديکی را با شهيد 

 .صياد شيرازی داشت 

 

گونه ای که در طول سال های دفاع به 

مقدس، هر وقت صياد شيرازی، بنده و 

 :  ديگر دوستان را می ديد می گفت

 .حسن باشيدمراقب 

 

من حسن را خيلی : شهيد صياد می گفت 

تعصب او به نظام و چون . دوست دارم

 تعصب ملی او، فراتر از تعصب 

 .استسازمانی 

در واقع حسن تنها به فکر سپاه و  

نيروهای مسلح نبود بلکه تمام نظام و بلکه 

اسالم را در نظر می گرفت و بارها هم به 

ما تاکيد می کرد که اگر اين تعصب را 

 داشته باشيد، تعصب سازمانی 

 .در درون آن هستهم 

 

 دانشمند شهيد حسن تهرانی مقدم



مهدی خالصانه برای خدا کار 

می کرد و مزد اخالص در عملش را 

می گفت .به بهترين شکل گرفت

حضور ما در جبهه مقاومت 

 .  ضروری است

 
در هر جا که باشد ما بايد اسالم 

فرقی نمی کند . حضور داشته باشيم

شايد زمانی نياز به حضور در 

ما .عربستان باشد، ما بايد برويم

 .پاسدار اسالم هستيم

 

را هم سيد تکليفمان 

. مشخص کرده است(ع)الشهدا

اسالم در هر جای اين دنيا به 

خطر بيفتد و نياز به مدافعان و 

 مجاهدان اسالم داشته باشد 

 .راهی شويمبايد 
 

 نياسرلطفی شهيد مهدی         



 

ما داشتيم در موقعيت شهيد .بود ۴پيش از عمليات کربالی  

 اجاقلو کنار رود کارون دوره ی مقدماتی 

 .را می گذرانديمغواصی 

 آزمايش تنفس يکی از تمرين هايی بود که افراد بايد .

آن ها به شکل درازکش، خوابيده و سر خود .گذراندندمی 

 .را در زير آب می کردند

*** 

به وسيله ی نی غواصی صورت می گرفت و بيشتر تنفس 

 هااوقات  نی ها اسباب شوخی و تفريح بچه 

 .را فراهم می کرد 

يکی از روزها که بچه ها مشغول آزمايش تنفس بودند، در 

غواصی از  ۳شهيد ابوالفضل خدامرادی، فرمانده گروهان 

 .زنجان، شوخ طبعی اش گل کرد( عج)گردان ولی عصر 

:  و چند نفر ديگر از برادران را نزد خود خواند و گفتمن 

 !؟ببينيد که در زير آب چه خبر است.بياييد کنار نی ها

 .هر کدام از بچه ها در زير آب چيزی می گفت 

يکی ذکر يا زهرا، يکی سرود و يکی هم برای خودش آواز  

 .يادش بخير.می خواند و ما هم کلی می خنديديم

او دست خود .حاال خوب تماشا کنيد: خدامرادی گفتشهيد 

غواصی که .را روی روزنه ی بعضی از نی ها می گذاشت

سرش در آب بود، بر اثر کمبود اکسيژن دست و پا می زد 

 .ما هم می خنديديم

 شهيد ابوالفضل خدا مرادی




