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 تقدیم :
 

از ریه  به د ف ادهار    راستگویانی کهه رر اااتها اخداهوا ف ر ها      به   _
 کدرنو.

 

امیکهی   به پوران ف خهارران پهاو ف خهیخکی کهه بهه اخهد ر  داهان اخها            _
 ای اور را را ی خیوان ادار کدرنو ف به تأسهی از   سده( اگد گواه )قوس

با ا تخار  هد ننههه را کهه ریونهو زی هایی        -تلیدا اهلل سال  -حضدت زیکب 
 توبیف کدرنو.

 

اان رفز ا  پا به پای ادیک ف قددخان زنوگیبه  مسدان ب وری که  _
 ای ادار را گذرانونو ف بعو از ادارت ننان نیز با ررایا ف اخیهو اهای    ف اب
 فار خویدیا کدرنو. اان زیکب اان را بدای  دزنوان االی
 

بلکه   ستکو دانن اان خایه ا تخار  پوران نه تکدا که ئیبه  دزنوان ادوا  _
   ایدان خویون ننان اسا.نبدف ف حیثیا تماخی خدر

 

 : تقدیم به و
 

ا خجا هو تااه ا سیاسهتموار     رفح قوسی اهان اهان  هاا تهالز  دزانهه        _
سده( که با الوتش  زاران چشمه نهور رر ادهان    امیکی )قوس اخا   اتارف

ررری افا رار ف از زنوان  وی  اش خا را از ررر  بی یئاوایو ف با نفس خسیحا
 ادارت به پیش بدر.ف وس تا نسمان رفا  
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 پیشگفتار
 

ن، منطقنه و  در اینرا  ، سنرغااز تحنولی شن ر    1357اسالمی در بهمنن مناه    پیروزی انقالب
بنه راه   با اینن پدینده و بینداری مبنارک    استکبار و استکبار جهانی واکنش جهان  جهان بود.

 کنه  اینن تاناوز  بنا   مقابلنه  برای بود. کردگی رژیم بعثی عراق  به سر انداختن جنگ تحمیلی
مرداننی   اینران  از تمام نقنا  ، دار غن شده بود عهده های بزرگ به نمایندگی از قدرت صدام

هنا و   ند و با رشادتهای نبرد رساند د را به جبههایور و جان بر کف برخاستند و عاشقانه خو
 منیهن حماسنه ه نت سنال دفناع مقندس را غفریدنند و       و دفاع جانانه خود از دین و ناموس 

روسنتای  دلیرمنردان   .ندسناخت  معطنر  صفحاتی از تاریخ نه چندان روشن ب ریت را نورانی و
ش شی، صالبت و ایمان مردمنان کو که سختروستایی در دل کویر) 1"حمدغبادا" مادری ما
  منسنوبینی کنه  بودند و چنه   م غناامقیکه  انیچه غن( باز زبانزد عام و خاص بوده استاز دیر

نیز در خلق این حماسه جاودان و کم نظیر نقش خود را بنه خنوبی    به غناا وابست ی داشتند،
غسنمانی   مقصند  انگروهنی مسنافر   انجمن  غنن   ازهمراه شندند و   ند و با قافله جهادایفا کرد

هنای درخ نان خنو      ای بنا تحمنل دوران اسنارت هم نون المناس      عنده  شنهادت گ نتند،  
ین راه خندا ثبنت   مااهند خنود را در دفتنر   ننام   شنان  برخی با ایثنار و جانبنازی   درخ یدند و

   کردند.
شنان فرمنوده    اهلل که خداوند در بزرگداشنت  دانیم از مقام مااهدان فی سبیل ما چه میو  

 است : 

                                                           
 احمدغباد. روستای علیا، جرقویه بخش اصفهان، 1
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 1سُبُلَنَا لَنَهدِیَنََّهُم -
 

در قالب کلمات غن جای ناه  و نخواهد توانست تواند  نمی گاه قلم ناتوان ما م هیچیاذعان دار
 .را به تصویر ک د

کنه   غوری و تهینه اینن ماموعنه از خنا رات     در جمن   انم هو تمام دوستان همرا سعی ما
 فقط برغن بود که گام کوچکی برداشته باشیم در جهت: اناامید حدود سه سال به  ول 

منوثر بودنند و بنا     کنه در ترسنیم اینن حماسنه الهنی و عظنیم      کسانی  ادای دین به تمام_ 
 صالبت اراده و نور ایمان رهنورد و راهنمای جاده نورانی و مقدس انتظار موعود شدند.

 شنان  ینا پندران   که فرزندان ینا همسنران و  های محترمی  ابراز ارادت به محضر خانواده_ 
شهدا کنه فنیع عظمنای    های بزرگوار  گ تند؛ مخصوصا خانواده زمان)ع( الیق سربازی امام

 شان شد. نصیب عزیزانشهادت 

شنهادت و    عزت غفنرین ایثنار و   ترویج فرهنگخا ره شهدا و  زنده ن ه داشتن یاد و_ 
 .های غینده بویژه جوانان و نوجوانان میهن انتقال غن به نسل

وامندار خنون شنهدا، اربنت غزادگنان، جراحنت        چه بخواهیم و چه نخنواهیم تنا ابند    ما
هننا ن ننماریم و مقتدرانننه از  یم و تننا قنندم در راه غنهسننت جانبننازان و فننداکاری ایثننار گننران 

 خطاب بنه همنه غنهنا    دل پس از جان و مان دفاع نکنیم وامدارشان باقی خواهیم ماند. انقالب
 گوییم که: می

شنویم و تصویر پروازتنان را   تان را با گو  دل می های حماسه داریم و غیه تان می بزرگ
منان را ادا کنرده    ای از دینن  باشند کنه گوشنه   در چ مان فرزندان میهن ابدی خواهیم کنرد.  

 باشیم.
 

رسنان   ق و یناری اموعنه م نو   تهینه اینن م   گنردغوری و  بزرگوارانی که در خوبان و همه از
شک اگر کمک غنها نبود اینن امنر هنم     را دارم. بیکمال ت کر و قدردانی اند  ایناانب بوده
 شد. از جمله: محقق نمی

                                                           
 عنکبوت. سوره  64 غیه 1
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 )عج(انصارالمهدی هیأت مدیره مؤسسه_ 
 سرکار خانم فاطمه طیوب  _ 
   (آبادی حارث  حسین )فرزند حاج سرکار خانم فاطمه کریمی_ 
 (آقا همت فرزند محمد) کریمیسرکار خانم معصومه _ 
   (جانباز)کریمی  جانبازسرافراز غالمرضا_ 
در تهاراجز افااهاج ن    کاه  هاای ارجمداد داهداز آزاد ااج ن جانباازانی      تمامی خانواده_ 

 . کردند را رنایتداج  ند ن خاطرات عزیزاجپذیرای ما ددباز  با آغوش احمدآباد 
 
 
 

  

 کریمی مریم
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 فهرست 
 
 
 شهدا 
 

 17/      های سُرخ روایت -

 261/    جدول اسامی شهدا بر اساس سن -
 264/    جدول اسامی شهدا بر اساس تاریخ شهادت -

 267/    شهادت ماه بر اساس شهدا اسامیجدول  -
 

   آزادگان
 

 271/    های سبز روایت -
 

 جانبازان و ایثارگران
 

 215/    جدول اسامی جانبازان -

 244/    جدول اسامی ایثارگران -
 

 ها عکس
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 این فرو ریخته گل های پریشان در خاک

 مدهوشانند جام شهادت همه  پی  کز 
 

 نیمه شب مستان باد ی نامشان زمزمه

 یاد فراموشانند از  که  نگویند  تا 
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 ادیو خحمور فاسعی
 

 (اهلل  دزنو سیف)
 50/50/0430فالرت: 
 01/53/0435ادارت: 
 تددانا پارگان نصد خحل ادارت:

 تضویا رر: بسیج
 35ا اماره 13ا رریف 43ز داا قطعه  خزار ادیو: بدشا
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قدر خون استفراغ کرده  رفت. غن ام داشت از دستم می حال محمود خیلی بد بود. ب ه
که تمام لباس خود و پدر  که او را در بغنل داشنت، انرق خنون شنده بنود. از       بود 

اضطراب و ن رانی زیادی که داشتم، اصالً متوجه ن دم چطور به بیمارستان فیروزگر 
پزشکان خونریزی مِری بود و عمل جراحنی را تانویز کردنند. بنا       رسیدیم. ت خیص

ی که بیمارستان بود، نه با کسنی  توکل به خدا اجازه عمل را دادیم. در مدت ده روز
رفتم بیمارستان و غرام  توانست اما بخورد. هر روز می توانست حر  بزند و نه می می

مانندم و بعند    ریخنتم و تنا انروب پنیش او منی      غرام اماهای غبکی را در دهانش می
ر مان. بیمارستان از خانه ما خیلی دور بود. باید سه مرتبه اتوبوس سوا گ تم خانه برمی
 هنایم  ردم تنا جلنوی شنوهر و ب نه    ک هایم را می شدم تا به خانه برسم. در راه گریه می

 گریه نکنم. 
محمود فرزند سومم بود. یک شب که از بیمارستان به خانه رسنیدم بعند از انانام    

را  )ص(  ی خنوابم بنرد. در خنواب پینامبر    کارهای خانه و خوردن شام از فر  خست
 دیدم که رو به من کردند و فرمودند: 

 ات اضافه شد.  سال به عمر بچه 11 -

بنه غبنروی حضنرت محمند )ص(       خندا  کنه  فهمیندم  شندم  بیندار  کنه  خواب از 
  شفا پیدا کند. فرزندم  خواهد می
تنها در  که نه ندداین گروه غنقدر فعال بوشان شده بود و ضو گروه سرود مدرسهع

رفتننند و سننرود  بلکننه بننه جاهننای مختلننف هننم مننی  مدرسننه اجننرای سننرود داشننتند 
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شان بود. کتابخانه  رسهخواندند. به کتاب خیلی عالقه داشت و کتابدار کتابخانه مد می
مساد محل کنه بنه   همی ه در نمازجماعت   بود.  ا  عالقهد های مور محلو مساد، 
کنرد. خیلنی بامحبنت بنود. ینک       شرکت می مسترحمی اقامه می شد،غقا  حاجامامت 

 روز وقتی غمد خانه دیدم فندکی در دست دارد. گفت: 

 شما خریدم. یمامان! این رو برا -

مان بازی  ها به بازار غمده بود. با یکی از پسرهای همسایه غن موق  تازه این فندک 
 کرد. گفتم:   نمی

 کنی؟ زاری  و باهاش بازی نمی محمود! چرا بهش محل نمی -

 : گفت 

 داره. چون یواشکی و  بدون اجازه از مغازه فالنی چیز بر می -

بسیج مدرسه شند و بنه پادگنان     کالس سوم راهنمایی را تمام کرده بود که عضو 
اشتر رفت تا دوره غموزشی را ب مراند و غماده بنرای رزم شنود. ینک هفتنه از      مالک

ت و خوراکی برداشت رفتنش گمشته بود که به خانه برگ ت. مقداری کتاب، شکال
 و گفت:

 خوام ببرم پادگان.  رو می اینا -

)ع( راهی م هد شندیم. مندام    رضا  محمود رفت پادگان و ما هم برای زیارت امام
دانستم که تا چند  کا  االن با ما بود. نمیگفتم  بودم و پیش خودم می  به یاد غناا 

 الم  خواهد شد. علهیم الس با شهید شدنش زائر حقیقی پیامبر و ائمه روز دی ر 
درست یادم نیست چند روز بود از م هد برگ ته بودیم که خبر ماروح و بستری 

 مان غوردند. گفتم: شدن محمود را برای

 ؟ بشه محمود که هنوز جبهه نرفته بود تا مجروح  -

 ولین پادگان گفت:که یکی از مسئ
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 دوره آموزشی رو که خطای یکی از افرادیانگاری و  خانوم! بر اثر سهل حاج  -

 گذروند، تیر به محمود اصابت کرده.  می

 به شوهرم گفتم: 

 من باید محمود رو ببینم.  -

با هم راه افتادیم به سمت بیمارستان شریعتی. وقتی رسیدیم شب شده بود. هر چه 
ای نداشت و اجازه ورود و دیدن محمود را به ما ندادنند.   التماس و گریه کردم فایده

ا  را که ارق خون بود به دستم دادند. ناچار به خانه برگ تیم.  ها و کتانی لباسفقط 
رفتم. بیهو  روی تخنت   ا  به بیمارستان می از فردای غن روز هر روز برای مالقاتی

خوابیده بود و به بدنش دست اهی وصل کرده بودند. تمنام دیندار منن بنا محمنود از      
رفنتم. وقتنی    ا  منی  زی بنود کنه بنه مالقناتی    مین روپ ت شی ه بود. پنج شنبه و پنا

روی تخت نبود. دی ر چیزی را متوجه ن دم. وقتی کمی حالم خوب شند و   رسیدم،
ام تنا بنرای غخنرین بنار      جنان محمنود ن سنته    به خود غمدم دیدم که مقابل پیکنر بنی  

 صورت معصومش را ببینم. 
ی کنردم. هنیچ   در مراسم چهلم محمود خودم قرغن خواندم و برای مردم سنخنران 

های رزمش غمند   با همان لباسیه نکردم. یک شب خواب دیدم وقت مقابل مردم گر
 خانه و گفت: 

 رما. خوای نمی مامان! اگه نمی -

 : گفتم 

 نه برو، از رفتنت ناراحت نیستم، فقط بیا و به من سر بزن.  -

 : گفت

 چَشم.  -

ن خنانمی از غ که گمشت، چند روزی به دیدارم غمدند،  ها ای از خانم هیکبار عد
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 به تنهایی به منزل ما غمد و گفت: دوباره جم  

دی د گف ت:   ن رو دیشب خواب دیدم که محمود داخل اتاق نشسته. وقتی م   -

از ای رو  و بع د می وه  « ادرم سر زدید.من خیلی خوشحالم که اومدید و به م»

 طعم ش خ وردم  داد. وقتی می وه رو   ظرفی که مقابلش بود برداشت و به من

نداشت. حاجتی هم داشتم که به لطف  های این دنیا میوه طعم هیچ شباهتی به

 خدا و وساطت پسر شما برآورده شد.         

 

 های مادر شهید بر اساس گفته        
 
 های غسمانی: پیغام

 

ادارت یعکهی فارر اهون رر حهدیز الهوت الدهی ف خیدمهان اهون بهد سهد سهفده           " 
 "تظما اسا. اللدیا ای  ایلی با  ضیا ا

 ای( خامنه )امام 
 
 

  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو غالخدضا اک دی
 

 (اان تلی   دزنو حاج)
 0434            فالرت: 
 03/00/0435ادارت: 

 حس  ) ( خسجو اخا : تددانا پایگاه بسیج خحل ادارت
 جتضویا رر: بسی

 30ا اماره050ا رریف 43ز داا قطعه  خزار ادیو: بدشا
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 گفت:  خدابیامرز مادرم می

 رضاست. ی امام گرفتهغالمرضا شفا  -

 داد:  خود  ادامه می بل از اینکه کسی چیزی بپرسد،و ق 

حال  بودیم مشهد. خیلی بیشد. رفته  بچه که بود خیلی زود به زود مریض می -

صحن رو به قبله . در داشت که لحظات آخر عمرش باشهرو کسی  بود، حالت

که برادرت  کردم  براش دعا می ریختم و دمش و داشتم اشک میبونده خوابو

وتری از گف ت  کب    م ی  ادرم اسم کدوم ی ک از ب رادرام رو  د مآ ی)یادم نم

 ای ن » ینه غالمرضا و گف ت:  ورد و انداخت روی ساُ)ع  رو  رضا  ای امامکبوتر

پرواز  سینه غالمرضا نشست و بعد سریع ای رو کبوتر لحظه«  .رو برای تو اُوردم

دن ک رد و الحم دا از   یروع به دویشد و دنبال کبوتر ش کرد. غالمرضا هم پا

 ن به بعد سالم و سرحال شد.او

دومین فرزند بود. تا ش م ابتدایی درس خوانده بود و بعد از غن وارد بنازار کنار    
کرد. مغازه  شده بود. پدرم مغازه ساندوی ی داشت و االمرضا در مغازه پدرم کار می

االمرضا شب تا صبح.  و یک نوبت و نوبت کاری داشت: یک نوبت صبح تا شب د
 رفت.  اکثراً نوبت شب تا صبح به مغازه می

چهار پسر بودیم که همه پ ت سر هم به دنیا غمده بنودیم. بنرادر اولنم پننج سنال      
تر از االمرضا بود؛ ولی االمرضا و منن و حسنین، هنر کندام دو سنال بنا هنم         بزرگ

هنای پسنرانه    زدینم و شنیطنت   ها به سر و کول هم می تفاوت سنی داشتیم. بی تر وقت
ن سر تلویزیون بود که پدرم خندا  ما خاص خودمان را داشتیم. یک سری از دعواهای
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خواسنتم تلویزینون را خنامو  کننم و بخنوابم ولنی        بیامرز تازه خریده بود. منن منی  
های تلویزیون را تماشا کند. خیلنی شنوخ    االمرضا دوست داشت بیدار بماند و برنامه

 گفتند:  گماشتند و می ها سر به سر  می  ب  بود. بعضی

 . غالمرضا کارنامت همش صفر و یکه -

 گفت:  خندید و می می

 دو ام دارم. نه بابا،   -

رفت. یک مناه قبنل از شنهادتش  بنا      توانست تند می شد تا می سوار موتور که می
موتور تصاد  کرده بود و پایش داخل گچ بود. با موتور رفته بنود بنرای مغنازه ننان     

تمینز و رننگ روشنن     هنای  دوست داشنت لبناس  تصاد  کرد. ساندوی ی بخرد که 
 وارد خانه شد، تا مادرم دید گفت:  ز با یک پیراهن و شلوار زرشکیشد. یک روبپو

 چرا این رنگی؟!این چیه خریدی،   -

را هم مدام توانایی و زرن ی او رابطه عا فی خیلی خوبی با مادرم داشت. پدرمان 
 گفت:  کرد و می تحسین می

تون ه از س نگا    کنی، م ی این غالمرضا رو اگه تو جایی که سنگ باشه هم ولش  -

 . پول درآره

هنای   کرد. وقتنی ماشنین   نمی ش راتعریفخودی  ور بود و پدر بیواقعاً هم همین  
خریند و بنه قیمنت     کردنند، تنه بنار غنهنا را منی      هندوانه و خربزه بارشان را خالی منی 

 فروخت.  های سالم می تر از خربزه و هندوانه ارزان
 16ر  کالنتنری  . در جریان تصکرد های قبل از انقالب شرکت می در راهپیمایی

ضور داشت. ان ار همین دیروز بود که سطل سیریش دست من بود و االمرضا تند ح
منان   محلنه هنای  های امام را روی دیوارهنای کوچنه و خیابنان     ها و عکس تند اعالمیه

 غورد.  میغنها را از کاا  چسباند. هیچ وقت هم متوجه ن دم می
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و زینر نظنر    شند  )ع( حسنن  مساجد، عضو بسیج مساد امنام  با شکل گیری بسیج 
اکبری و شهید رضا کریمی غموز  دید. تنها جایی کنه منن و االمرضنا    شهید قاسم 

 با هم و در کنار هم بودیم همین دوران غموزشی بسیج بود. 
های قبل رفت مغازه. به دوستانش گفته بود که موق  پستش  غن شب هم مثل شب

تا از مغازه به مساد برود. با موتور  راهی مساد شد. هوا سرد بنود.  او را خبر کنند 
کردند.  های بسیج غتش روشن کرده، دور  جم  شده بودند و با هم شوخی می ب ه

ا  کنه از ضنامن رد    رسد دست یکی از غنها بنه اسنلحه   شان می االمرضا که نزدیک
از ینک  نر     یرتین شنود.   ان شش تینر از غن شنلیک منی   خورد و ناگه شده بود می

شود. یک تیر هم بنه   شود و از  ر  دی ر خارج می پهلوی االمرضا وارد بدنش می
رسنانند. نظنر    مارسنتان سنینا منی   کنند. بندن مانروحش را بنه بی     موتور  اصابت منی 

شود. به هر کسنی کنه    اگر زنده بماند قط  نخاع میپزشکان بعد از معاینه این بود که 
 گفت:  غمد می به مالقاتش می

 خواد بمونم. دعا کنید شهید بشم. دلم نمی -

زهرا رفته  افتادم که با پدرم به به ت گفت یاد روزی می هر وقت این جمله را می 
تنا چ نم   کردنند،   ت نیی  منی  شنهدایی را  منردم داشنتند   بودیم. ابتدای جننگ بنود و   

 االمرضا به تابوت شهدا افتاد گفت: 

 د ندادیم؟ شهی ااز ما احمدآبادیم چطوره که هنوز هیچ کدو -

 کننار  ترم و یا پدرم  ادر بزرگیکی از مردهای فامیل یا برها،  و شب روزها مادرم
گمشته بود. شب کنه   ه ت روز از بستری شدنش .در بیمارستان می ماندند االمرضا

رفت بیمارستان و در غخنرین شنب حینات دنینایی      ،میرزا مصطفی ام، غقا شد پسر عمه
االمرضا مهمان او شد و از غن شب به بعد عکسی که خود االمرضا به منادرم ن نان   

ا  بلکه در قلب  ام، نه فقط در حاله ام انداخته داده بود و گفته بود این را برای حاله
 تک تک ما برای همی ه جای گرفت. 
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سین، برادر دی رم، بر اثر سکته از دنیا رفنت.  سه سال بعد از شهادت االمرضا، ح
حسین سرباز بود و در حالی که در مساد برای مراسم ختم دوسنتش ن سنته بنود بنه     

 دیدار حق شتافت.
 

 های برادر و خواهر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام
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ا رفنت. امن   ه منی عاشق فوتبال بود و همی ه برای دیدن مسابقات بنه ورزشن اه امادین   
خواست از رادیو مسابقه را دنبال کند. با  دانم چرا غن روز نتوانسته بود برود و می نمی

محترم )همسر حسن( تصمیم گرفتیم سربه سر  ب ماریم. رفتیم رادیو را برداشتیم و 
منان   سنم ان کردیم. وقتی حسن غمد و دید رادیو نیست، مرتب قَمان پنه پ تِ دارِ قالی

 گفت:  داد که رادیو را به او بدهیم و می می

دم فقط رادی و   کاری بخواین براتون انجام میتون، هر  برم هر جا بخواین می -

 رو بدید به من.

ا دست ما نیست؛ ام کردیم می غوردیم و وانمود اولش اصالً به روی خودمان نمی 
 مان  اقت نیاورد و رادیو را به حسن دادیم. باالخره دل

اخالقنی ملکنه    خنو  را از ما ب یرد؛ ولنی   داد غن با تندی و داد و بی  توانست می
 شده بود و محال بود که عصبانی شود.  وجود 

بعد کم کم غنقندر خنود     گرفت و ن ست، اول دستش را می کنار پدرم که می
 :گفتیم که ما می کرد را به او نزدیک می

 ا. قا دیگه رفتی تو بغل بابا نشستیآ حسن -

متأهل شدیم. همسرم با حسن هم سن بود و من با  من و حسن تقریباً در یک سال 
ن ما برقرار  بود. یک  روز همسرم و حسن محترم. رابطه خیلی صمیمی و خوبی هم بی

. سنوار ماشنین   برونند  تصمیم گرفتند قنم و جمکنران  با تعدادی دی ر از دوستان شان 
سنر از   خو  بود که به قول خودشنان شان شاد و  قدر جم  همسرم شدند و رفتند، غن
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 گفت:  شیراز درغورده بودند. همسرم می

گفت: باش ه. ج امون رو    خوای بشینی پشت فرمون؟ اونم گفتم می در بین راه -

مرتب ه زد ب ه پش ت     ای رانندگی نکرده بود که یک قیقهچند د عوض کردیم،

اش ادام ه   ماشین جلویی! معذرت خواهی کردیم و دوباره حسن به رانن دگی 

داد که برای دومین بار زد به همون ماشین. این بارم با معذرت خواهی، اما با 

بهم ون  اندکی چاشنی بیشتر، مسأله حل شد و راننده ماش ین جل ویی چی زی    

زد ب ه ماش ینش   ک ه حس ن     ا برای س ومین ب ار  نگفت و سوار ماشینش شد؛ ام

تون روز بد نبینه هر چی خواست بهمون گفت و بعدم ت ا س وار ماش ین     چشم

نشدیم و ازش جلو نیفت ادیم س وار ماش ینش نش د. البت ه حس ن ه م دیگ ه از         

 . ه بودرانندگی پشیمون شد

ارت پیدا نکنرده بنود. بنه    ا  را گرفته بود؛ ولی هنوز مه نامه غن زمان تازه گواهی
ولنی حسنن    کننند کنه چنند روزی بی نتر بماننند      منی   اصنرار  رسنند  ه منی کن  شیراز
 گوید:  می

رأی دادن ب ه  خ وام ب رای    . م ی سمن باید برگردم، شناس نامم هم راهم ن ی    -

 جمهوری اسالمی حتماً تهران باشم. 

سره بنا   رویم، همسرم بعد از خواندن فاتحه و صلوات یک میهر وقت سر مزار  
 کند: حسن صحبت می

 یادته فالن روز رفتیم... یادته فالن تظاهرات... یادته... .  -

ب ه دوم بود و در احمدغباد به دنیا غمد. ه ت ساله بود که برای زندگی از ده بنه  
سنه خصوصنی زبنان    تهران غمدیم. تا سوم راهنمایی درس خواند و بعد در ینک مؤس 

بهه یک ترم دی ر داشت نام کرد. قبل از رفتن به ج ان لیسی ثبتبرای یادگیری زبان 
صنحبت   راحتنی  که بخواند و تافل را ب یرد. کامالً به زبان ان لیسی مسنلط  بنود و بنه   

رفت و روزها در مغازه فرو  لوازم یدکی ماشنین   ها به کالس زبان می کرد. شب می
  رد.ک شاگردی می



 یک بغل مهتاب

 

34 

از مریدان غقای کافی بود و همی ه شنب جمعنه و صنبح جمعنه پنای منبنر ای نان        
خریند و   فت. موق  برگ ت هم نوار کاست سخنرانی هفته قبل غقای کافی را میر می

 دادیم.  بافی به غن گو  می داد. ما هم موق  قالی به ما می
ام، عالقه  از ب  ی به محترم، دخترخالهدانستیم که    شده بود. میا زمان سربازی

بنا خینال    رم بنردیم تنا  ن ان برای محتن  عنوان  دارد. برای همین یک حلقه ان  تر را به
 راحت به سربازی برود. دو سال خدمتش هم که تمام شد به عقد هم درغمدند. 

، ینک  رفتنیم   منی  بنام  ها که پ نت  صدای خیلی بلندی داشت. قبل از انقالب شب
کتناب داشنت    .مقنداری دادند می گفت تمام مردم ا را  جوابش را می که« اکبر اهلل»

ها را به منا هنم بنده تنا      گفتیم این کتاب خانه گماشته بود. هر وقت می که در صندوق
 گفت:  بخوانیم می

 خوره.  اینا به درد شما نمی -

شند. شنانزده    منی ها در غن زمان جنرم محسنوب    بعدها فهمیدیم داشتن این کتاب 
خواست برود راهپیمایی. من و محترم جلوی در ایستادیم و  میبود.   57شهریور سال 

 :  گفتیم

 اگه ما رو نبری خودتم نباید بری. -

 گفت:  

 برم. بزارید برم ببینم چه خبره، بعد میام شما رو هم می -

هنایش خنونی بنود. اول فکنر کنردیم       ا وقتی به خانه برگ ت تمام لبناس ام رفت؛ 
ها غثنار خنون مانروحین و شنهدایی      خود  ماروح شده؛ ولی بعد دیدیم این خون

 شهباز که بعدها نامش های ا را  خیابان ها و کوچه خیاباناست که حسن غنها را از 
های  ، بر دو  گرفته است تا از معرکه دور کند. در تمام راهپیماییشد  شهریور هفده

منان بازوبنند    برد. از مسناد بنرای   قبل از شانزده شهریور من و محترم را با خود  می
شنهریور تنا دو سنه     ها بودیم. از هفنده  انتظامات گرفته بود و جزو انتظامات راهپیمایی
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زهنرا   یدیم و ننه شنب. بنا پندرم به نت     دمی خانه  دی ر حسن را نه روز درروز بعد، 
رفتند و از ماروحین و  ها می به بیمارستان کردند، رفتند و برای شهدا قبر غماده می می

کردنند و بنه    غوری منی  هنا مالفنه و ینخ جمن      از خاننه  کردند، پیکر شهدا مراقبت می
 بردند.  بیمارستان می

واسنتیم  کنه منا را ببنرد     خ ز حسن میا ، هر روز من و محترمتازه انقالب شده بود
چهار نفری رفته بنودیم،  . سینما، باالخره وقتی اصرار بیش ازحد ما را دید، راضی شد

نوز تا پخش فیلم خیلنی  جمعیت زیادی غمده بود و هرم و حسن و محترم، همس و من
خل سنالن  خواستیم برای تماشای فیلم دا میمرتبه دیدیم حسن نیست.  یک مانده بود،

 گفت:همسرم وز برن  ته بود، برویم ولی هن

  .رم دنبالش صبرکنید االن می -

پیدا  فاصله کمی با سینما داشتاو را داخل مسادی که  بعد از چند دقیقه گ تن،
 د. به قول خود  رفته بود دو رکعت نماز قضا بخواند.کن می

بننود کننه حسننن و االمرضننا بننه اتفنناق چننند نفننر دی ننر از   54سننوم اسننفند سننال 
تنر بنود. بنه حسنن      ها عازم جبهه شدند. االمرضا نُه سال از حسنن کوچنک   هم هری
 گفتم: 

 بچه نداره بره.   تو رو به قرآن نرو. بزار غالمرضا که زن و -

 گفت:  

 بمونم که چی بشه؟ فوقش یک گونی بیشتر سیب زمینی بخورم.  -

 :  گفت ام می ونیمه بود. پسر عمه سال غن زمان، سمیه، دختر حسن یک

« اکب ر  اا»اولین نفری بود که سر تپه رس ید و ب ا ص دای بلن د      شب عملیات -

ار بست و به قفسه سینه، به رگب اکبر گفتن، دشمن حسن رو به محض ااگفت. 

 به شهادت رسید. هم ن لحظههموش تیر اصابت کرد و سر و پاها

 گفت:  االمرضا هم می 
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 زد: یا میموقعی که تیر به بدنش اصابت کرد شنیدم که فریاد صدای حسن رو  -

 مان. الزَّ صاحب

 گوید:  کند و به االمرضا می قبل از عملیات اسل شهادت می 

 سپرم. اگه من شهید شدم محترم و سمیه رو به تو می -

شنود.   در همان شب االمرضا هم ب دت ماروح و برای مداوا به ساری منتقل می
مادرم دو هفته قبل از شهادت حسن و ماروح شدن االمرضا خواب دیده بود که دو 

هنا   شود که ن ین کنند. خم می ن ین سبز و قرمز در نهر غبی با جریان غب حرکت می
 برد.  و ن ین قرمز را غب میرسد  را بردارد؛ ولی فقط ن ین سبز به دستش می

یک سال و نیم پس از شهادت حسن، االمرضنا بنا پی ننهاد و اصنرار خنود  بنا       
محتنرم   42محترم ازدواج کرد و برای دختر سه ساله حسن واقعناً پندری کنرد. سنال     

دچار سردردهای  والنی شد و بعد از چند ماه بیماری به رحمت خدا رفت. در همان 
 گوید : میخواب دیده بود که  در حسن را سال چندین بار

 محترم بیا با هم بریم.  -

متنأثر شندیم. او واقعناً جنای     به همان اندازه شهادت حسن از رفتن محترم همه ما 
 خالی حسن را برای ما پر کرده بود.

 
 های خواهر شهید بر اساس گفته

 
 های غسمانی: پیغام

 

ای  انقالب کواش ککیهو   توانیو بدای پیدفزی اوا ز که  د چه خی از اما خی" 
که ای  انقالب  یک انقالب اوایی اسا  ف ر  دیا نن به رسا با کفایها نایهب اخها     
زخان که  دزنو رسول اواسا خی بااو. پهس اهما  هز ر هدف ایه  انقهالب ف ایه         

 "امدوری اسالخی باایو.
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابوالفضل اک دیادیو 
 

 تلی(    دزنو حاج)
 0430            فالرت: 
 50/50/0430ادارت: 

 الم ی   تحخحل ادارت: رقابیها تملیات 
 تضویا رر: ارتش

 41ا اماره 030ا رریف 43ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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بطور خیلی اتفناقی از نمای ن اه عکنس      63یا  62در سال ( )حاج حیدربرادر بزرگم 
 گفت: کرده بود دیداری داشت. ای ان میرزمندگان که جهاد دان  اهی اراک برپا 

دیدم، از دور عکسی  می ها رو دم، همین طور که داشتم عکسوارد نمایشگاه ش  -

ه ب   رسید جوونی، سه چه ار ت ا عراق ی رو     م رو  جلب کرد. به نظر میا هتوج

اده. جلوتر که رفتم دیدم سایو پشت سرشون  اسارت گرفته و خودش با اسلحه

 نه.خودمو جوون، ابوالفضلآن 

به شهادت رسنیده بنود و حناال منا بعند از گمشنت دو سنال از         61ابوالفضل سال 
 دیدیم. شهادتش برای اولین بار این عکس را می

بدنی قوی و سری نتنرس داشنت. قبنل از انقنالب وقتنی حکومنت نظنامی اعنالم         
رفنت.   از خاننه بینرون منی    شد، بدون هیچ ترسنی  کردند و عبور و مرور ممنوع می می
یک بار با یک اسلحه و مقنداری ف ننگ بنه خاننه برگ نت. از پادگنان        غید  ادم میی

برداشته بود. وقتی انقالب پیروز شد و گفتند اگر کسنی اسنلحه ینا ف نن ی برداشنته،      
غنها را برگرداند ابوالفضل هم تمام غن ه را که به خانه غورده بود به پادگنان تحوینل   

 داد.
پاینان دوره ابتندایی درس خوانند. بعند از غن رفنت      فرزند ش م خانواده  بود و تا 

خیلنی زود از خاننه    مان و شاگرد  شد. کنار  جنارودوزی بنود. صنبحِ     مغازه دایی
ا  اینن بنود کنه هنر      زد و شب به خانه برمی گ ت. تنها تفریح و سرگرمی بیرون می

 کرد. شب  بعد از بستن مغازه  با دوستانش یک ساعت فوتبال بازی می



 شهدا

34 

نام کند. اما هنوز  شروع شد رفت که برای اناام خدمت سربازی ثبتوقتی جنگ 
ننامش نکردنند.    فرابرسد. به همین خا ر ثبنت  ا  یک سال مانده بود تا موق  سربازی

 وقتی به خانه برگ ت، گفت: 

ن ام   ثبت اگه کسی که جبهه و جنگ رفته باشه، بیاد و مُعَرَّفِت بشه آبجی! گفتن -

 شی. می

زودتنر   فش شود. با وسا ت همسرم و از من خواست که به همسرم ب ویم تا معرّ 
 از زمان معمول لباس مقدس سربازی را به تن کرد و راهی جبهه شد. 

ک یدم تا به مرخصنی بیایند. هنر وقنت هنم اعتنراا منا را         چقدر انتظار  را می
 گفت:  شنید می می

ثال شوهر شماست که برای اممن که نباید زود به زود بیام مرخصی، مرخصی  -

 .زن و بچه دارن

 گفت:  خیلی دوست داشت که شهید شود؛ اما می

 انجام بدم، بعد شهید بشم. خدمتم رو  -

یک ماه به پایان دوره خدمتش مانده بود کنه شنهید شند. بنه      همین  ور هم شد؛ 
 دوستش گفته بود: 

آم و این بار ک ه ب ه جبه ه ب رم      که من به مرخصی می هساین آخرین باری  -

 گردم. دیگه برنمی

ش بایستد. ن ست روی ییک روز حال مادرم ناگهان بد شد و نتوانست روی پاها
 زمین و گفت: 

 انگار چیزی از روی قلبم کَنده شد. -

منان   یکی دو روز از این اتفاق ن مشته بود کنه خبنر شنهادت ابوالفضنل را بنرای      
حال مادرم هم بد شنده   متوجه شدیم درست همان زمان شهادت ابوالفضل دند وغور

 گفت:  بود. دوست همرزمش می
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« ال اااِ هَل  ن الاِاَ دُش هَ اَ»ید شد و آخرین کالمش من شه ابوالفضل رو دستای -

 بود.

 

 های خواهر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

از ادارتز باقی خانوا بدای کمک به ا ده ف پشتی ان اخا  باایوا  د چه از خ  بعو "   
 "اکگ زرگان ادج ککیو. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حس ( کدیمی)سیو ابدا یزسیوادیو 
 

 (باقد دزنو سیو)
 04/50/0403فالرت: 
 05/54/0430ادارت: 

 المقوس ادارت: ادخشددا تملیات بیاخحل 
 تضویا رر: بسیج

 41ا اماره 03ا رریف 43ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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شنان   تنرین  به جبهه برود. غخر در نبودنش من با پنج ب نه کنه بنزرگ    دوست نداشتم
خودم هم کنه سنن و   کردم؟  ان ده ماهه بود چه کار میش ترین سیزده ساله و کوچک

 سالی نداشتم، تازه وارد بیست و نه سال ی شده بودم. گفتم: 

 .که برن ترها هستن ننرو، جوو سید! -

 گفت: 

 باید برم تا فردای قیامت شرمنده مادرم زهرا نشم.  -

هنا مخصوصنًا دو دخترمنان خیلنی عالقنه داشنت. هنر شنب کنه از مغنازه            به ب ه 
هنر   کنرد.  منی   شان ن اند و نواز  می را روی پاگ ت هر دو    اه ماشین( برمی)نمای

ا مغنازه، امن   گ نت  دوباره  برمیغمد و بعد از خوردن ناهار  ناهار به خانه میروز برای 
غن روز هر چه منتظر  ماندم نیامد. تازه دوره غموزشی را تمام کرده بود. شنب کنه   

 غمد پرسیدم: 

 مدی؟ چرا  نیو سید  -

 گفت: 

سبت به شما کمتر و کمتر کنم و شما نده در دلم رو  ناستم عالقه باقی موخو می -

 به نبودن من عادت کنید.

هم ی رفتنیم   ی فاصله ن د. روز اعزامجبهه خیل به بین دوره غموزشی و اعزامش 
تنها کاری که کرد این بود کنه   دویدند، ها دنبالش می رفت و ب ه پادگان. او جلو می
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 برگ ت و گفت: 

ص دا   آق ا  را پدرش ان  ه ا  بچه)آقا برگردین، معلوم نیست ما کی اعزام بشیم.  -

 (.زدند می

ها صنف ک نیده بودنند تنا رزمنندگان       تر اتوبوس در حالی که چند متر غن  ر  
باقر ده   حتی سید، ها را بغل نکرد سوارشان شده و راهی جبهه شوند. هیچ کدام از ب ه

خواست دلبست ی به فرزند مان  رفتنش ن ود. از نوجوانی سال خمسی  مان را. می ماهه
سنفار  بنه دادن   غخنرین لحظنات دیدار   درو به دادن خمس خیلی مقید بود.  داشت

 خمسش کرد و گفت: 

 مبادا یادت بره.  -

گمشت در سن چهل و  بعد از بیست و پنج روز که از حضور  در جبهه می سید
 رو سفید شد. -علیها اهلل سالم  – هفت سال ی به شهادت رسید و نزد مادر  زهرا 

 

 های همسر شهید بر اساس گفته
 

مهربان و خو  برخوردی بود و بنرای منا نقنش پندر را در جبهنه      سید مرد بسیار 
هنا   ا  تلفن بزند، موق  بازگ ت ب نه  رفت تا به خانواده کرد. وقتی به شهر می ایفا می

 گفتند: می

 ا تازه شد؟ دیدار سید! -

 گفت:  هم با خنده می او

 ا تازه شد. نصف دیدار -

 گفتیم:  می وقتی

 شما دیگه چرا به جبهه اومدید؟!   -

 گفتیم: یا می
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 حاال دیگه برگردید تهران.   -

 گفت:  می  در جواب

 چه کنم؟! جدّم رو -

بین سید و مرتضی محمودی رابطه دوستی محکمی ایااد شده بود و همنه جنا در   
المقندس بنود. رسنیدیم بنه خناکریزی کنه        کنار هم بودند. مرحله دوم عملینات بینت  

ما دستور داده شد که این قسمت را ها بود. به گردان  قسمتی از غن هنوز دست عراقی
از دشمن ب یرید. وقتی حملنه کنردیم متأسنفانه دو تاننک عراقنی منا را دور زدنند و        

ها را بزنیم ولی ن د. بناالخره   گرفتند. تال  زیادی کردیم که تانکقرار مان رویبرو
 ها از جمله عزینزاهلل  ای از ب ه ن ینی عده ن ینی کنیم. موق  عقب تصمیم گرفتیم عقب

 کیانی، مرتضی محمودی و سید در محاصره قرار گرفتند. 
فتند. فردای غن روز وقتی دوباره ها حمله کردند و خاکریز را گر شب که شد ب ه

مان که محاصره شده بودند، ندیدیم و متوجنه   ، اثری از دوستانرسیدیم  به غن منطقه
بنه عقنب منتقنل     اند و پیکرشنان  شدیم که سید و مرتضی محمودی به شهادت رسیده

داخنل جینب لبناس مرتضنی     منان   دوسنتان شده و عزیزاهلل کیانی هم اسیر شده اسنت.  
 که رویش نوشته شده بود:  کنند پیدا می ی راغلود خون محمودی کاام

 .«حسنزهرا، کنار سید محل دفن بهشت»

چیزی که از این جمله فهمیدیم این بود که ابتدا سنید و مرتضنی هنر دو مانروح     
هنا بناالی سنر سنید      دهنند. بعند عراقنی    ن ینی را از دست منی  شوند و قدرت عقب می
ا  و  زنند. مرتضی هم در غخرین لحظات زندگی رسند و تیر خالص به سر  می می

  ینر خنالص، غخنرین وصنیت    قبل از رسیدن سربازان عراقی باالی سر  بنرای زدن ت 
 گمارد.  نویسد و داخل جیبش می خود را می

 .«حسنزهرا، کنار سید محل دفن بهشت»
 

  جانباز  - کریمی االمرضا های گفته اساس بر
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 های غسمانی: پیغام
 

 "تا نادی  نفس ف نادی  نفد رسا از اسال  ف قدنن ف اخا  امیکی بدنواریو. " 
 
 

  



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضا کدیمیادیو 
 

 (خحمو ییکدبال  حاج دزنو )
 40/53/0440فالرت: 
 05/54/0430ادارت: 

 المقوس خحل ادارت: ادخشددا تملیات بیا
 تضویا رر: سپاه

 35ا اماره 30ا رریف 43ز داا قطعه  بدشا خزار ادیو:
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دزد ام رو  ب ین؟ مغ ازه   ببرم پیش آین ه دید رضا رو با خودم  اجازه می  آقا حاج -

 . یخودت یه بچه بیار ید بابین گفته با زده، آینه

به اینن کنار   مثل اینکه از ته دل خیلی  حرفی نزد؛ فقط سر  را تکان داد غقا حاج
بینند   بنین رضنا را کنه منی     یازده سال بی تر نداشت. غینه غن موق  رضا ده .راضی نبود
 گوید: دهد و می مقداری پول به او میمخفیانه 

رو ت و آین ه    هم ش ک ه  تو هم بگو  گیر و هر چه رو که من گفتمب این مزدته.  -

 . بینی می

از گوید. اما رضنا اثنری    میداده  خطاب به فرد مال از دستای  چند جملهبعد هم 
پنول را بنه    شنود،  ه نمی بیند، از جایش بلنند منی  د در غینده میبین  هایی که غینه ن انه
 گوید: دهد و می بین پس می غینه

 گم.  خوام، نه دروغ می نه پولت رو می -

بنا  خواهر نداشت و مادر  در اناام کارهنای خاننه دسنت تنهنا بنود،       چونرضا 
 اینکه غن موق  کارکردن مردها در خانه خیلی مرسوم نبود، تقریباً هر بیست روز تمام

هنا گرفتنه تنا جناروزدن. وقتنی کنه        کرد. از باز کردن و شسنتن پنرده   را تمیز می خانه
ی ذوق رسید کلّ زمانی که مادر از راه می   منزل نبود، م غول به کار می شد ومادر
 گفت:  رفت. رضا هم می کرد و قربان صدقه رضا می می

 ا.کنم به کسی گفتی دیگه تمیز نمی مامان اگه -

اه درس خوانندن در مغنازه جنارودوزی پندر  هنم کنار       فرزند چهارم بود. همر



 شهدا

44 

حادثنه جمعنه سنیاه، بیسنت و دو بهمنن، تسنخیر       مثنل   کرد. در اکثر وقای  انقالب می
، کار در مغنازه را  1351. بعد از گرفتن دیپلم در سال حضور داشتجاسوسی و...  النه

هنای   ول ناحینه درغمد. بخنا ر تنال  و اسنتعداد  مسنئ    رها کرد و به عضویت سپاه 
ا  را که دو هزار و هفتصد تومان بود، برداشت  پای اه مالک اشتر شد. حقوق ماهانه

 گفت:  نمی کرد و می

 دولت درگیر جنگه، باید کمکش کنیم.  -

زد.  ها بود. راج  به خود  و کارهنایش اصنالً حرفنی نمنی     دو سال تمام در جبهه
پوشنیدن کناله   یک بار که مرخصی غمده بنود، سنر  مانروح شنده بنود؛ ولنی بنا        

 پرسیدیم: ن ماشت کسی متوجه جراحت سر  شود. هر وقت می

 شیم؟  رضا! کِی پیروز می  -

 می گفت: 

 هر وقت که شکالت پیچ برگشتم.  -

هایی که  فراد با پر کردن فرمانقالب و امام برایش خیلی ارزشمند بود. بسیاری از ا
خواست جبهه برود،  شدند. دفعه غخر که می غورد، عازم جبهه می داخل حسینیه میاو 

 گفت: نزدیک که منزل ما جم  شده بودند، همه اقوام خطاب به 

 آرن، ند تا شهید ه م برات ون م ی   کنیم، ولی چ شاءاا خرمشهر رو فتح می ان  -

 شاءاا یکی از اونا هم منم. ان

ما با رضا خواهند بنود. رفنت و همنان  نور کنه        دانستم که این غخرین وداع نمی
بنه  ت هم نصیبش گ ت. همان شنبی کنه   خود  گفته بود خرم هر فتح شد و شهاد

 مطل  شده باشد گفت:  د، مادر  بدون اینکه از شهادت اوشهادت رسیده بو

 حنا بست.  دم رضا با یک کاسه حنا از جبهه اومد و دستم روخواب دی -

 شهادت رضا به ما رسید .ین خواب خبر بعد از سه روز از دیدن ا
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 زد. ینک روز هنم پنیش منا     میغمند و بنه منا سنر     می جبهه بودیم،  من و پدرم که
شندیم و هنم نینرو     دیندیم هنم خوشنحال منی     را منی رفت. وقتنی او   ماند و بعد می می
جی زن بود و به هن ام پرتاب خمپناره، بنر اثنر اصنابت تنرکش بنه        گرفتیم. غرپی می

دیندیم، نصنف    ال نهدا   معنراج  سناختمان رسید. پیکر  را کنه در  سر  به شهادت
 سر  از بین رفته بود. 

 گفت:  مادرم وقت مرگ می

 همه دل خوشی من اینه که رضا رو اونجا دارم.  -

 

 برادر شهید همسرهای برادر و  بر اساس گفته 
 
 های غسمانی: پیغام

 

از اخها  ف ایه  انقهالب    ایهو رسها    تکدا فبیتی که خه  رار  ایه  اسها کهه تها زنهوه      " 
 "بدنواریو. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ادیو خحمو کدیمی
 

 (حیور   دزنو حاج)
 50/00/0434فالرت: 
 05/54/0430ادارت: 

 المقوس ادارت: ادخشددا تملیات بیاخحل 
 تضویا رر: بسیج

 00ا اماره 30ا رریف 43ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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از غن بنه  فرزند دوم خانواده بود. تحصیالتش را تا اتمام دوره راهنمنایی ادامنه داد و   
شاگردی کرد. محمد به تمام معنی شناگرد پندر بنود.    بعد در مغازه جارودوزی پدرم 

ن سنت.   ن سنت او هنم نمنی    برای پدر احترام خاصی قائل بود، تا پدر سر سنفره نمنی  
 تی وقتی پدر گفت: زد. ح گاه روی حر  پدر حرفی نمی هیچ

 محمد جبهه نرو. -

 با سؤالی پدر را قان  کرد: 

 به فرض که نرفتم و پنجاه سال هم عمر کردم، بعد که چی؟  -

بنودم و   غسنیب دینده بنود، خیلنی ناراحنت      کمنر   مادر بر اثنر افتنادن از اینوان   
خوردم. محمد را در خواب دیدم و از او خواستم کنه بنرای سنالمتی     ا  را می اصه
 دعا کند. گفت: مادر 

اش رو  لی م ن بیس ت و هف ت س ال دوری    و شه نگران نباشید مادر خوب می -

 . ونهم پیش شما نمیبیشتر مادر  و سه سال دیگه متحمل کرد

بنه   شنتافت.  ال از دیندن خنوابم، منادر ننزد محمند     درست بعد از گمشت سه سو 
داد. بعند از شنهادتش بارهنا او را     خواندن نماز مخصوصاً نماز صبح خیلی اهمیت می

 گفت:  در خواب دیدم که می

 کنم.  ن میتو اگه نماز بخونید من شفاعت -

گمشنت، بنر    محمد عزیز و مهربان ما بعد از دو هفته که از حضور  در جبهه می
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 رسد. اثر اصابت تیر به سر  به شهادت می
 

 های خواهر شهید گفتهبر اساس 
 

تصمیم گرفتیم با هم به جبهه برویم. رفتیم برای گمراندن دوره غموزشی، بخنا ر  
منا  مان به اتمام نرسیده بود کنه   ز دوره، هنوالمقدس کی زمان شروع عملیات بیتنزدی

 را به جبهه اعزام کردند. 
شد و من دومنین بنار. حندود بیسنت روز را      به جبهه اعزام می اولین بار بود محمد

قدبلنند و قنوی بنود.     منان تکمینل شند.    ا دوره غموزشیهم در جبهه غموز  دیدیم ت
 -ملینات پ نت رودخاننه اهنواز    . قبنل از شنروع ع  جی شند  غرپیبخا ر همین کمک 

م ه بنا هن  همن  ای توسل خواندیم. دعا که تمام شند دور هم جم  شدیم و دع خرم هر
هنم  و محمد  نه یکندی ر را بوسنیدیم و ننه از    اما من  خداحافظی و روبوسی کردند؛

 خداحافظی کردیم. خندیدیم و گفتیم: 

 خداحافظی کنیم؟ما که کنار هم هستیم دیگه  چرا  -

خرم نهر   -روی کنردیم تنا  نزدینک خناکریز اهنواز      تقریباً بیست کیلومتر پیناده  
بخوابید تا اعالم رمز شنود و حملنه را شنروع     رسیدیم. فرمانده دستور داد روی زمین

بنه شنلیک   کنیم. هنوز حر  فرمانده تمام ن نده بنود کنه تیربارهنای دشنمن شنروع       
 کردند. من و محمد کنار هم بودیم. گفتم:

 محمد! بخواب بخواب.   -

ای که گمشت، فرمانده دستور حمله داد و  هر دو روی زمین خوابیدیم. چند دقیقه
 گفت: 

 له کنید. پاشید و حم -

بلنند نمنی    ی که محمند خوابینده بنود، دیندم    همان  رفکنار دستم را ن اه کردم، 
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شود. کنار  ن سنتم و دسنتم را زینر سنر  بنردم، کمنی سنر  را بناال غوردم. در         
تیر بنه   زد چ مم به فرق سر  افتاد؛ ه دشمن میتاریکی شب و زیر نور منورهایی ک

ف رد و  ه بود. با بغضی که گلویم را میغن اصابت کرده بود و خون از غن جاری شد
 راهی برای خروج پیدا نمی کرد صدا کردم: 

 محمد محمد... ! -

 م را شننیدم و روی دسنتان   ای جواب فقنط صندای نفنس هنای غخنر      ولی به ج 
در همان نخستین لحظات شروع عملینات بنه شنهادت رسنید. گوینا      محمد  شهید شد.

 بود. باشد، شهادت منتظر و خواهان او شهادتبی تر از غنکه محمد منتظر و خواهان 
 

  جانباز  - کریمی االمرضا های گفته اساس بر 
 
 های غسمانی: پیغام

 

پور ف خارر تزیز ! بدارر ف اوا د اوبز! ای رفستان! از اماخی اوا ز که » 
 «ککیو.  ای اخا  گوش ر یو ف به تما  رستوراتش تمل به حدف

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدتضی خحموریادیو 
 

 ( دزنو قک دتلی)
 51/54/0440فالرت: 
 05/54/0430ادارت: 

 المقوس بیاا تملیات ادخشددخحل ادارت: 
 تضویا رر: بسیج

 40ا اماره03ا رریف43ز داا قطعه  خزار ادیو: بدشا
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 «  حسنهرا، کنار سید محل دفن بهشت» 

وقتی که سرباز عراقی داشت  له را مرتضی در غخرین لحظات عمر اگر این جم
ننوشنته   رسناند  زدن تیر خالص به شهادت منی  یکی یکی رزمندگان ماروح ما را با 

غوردیننم و در کنننار اولننین شننهید   بننود، حتمنناً پیکننر مطهننر  را بننه اسننفنداران مننی 
 کردیم.  مان دفن می روستای

کنامالً  ا   دیدیم جای گلوله بنر روی پی نانی   هدا را در معراج ال  وقتی پیکر 
جیب لباسش پیدا کردیم کنه محنل   پیدا بود. کاام کوچک و خون غلودی را هم از 

 را تعیین کرده بود.  دفن
همی ه به هن ام ت یی  پیکر شهدا با خنود    کهاختیار این بیت شعر را  بیهماناا 
 کرد خواندم: زمزمه می

 این گل پرپر از کجا آمده          از سفر کرب و بال آمده

در نام را در روستا به پایان رساند مان بود. وقتی کالس پ چهارمین فرزند خانواده
 از دهی هنا  کمک حال پندرمان شند. همنه معلنم     کار ک اورزی، حمامی و دامداری

در هفتنه  تعطیالت غخر رسیدن تا مابور بودند غمدند و بخا ر دوری راه  میاصفهان 
شنان غب   بنرای بنا کنوزه   ه غخنرده بنود   کن  ای از چ مه. مرتضی هر روز روستا بمانند

در کارهنا بنه پندرمان     ننه تنهنا   کنرد.  م به این کار ت ویق میغورد. دوستانش را ه می
بلکه هوای مادرمان را هم داشت و در پهن کردن سفره، پاک کنردن  کرد  کمک می

سبزی، پختن نان، غماده کردن اما و دی ر کارها کنار دستش بود. زبان خیلی ننرم و  
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 کرد.  لبید و قدردانی می حاللیت می می ه از ما نی هم داشت و همهربا

دوازده ساله بود که به تهران رفت و در مغازه جارودوزی یکی از اقوام شروع بنه  
مغنازه   رفتن به سربازی در غن شاگردی کردشاگردی کرد. غخرین جایی که قبل از 

 51 -57هنای   در سنال   ا سنربازی ابراهیم کریمی( بود. دوران  دحسن )سیشهید سید
خمینی به یک سال تقلیل یافت. اواخنر دوران سنربازی ازدواج    امام بود که به دستور 

 سه بار در سالبرای همین دو ران به ده خیلی سختی داشت؛ کرد. غن زمان رفتن از ته
ابتدا با اتوبوس خود  را بنه   .توانست به ده بیاید بی تر نمی )ایام محرم و عید نوروز(

رسید، بایند   بوس ده به شهرضا می رساند و از صبح تا ساعت یک که مینی ا میشهرض
اما بعد از ازدواجش  غمد؛ به ده می بوس با مینی ماند و بعد منتظر می شهرضا در گاراژ

 گفت:  غمد و با خنده و شوخی می هر دو سه ماه یک بار به ده می

 مامان! دیدی فراموشت نکردم.  -

ها هنم   غورد، فکر همسایه غمد تمام مایحتاج مادرمان را هم با خود  می وقتی می
 غورد.  ا  مواد شوینده می شان از مغازه بود و برای

کاانمی را بنه دسنت گرفتنه و روی غن     به ده غمده بود متوجه شندم   یک بار که
 نویسد. گفتم: چیزی می

 نویسی؟  اینا چیه که می -

 گفت: 

نامه خواستند، این برگه  ن وصیتمن شهید شدم و ازتو چیزی نیست، فقط اگه -

 بهشون بدید.  رو 

فنردا صنبح هنم از تنک تنک       برگنه را تنا کنرد و الی قنرغن گماشنت،     بعد هنم  
خواسنت بنه جبهنه بنرود، از زنندگی       ها خداحافظی کنرد و رفنت. وقتنی منی     همسایه

صبر نکرد  م ترکش یک سال و نیم بی تر ن مشته بود. حتی برای مراسم عقد من هم
 و گفت: 
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 روسی بگیرید، نکنه ش هادتم م انع  اگه شهید شدم بعد از چهلم برای خواهرم ع -

 ازدواجش بشه.

ها پای ماشین جم  شده بودند. ان ار غنها هنم مثنل منن     زمان رفتنش تمام همسایه
ین اعنزام  بعد از هاده روز از اول .مرتضی مسافر غسمان خواهد شدفهمیده بودند که 

 مان غوردند.  را برایشهادتش  مرتضی، خبر
حنالش  برد و بعند   رنج میاز بیماری سختی که مان  های یکی از همسایهیک روز 

 مان و گفت:  غمد خانهخوب شده بود، 

مده بود عیادتم. گفتم: مرتضی نمی تونم راه ب رم.  خواب مرتضی رو دیدم، او -

شدم، الحمدا گفت: دستت رو بده به من و بلند شو. صبح که از خواب بیدار 

 نستم راه بروم.تو ام خیلی خیلی کم شده بود و میدرد پاه

در مننزل منادرم،    رسند،  از غن موق  به بعد هر سال روز شهادت مرتضنی کنه منی   
 گوید:  کند و می مراسم روضه برپا می

 .  بمونه م یاد مرتضی زندهخوا می -

 
 های برادر و خواهر شهید بر اساس گفته 

 
 
 غسمانی:های  پیغام

 

ادوا ای   ویه الدی را نسان ف رایگان به رسا نیافررنو بهه قیمها خجا هوت بهه     " 
 "رسا نفررنو. 

 ای( خامنه )امام 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو ابوالفتح سعیوی
 

 ( دزنو بددا )
 01/50/0451فالرت: 
 44/53/0430ادارت: 

 خحل ادارت: المهها تملیات رخضان
 تضویا رر: بسیج

 ادیو: زنجانا رفستای پیدخدزبانخزار 
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هنایش را درغورد و   رساند. پدر داخل خانه شند، لبناس  مان  خانه هواپیمایی پدرم را تا
بناز   را  زمین کننار چنوب لباسنی گماشنت. سناک      غویزان کرد، ساکش را هم روی

برداشتم،  ه است. اولین چیزی که از درون غنکردم تا ببینم داخلش چه چیزی گماشت
  ر رویش م خصات پدر نوشته شده بود:کارتی بود که ب

 اا فتحنام:  -

 نام خانوادگی : سعیدی... . -

هفت سال بی تر نداشتم که این خواب را دیدم، صبح کنه بیندار شندم بنه منادر و      
رؤینای صنادقه   هنا   دانستم که بعضی خنواب  اصالً  نمی ، وخوابم را گفتمم خواهرهای
ویک روز از مناه مبنارک    تا اینکه شب شد. تابستان بود و بیست، دارندتعبیر هستند و 

خنوردیم کنه خبنر     منی  یافطنار گمشت. دور هم ن سته بنودیم و داشنتیم    رمضان می
منان دادنند. وقتنی     شهادت پدرم را غوردند. یکی دو روز بعد هم سناکش را تحوینل  

وسایل داخل ساک را بیرون غوردیم، چ مم افتاد به همان کارت شناسایی پندر کنه   
 در خواب دیده بودم. 

اولین باری نبود که بنه جبهنه اعنزام شنده بنود، قنباًل هنم داو لباننه بنا جمعنی از           
را در جبهه گمرانده بود. در این بنین بنه مرخصنی     64هایش سه ماه از سال  هم هری

غمد. ولی اگر ده روز مرخصی داشت، پنج شش روز بی تر نمی مانند و سنری     یهم م
داد کنه خبنر    کسنی پیغنام منی    فرسنتاد ینا بنه    یا نامه میمان  برمی گ ت. از جبهه برای

خنورد و   زد. وقتی تلفن خانه زنگ می ا  را به ما برساند. گاهی هم تلفن می سالمتی
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تن گوشنی از دسنت منادر و شننیدن     شدیم پدر پ ت خط است، برای گرف متوجه می
صدای پدر هر کدام سعی داشتیم از دی ری سبقت ب یریم. پننج خنواهر بنودیم کنه     

منان ینک سناله بنود. منادرم از همنان دوران        ترین ساله و کوچک 16مان  ترین بزرگ
سنال ی   4سال ی پندر و در   4کودکی  عم سختی و رنج زندگی را چ یده بود. در 

ا   کنند بنا عمنه و خالنه     کنه ازدواج منی   سال ی 12دهد و تا  مادر  را از دست می
سناله (   4 و سناله  2فرزنند ) چهنل روزه،    3سال ی بنا داشنتن    25کند. در  زندگی می

ها به همسنری پندرم، کنه او هنم ازدواج      بعد از مدت دهد و همسر  را از دست می
غید و خداوند در  ول هاده سنال زنندگی م نترک بنه      ا  ناموفق بود، در می قبلی

 کند.  غنها پنج دختر عطا می
اعنزام تمنام    زمنان کنرد.   مان را تأمین می درم با کارگری خرج و مخارج زندگیپ

 هایش را به مادرم کرد و گفت:  سفار 

 گردم. من دیگه برنمی -

انی به نیروهنای رزمننده بنود.    رس مل مهمات، غشپزی و خدمتدر جبهه کار  ح
 پدر همراه پسرعموهایش به جبهه رفته بود و وقتی شهید شد غنها گفتند: 

 . ی خودمون دفنم کنیدفتح عمو به ما گفته بود اگه شهید شدم، تو روستا -

مادرم مخالفتی نکرد و پیکر پدرم را به پیرمرزبان بردند. قبل از پدرم هیچ شهیدی 
وقتی پیکر  بنه روسنتا رسنید، جمعینت خیلنی زینادی از تمنام        را غناا نبرده بودند. 

روستاهای ا را  غمدند و ت یی  باشکوهی را اناام دادند. پدرم بعد از دو ماه کنه از  
ا  بنه   ر اصابت ترکش به پا، قلب و جمامهدومین اعزامش به جبهه گمشته بود بر اث

 شهادت رسید. 
رفتیم ترمیننال   برید، با مادر می را میمان  امان ت و دلتن یگرف مان می هر وقت دل

مانندیم   رساندیم. دو سه روزی که غنانا منی   و با اتوبوس خودمان را به پیرمرزبان می
منان را مهمنان   هنای گلوگیر  ها و بغع شدیم و گریه مان را مهمان عمو می های شادی
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منان   های انباشته شنده در دل  رفتیم و تمام حر  شد سرمزار پدر می پدر. عصر که می
 گفتیم.  را برایش با اشک می

ا هر چه که در توانش بود بنه اهنالی روسنتا کمنک     ام ؛وض  مالی پدر خوب نبود
وقتی کنه بنا منادر و خواهرهنایم بنه روسنتا        ،کرد. این موضوع را بعد از شهادتش می
هنا   گفتند این دادند و می مان می غمدند و ظر  و ظروفی را ن ان رفتیم و اهالی می می

 . فهمیدیمرا پدر شما برای ما خریده است، 
گویند گاهی  پدرم را خیلی دوست دارند. می هنوزم هم  مردم روستای پیرمرزبان

سنال از رفنتن پندرم     25 گینریم. بنا اینکنه    را منی منان   کننیم و حاجنت   برایش نمر می
 ام.  ام را که با پدر گمراندم فرامو  نکرده ا هنوز دوران کودکیگمرد؛ ام می

ار روزی روسنتا رفتنه بنود و    هن غمد یا مثالً سنه چ  هر وقت از جبهه به مرخصی می
خالی وارد خانه شود و از قنادی سنرکوچه   دستبرمی گ ت، محال بود  حاال داشت 

خرید. اکثر روزهای تابسنتان، وقتنی از سنرکار برمنی      شکالت و شیرینی میمان  رایب
ا خنک شود و بعد انداخت ت ای را که خریده بود داخل حوا می گ ت اول هندوانه

کردیم، هندوانه را از داخل حوا  دم اروب که حیا  را فر  می شد. وارد اتاق می
 خوردیم. برید و هم ی با هم می ک ید و می بیرون می

در نبود  خیلی سختی ک یدیم. مواقعی واقعاً به وجود ینک منرد در خاننه نیناز     
شد، مخصوصاً اگر شنب بنود، بنا     تر بودیم مادر که مریع می داشتیم. وقتی کوچک

 کردیم. ن ستیم و گریه می خواهرهایم می
بعد از پدر تمام دارایی و کس و کار ما شده بود مادر. اما هیچ مادری هر چقندر   

تواند جای خالی پدر را در مواقعی خاص پر کنند. یکنی از غن    هم که توانا باشد نمی
مواق ، زمان ازدواج فرزند است. بعد از شهادت پدر عزینزم در هنیچ لحظنه و زمنانی     

 نکردم.پدری را حس  ام رنج بی مثل شب عروسی
 

 های دختر شهید اساس گفته  بر
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 های غسمانی: پیغام
 

ادوا اا و بد باا  ف حقیقا  تالمکو ف  مانانکو که به ریگدان حیات خی بخشکو. " 
" 

 )شهید غوینی(
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)س( خواسنتم   خواست لباس سربازی را به تن کند. از حضنرت فا منه   اصالً دلم نمی
د غرد گنرفتم و کناچی   داشنتن « فا منه »رفتم از هفت خانه کنه  که پسرم را برگرداند، 

 رفته بود اصفهان، دیدم به دِه برگ ت و گفت: بعد از سه روز که تن پختم،  پنج

 معاف شدم.  -

دومین فرزندی بود که خداوند به ما عطا کنرد و اولنین فرزنندی بنود کنه چنراغ       
هنا بنرای    ای نداشنت و ب نه   احمندغباد مدرسنه   هنا  غن سنال روشنن کنرد.   مان را  خانه

از پنج شش سال ی هم  اللّه . لطفرفتند اسد می ه مالفراگیری خواندن و نوشتن به خان
یناد گرفنت. البتنه اواخنر      و نوشتن و روخوانی قنرغن را از ای نان   اسد شد شاگرد مال

م م نغول  عننوان معلن    ا  که نیروهای سپاه داننش بنه دِه غمدنند و بنه     دوران کودکی
 نان توانسنت مندرک    یها رفت و با شرکت در کالس تدریس شدند، نزد غنها هم می

 ی را ب یرد. پنام ابتدای
خودم نمر  کرده  شد نقش عبداهلل را داشت. می هایی که در ده برگزار در تعزیه

های دی ری ایر از عبنداهلل را   تر که شد نقش بودم که هفت سال عبداهلل شود. بزرگ
را در ه برای کار راهی تهران شند. اتناق کنوچکی    خواند. چهارده ساله بود ک هم می

عبدالحسنین   اهلل سنیف   در مغنازه دری نه کولرسنازی حناج    رد و خانه عمویش اجاره ک
خورد و فقط برای خنواب   جا می  شروع به شاگردی کرد. ناهار و شامش را هم همان

 رفت.  به خانه عمو می
ی هنم  زد. وقتن  غمد و به ما سر منی  هر وقت برایش امکان داشت از تهران به ده می
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کنرد.   ه ما را از حال خود  با خبنر منی  ، با نوشتن و فرستادن نامبیاید توانست که نمی
 غمد. یک بار هم با موتور از تهران تا ده غمد.  های شهرضا می اوایل با ماشین

اهلل گمشت، توانست یک ماشین  سیف چند سالی که از کارکردنش در مغازه حاج
 غمد. ا ماشین خود  میخواست به ده بیاید ب فولکس بخرد. از غن به بعد هر وقت می

کوچکی را غورده بود. غن زمنان در   زیونیر که به ده غمده بود، با خود  تلویک با
های ده را  غید چه وقت از روز بود که تمام ب ه از برق خبری نبود. دقیق یادم نمیده 

زیون را گماشت پ ت ماشینش و بعد با برق ماشین روشنش کنرد و  یجم  کرد و تلو
 گفت: 

 .ها حاال برنامه کودک ببینید بچه -

منان   ه برای دیدنهایش هیچ ا العی نداشتیم. یک بار ک قبل از انقالب از فعالیت 
 به مادرم گفت: به ده غمد،

 وردم.بهترین کادوی دنیا رو برات اُ -

 رگنی از امنام را از داخنل لباسنش    بعد هم زیپ کاپ نش را باز کرد و عکنس بز  
 دری چسباند و گفت:  به دیوار پنج درغورد و

 آد، این عکس اینجا باشه و هر روز نگاش کن.  أمور نمیمادر اینجا که م -

کرد فهمیدیم کنه در   مان تعریف می برایخا راتی که  الب، ازبعد از پیروزی انق
  شنرکت داشنته  اهلل  سنیف  ها و ماالس انقالبی غن روزها به اتفاق حناج  اکثر راهپیمایی

 : می کرد. مثالً یک بار تعریف است

شده بود و هر کس ی  ای جلوی مغازه نوشته  درب شیشهروی مون شماره تلفن  -

کن ه. ی ک روز زن گ تلف ن ب ه ص دا        یادداش ت  اون رونست تو راحتی می به

تهدی د  یک نفر از پشت گوشی شروع کرد به  که برداشتمدراومد. گوشی رو 

کنم. فکر  ندارید فالن و بهمان می ن برتو مغازه رو از این عکس اگه که  کردن

وز وقتی دیدند که ما عک س  چند ر  . بعد ازدش رو عملی کنهردم تهدیک نمی
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خواس تند   بردن د. وقت ی م ی    نداشتیم اومدند و هر دو نفرمون رو  بر  امام رو

 چ ون  اا س یف  ح اج  م ون،  خوابون دن  زم ین  روی هم بغل بزنند مون شالق

 . من بدن به تا خورد می بدنش به شالق بیشتر بود من از تر درشت هیکلش

کرد غخر   شان را تعریف می اهلل خا ره شالق خوردن سیف ها هر وقت حاج بعد
 گفت:  به مزاح و با حالت شوخ  بعی خاص خود  می

 پختی. اا!  خدا... کنه این آشی بود که تو  فلط -

رادر اهلل نبود؛ بلکه محبت یک پدر یا ینک بن   اهلل فقط صاحب کار لطف سیف حاج
اهلل را در خاننه خنود  برگنزار     ت. مراسم عروسی لطنف داش تر را نسبت به او بزرگ

 داد تا با همسر  در غن زندگی کنند.  ا  را هم های خانه اقکرد. یکی از ات
حناال سنه    برگ نت. او به تهران بعد از سه ماه حضور داو لبانه در جبهه اللّه  لطف

پننج شنش مناه در کننار      ماهنه،  6سناله و سنمیه    2ساله، مریم  4فرزند داشت: محسن 
اما بی تر از این مقدار دلش تاب نیاورد که در تهران بمانند. دوبناره   ا  ماند؛  خانواده

 تصمیم گرفت تا راهی جبهه شود. با خنده به پدرم گفت: 

آم؛ ول ی   رو کمک ت م ی  دِ گردم ا! ول ی اگ ه برگش تم موق ع      برنم ی  بابا من -

 گردم. خیلی انتظار نکش. برنمی

بندهیم،   شنان   اننه ا کبوتر داشت. یک روز صبح که رفتنیم غب و د تاهلل چند  لطف
 اند. پدرم گفت:  مرده دیدیم هم ی

 شاید کسی به اونا سم داده. -

 گفتم:  

 شاید! -

ها تنانکش را   عراقی راننده تانک بود وقتیگمشت  ه میبه جبه یک ماه از رفتنش
پیناده  ان نندارد،  بینند امکن   منی  ی، ولن را به عقنب بیناورد   غن که کند ی میزنند سع می
کند به خاک ریختن روی تانک، تنا غتنش غن را خنامو  کنند      شود و شروع می می
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شنود.  وقتنی کنه     که ترکش از پ ت به گردنش اصابت کرده و باعث شنهادتش منی  
همننان روزی اسننت کننه دقیقنناً  یدیم، دینندیم تنناریخ شننهادتشخبننر شننهادتش را شننن

 مرده بودند!کبوترهایش 
 

 های مادر و خواهر شهید گفته بر اساس
 
 های غسمانی: پیغام

 

 "خا  رر اکگ  بدای یک لحظه  ز نار   ف پشیمان از تملکدر اور نیستیز. " 
 خمینی( )امام 
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خواند.  تهران درس می 12در کالس اول تاربی دبیرستان فرخی منطقه  بود. 61سال 

های مدرسه به جبهه اعزام شنوند و تنهنا شنر ش هنم داشنتن       ای از ب ه قرار بود عده
شر ی بسیار غسان و در عنین حنال بسنیار م نکل. غسنان      نامه از والدین بود.  رضایت
هنای مدرسنه    ها و م کل برای والدین. غن سال تعداد نسنبتاً زینادی از ب نه    برای ب ه

اشتر تهران و از غنانا بنرای گمرانندن دوره غموزشنی بنه ینزد        فرخی به پای اه مالک
 اعزام شدند. 

ی نه  هم احمد االمرضااز گروه اعزامی مدرسه احمد کریمی، اصحاب کریمی و 
. بعد از اتمنام دوره غموزشنی هنم بندون اینکنه بنه تهنران        و در همه حال با هم بودند

برگردند به اندیم ک رفتند و در پادگان دو کوهه مستقر شدند. عضو گردان حبینب  
اهلل بودند و در عملیات غزادسازی خرم هر شرکت کردند. در  محمد رسول 27ل  ر 

مرضا به شهادت رسید و اصحاب کریمی ماروح شند. احمند   این عملیات احمد اال
 هم بعد از سه ماه حضور در جبهه سالم به تهران برگ ت. 

غمد پانزده سناله باشند. از جبهنه     ا  نمی قدبلند و درشت اندام بود. اصالً به چهره
رواینت  »که برگ ت خیلی الار شده بود. غقای اصحاب کریمی در کتابش با عنوان 

 شان چنین نوشته است:  از خا رات دوره غموزشی« 1رسه تا جبههراه، از مد

                                                           
  را هنم  بنرادرم  جبهنه  خا رات بودم م تاق خیلی کردم، شروع را مان شهدای از نوشتن کار وقتی 1

 ینک  اینکنه  تا. دانستم نمی او از چیزی شهادتش چ ون ی کوتاه جریان جز نوشتم، اما می و داشتم
 شده نوشته کاام بودند، روی چسبانده احمد مزار سنگ روی را کاامی رفتیم، مزار  سر به روز
 :بود
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کندیم. احمد االمرضا گفت: بیا سن ر رو ینه   با احمد االمرضا داشتیم سن ر می»
تر کنیم به اندازه قد من. سن ر را کندیم و شد شبیه قبر. بعد رفت داخلش  کم بزرگ

ی نه ینه هم نین جنایی     دراز ک ید و با دست به من اشاره کرد و گفت: چند وقت د
شروع کردیم رویش مان  های خوابم. با بیل خوابی، من می خوابم، ولی تو فعالً نمی می

خاک ریختن. غنقدر ریختیم که فقط سر  بیرون ماند. همه کنه رفتنند بهنم گفنت:     
احمد کریمی رو صدا کن. احمد کریمی را صدا زدم. احمد االمرضا بهنش گفنت:   

وشش گفت. او هم از خوشنحالی کمنک کنرد و از قبنر     بیا نزدیک. بعد چیزی دم گ
غورد  بیرون. دوتایی همدی ر را بغل کردنند و بوسنیدند. منن هنم دی نر صنحبتی       

مان گمشت. رفته بنودیم امنامزاده سنه تنایی      نکردم تا اینکه سی و دو روز از غموز 
ای تنوی غسنمان چرخیند و     کنار هم ن سته بودیم به غ  خوردن. همان موق  پرننده 

مان بود و شروع کرد بنه چهنه    ی درختی که نزدیک رخید و غمد ن ست روی شاخهچ
ن اه کن... یه دقیقنه صنبر   »چهه زدن. احمد االمرضا تنه زد به احمد کریمی و گفت: 

به یک دقیقه نک ید که یک پرنده دی ر هم غمد. ن ستند « کن، االن رفیقش هم میاد.
دیدی گفتم با هنم  »به احمد کریمی گفت: و با هم خواندند و رفتند. احمد االمرضا 

احمد کریمی اهل سکوت بود. غرامش و متاننت خاصنی هنم داشنت. اگنر      « ریم. می
گفت: یا ن ید  کردیم، می غورد. اعتراا هم می ها را در می شد پیر ب ه پیش نماز می

من برم جلو وایستم یا اگنه گفتیند همیننه کنه هسنت. هنیچ موقن  ُتنِن صندایش بناال           
هایش بود. سیاه چهنره   زد. یک لبخند نمکین هم همی ه روی لب و داد نمی رفت نمی

                                                                                                                                        
 تعالی بسمه
 عملینات  در. باشنم  منی  شنهید  همرزمنان  و دوسنتان  از منن . کریمنی  محتنرم  خنانواده  خندمت  سالم
 دوست خیلی. کردم گردغوری کتاب شکل به را احمد روز غن خا رات. بودیم هم با المقدس بیت
 .ببینم را شهید محترم مادر و پدر باشند، اگر محترم خانواده دارم

 4412......... کریمی اصحاب
 

 غن بنود،  کرده چاپ کتاب صورت به را ا  جبهه در حضور خا رات که برادرم همرزم شدن پیدا
 نیناز  خنا رات  اینن  بنه  من که زمانی درست و برادرم شهادت از سال پنج و سی گمشت از بعد هم

 .شهدا خود توجه و عنایت جز کرد پیدا توان می برایش دلیلی چه داشتم
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کردم؛  ک یدم و اذیتش می هایش را می بود و صورت تپلش مو نداشت. من خیلی لپ
 «ولی یک بار ن د که ب وید نکن. با اینکه هیکل درشتی داشت اما امایش کم بود. 

لینات اینن چننین توصنیف     ای از صحنه عم در قسمتی دی ر از همین کتاب گوشه
 شده است:

شدیم، دیدم احمد کریمی کنار معبر ایسنتاده و دارد بنا    جایی باید از معبر رد می»
دهد تا بتوانیم به سالمت از غناا ب مریم. تند و تند از  ها را پوشش می تیراندازی ب ه

 کنار  گمشتیم، خیلی توی خطر بود. باالخره همه که رد شدند، غمند. همی نه غرام  
بردم ننزدیکش تنا    کرد،  وری که برای شنیدن حرفش باید گوشم را می صحبت می

گوید. بهش گفتم: مرد حسابی حناال چنون گوشنتت زیناده، وایسنادی       بفهمم چه می
تو که اسنتخونی  » اوناا برای ما سن ر شدی؟ دست انداخت و لپم را ک ید و گفت: 

 «خوری. هستی به درد نمی
شند بنه    . از مدرسه که تعطیل منی رسش خیلی خوب بود. دل خانواده بودفرزند او
ارودوزی غمد و بعد از خوردن ناهار و کمی اسنتراحت کنردن بنه مغنازه جن      خانه می
شننبه   هر پننج  دیدنی بود. غرامش و ادبش به هن ام نماز خواندن واقعاً رفت. پدرم می

رفت و تا  می گ ت به خانه پدربزرگ و مادربزرگم بعد از اینکه از مغازه پدرم بر می
 ماند. اروب جمعه نزد غنها می

های ارب ک ور اعزام شند و در عملینات مسنلم     به جبهه 61اواسط تابستان سال  
چی بود و وقتی بنا چنند تنن از     بیسیمالعباس حضور یافت.  عقیل با رمز یا ابوالفضل بن

دهند و بنا پرتناب     را هند  قنرار منی    شوند دشمن غنهنا  یفرماندهانش داخل سن ر م
وپننج روز   ا  و چهنل  رساند. یک ماه از شانزده سال ی خمپاره همه را به شهادت می

 از دومین حضور  در جبهه گمشته بود که غسمانی شد. 
غخنرین جملنه    ت چپ.جانش را که دیدیم نه سر در بدن داشت و نه دس پیکر بی

این  خمینی داخل ساکش گماشته بود امام که به همراه چند عکس از  ا  نامه وصیت
 بیت بود:
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 حاضرم در راه دین از تن جدا گردد سرم

 من بمیرم باک نیست امّا بماند رهبرم

 گفت:  مادرم می

این ا رو بگی ر،   »ب ه م ن داد و گف ت:    خواب دیدم سیدی نُه کبوتر  بچه بودم -

ی ه  کردم که دیدم  ازی میب اکبوترمنم گرفتم و داشتم با « ته.همش مال خود

که خیلی سفید  ام روون پایین اومد و سر یکی از کبوتراز آسم شیی آت گلوله

س ید  اون و قشنگ بود از تنش جدا کرد. شروع کردم ب ه گری ه ک ردن ک ه     

 «متعلق به ما بود. نخور دخترم، این کبوترتغصه »گفت: 

 

 های خواهر شهید بر اساس گفته
 های غسمانی: پیغام

 

رانسهتی   حهو ف حسهاباا بها فاهور ایککهه خهی       ررگارا چه بگویز از رحما بیپدف»
 ها را   سدا ککوه ف ادخکوه  ستز باز  ز کمکز کدری تا به ا ده بیایز ف فاقعیّها 

 «ای به اور فاخگذار. رریابز. خع ورا رستز را بگید ف خدا لحظه
 
 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو ت اس اک دی
 

 (حسی  حاج  دزنو)
 03/54/0434فالرت: 
 05/50/0430ادارت: 

 تقیل حل ادارت: سوخارا تملیات خسلز ب خ
 تضویا رر: بسیج

 ت اس احمونبارا بدشاخزار ادیو: رفستای 
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 رفت عکس کوچکی از خود  را به من داد و گفت:  وقتی داشت می

 آد.  بگیر و داشته باش تا چند وقت دیگه به کارتون می زن داداش! این رو  -

 گفتم: 

 کنیم.   گردی و دامادت می شاءاا از جنگ بر می ان -

 گفت: 

 شاءاا وقتی رو دست مردم بودم برام نقل بریزین. ان -

خود  غرزو کرده بنود. از   وحاال عباس برگ ته بود. درست به همان شکلی که 
هنای   جای سوزن انداختن نداشنت. بنر روی دسنت    ت غمده بود، سرخاکبس جمعی
زیرا تا  ز زمین احمدغباد ارق در سرور بود؛های مالئک ت یی  شد. غن رو مردم و بال

ک شده با شهادت متبر نه تنها یدی را در غاو  ن رفته بود. پیکر به حال پیکر شه
 )ع(رضنا  امرا هم گرفته بنود. شناید خنود امن     )ع(رضا بود، بلکه عطر و بوی م هد امام

بعد و  دعوتش کرده بود که بعد از شهادت، از جبهه به م هد منتقل شد. برای زیارت
اهل م نهد نیسنت، پیکنر  را بنه تهنران و بعند بنه احمندغباد          که متوجه شده بودند

 غوردند. 
عباس اولین ستاره پرنوری بنود کنه در غسنمان نیل نون احمندغباد بنرای همی نه        

 تغییر یافت. « به ت عباس»به « سر خاک»بود که نام  جاویدان شد و از غن به بعد
ه تمین فرزند و متولد احمدغباد بود. تا کنالس پننام درس خوانند و بعند از غن     

کوره کار را شروع کرد. خیلی صبور بود و صدای غرامنی داشنت.    کنار برادر  سرِ
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ولنی اصنالً     درخت، از درخنت افتناد و دسنتش شکسنت،    یک بار که رفته بود باالی 
غمند   غمد. هر وقت به خانه منی  تابی نکرد. به قول معرو  صدایش در نمی گریه و بی

داشنت و   خورد و اگر نبود یک کاسه ماست یا یک لیوان دوغ برمنی  اگر اما بود می
کنرد. خیلنی بنه شنیرینی عالقنه داشنت و        خورد. بعد هم ت کر می با یک تکه نان می

  پدر و مادر . د. بسیار دلسوز بود؛ مخصوصاً نسبت به خور ا  را با شیرینی می چایی
م غول به کار شد. خیلی  زه شوهرم بعد از پیروزی انقالب به تهران غمد و در مغا

فرسای تابستان، از صبح تا شب کار  گرمای  اقت ا  مقی د بود. و روزهنسبت به نماز 
یچ کدام باعث ن د ه  ستش و اصرار من به خوردن روزهکردن در مغازه، شکست ی د
 . ا  قضا شود که حتی یک روز از روزه

رفت و  روزها برای کار به مغازه شوهرم میدو سه سالی که با ما زندگی می کرد، 
ها بیدار  غمد. بعضی اوقات که مابور بودم شب مان می ها برای استراحت به خانه شب

مانند و   ام را اناام بدهم، عباس هم پا به پای من بیدار می بمانم و کارهای عقب افتاده
 گفتم:  کرد. هر چه می کمکم می

 ری سر کار.بخواب، فردا صبح باید ب برو   تو -

شند   یدار میکرد. مادرم تا چند وقت بعد از شهادت عباس، نصف شب ب قبول نمی
خوانند و بعند بنه خاننه      را منی  جا نماز شب و نماز صنبح  همانرفت سر مزار ،  و می
 متوسنل شند و   بنه هنیچ درمنانی جنواب ننداد بنه او       گ ت. وقتی هم درد پایش برمی

ن توسنل  یا مرگش را برسناند، بعند از این   خواست که یا از خدا بخواهد شفایش دهد 
 کامالً بر ر  شد.  ا  مادرم شفا یافت و بیماری

 گفت:  در خواب جای مادرم را هم به او ن ان داده بود. مادرم می

ک اری ش ده    آینه -السالم معلیه -حرم ائمه  جایی رو که عباس نشونم داد مثل -

 بود. 

تولد حضرت اباالفضل بود. از خود حضرت خواستم که خواب برادرم را ببینم و  
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های سفید بود  همان شب خوابش را دیدم. در باغ بسیار بزرگی که پر از میز و صندلی
 زد و تا چ مش به من افتاد با صدای بلند گفت:  قدم می

 آبجی! من اینجام . -
 

 برادر شهید همسرهای خواهر و  بر اساس گفته
 

ولنی  اً از جریاننات انقنالب دور بنودیم،    کردیم و ظناهر  با اینکه در ده زندگی می
های عقیندتی   کالس عباس خیلی انقالبی و فعال بود. در منزل مرحوم حسین کرمعلی

کردم. غن زمان دِه برق نداشنت   ها شرکت می من هم در این کالس ت کیل داده بود،
ای  چنراغ قنوه   ها خیلی تارینک بنود.   چهویم کوخواستیم به کالس بر ها که می وشب

مان را ببیننیم   کرد تا جلوی پای مان روشن می خریده بود و موق  رفتن به کالس برای
 رساند. شان می ها را تا خانه شد همه ب ه و زمین نخوریم، کالس هم که تمام می

 

 اکبری محمد های گفته اساس بر
 های غسمانی: پیغام

 

 "بکوگی ف سید فسلوو رر تالز خعکویا اسا.خقا  ادارتا اور افج " 
 خمینی( )امام 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو ت اس نزاری
 

 (خحموتلی   دزنو حاج)
 00/50/0434فالرت: 
 04/50/0430ادارت: 

 تقیل ب ادارت: سوخارا تملیات خسلز  خحل
 ا رر: بسیجتضوی

 40ا اماره 01ا رریف 43ز داا قطعه : بدشاخزار ادیو
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غخرین فرزند و برای همه ما خیلی عزیز و دوست داشتنی بود. احمدغباد به دنیا غمد. 
دو ساله بود کنه بنه تهنران غمندیم و سناکن تهنران شندیم. اخنالق و رفتنار           کی ی

گماشنت.   معمولی بود، درست مثل بقیه برادرهایم. به پدر و مادرمان خیلی احترام می
ن داشته باشد و مثالً ب وید موتنور نندارم ینا    ما هیچ وقت ندیدم درخواستی از والدین

 خواهم.  فالن وسیله را می
رفت تنا ننور    شد، داخل صندوق خانه می ها که برای درس خواندن بیدار می شب

المپ پدر و مادرم را اذیت نکند. همی ه دوست داشنت لنوازم برقنی را تعمینر کنند.      
 مان برساند.  به خانه خود  را درخواستی داشته باشم تا سری  فقط منتظر بود
مان غمده بود، عباس هم غمند. وقتنی    لیال( منزل خواهر شوهرم )حاجکه یک روز 

کن خریند.   کند رفت و برایش یک سوزن نخ لیال به سختی سوزن را نخ می دید حاج
کنن را داشنت و بنه همنه      لنیال زننده بنود هننوز سنوزن ننخ       تا این اواخر هم که حناج 

 گفت:  می

 عباس برام خریده. این رو -

تر بود و همبازی و دوسنتان خنوبی بنرای     پسر اول من سه سال از عباس کوچک 
هم بودند. جیک و پوک ان هم با هم یکی بود. یک روز صنبح از خنواب کنه بیندار     

 خنود  نیسنت. همسنرم   شدیم، دیدیم سنوئیچ موتنور  را روی موتنور گماشنته و     
 گفت:

 این هر جایی هست رفته... . -
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 خبری ما  ول ک ید تا اینکه عباس گفت:  روزی بیدو سه  

 آبجی! اکبر رفته جبهه. -

 گفتم: 

 گی؟!  االن داری می -

 گفت:  

 رفت گفت: حاال چیزی به پدر و مادرم نگو. اکبر وقتی داشت می -

شد. دوره متوسطه را در  درسش خیلی خوب بود و همی ه با نمرات عالی قبول می
دبیرستان مروی گمراند. سال سوم ریاضی را تمام کرده بود که برای اولین و غخرین 

 بار عازم جبهه شد. وقتی از مادرم اجازه گرفت، مادر گفت: 

 برو، مگه خون تو از بقیه رنگین تره؟! -

چنون سنه    ین راحتی به رفتن عبناس رضنایت دهند،   ادر به اشد که م باورمان نمی 
ه بنود و  در سن نوزده سال ی بر اثر بیماری سر ان از دنیا رفتن « رضا»سال قبل برادرم 

تابستان بود، قبل نه تنها برای مادر که برای ما هم تازه بود. هنوز داغ از دست دادن او 
 داخل زیرزمین گماشت.هایش را جم  کرد و برد  تمام دفتر و کتاباز رفتن 

ن ست.  رفت و منتظر تلفن عباس می شد مادرم از خانه بیرون نمی پنج شنبه که می 
 کرد.  زد و با مادر صحبت می شنبه زنگ می عباس هم هر پنج

شنان،   رفتیم خانه را غورده بودند و ما داشتیم می« احمد کریمی»تازه خبر شهادت 
ها بدون اینکه حواسش به ما باشد به  م هرینزدیک خانه شهید که رسیدیم یکی از ه

 ها گفت:  یکی دی ر از هم هری

 گن عباس آزادی هم شهید شده؟ درسته که می -

 ان ار تمام توانم را با شنیدن این حر  از دست دادم. گفتم: 

 گید؟  چی می -
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 گفت: 

 هیچی... منظورم عباس شما نبود که...  -

به خانه مادرم تلفن کنرده بودنند و    های اصفهان روز قبل از یکی از بیمارستان

گفته بودند که پسرتان بر اثر اصابت تیر به شکم، ماروح و به ایناا منتقل شنده و  

مورد عمل جراحی قرار گرفته است. دایی، پدر، مادر و بنرادرم عصنر همنان روز    

خبنر داشنتیم؛ ولنی    . تنا اینن حند    برای عیادت عباس راهنی اصنفهان شنده بودنند    

 به ما ا الع نداده بود. شهادتش را کسی 

نفهمیدم چطور و چقدر  ول ک ید که خودم را از خانه شهید احمند کریمنی بنه    
 ام بسنته اسنت و   خانه مادرم رساندم. مخصوصاً که در بین راه هنم دیندم مغنازه داینی    

 . اند پارچه م کی روی کرکره ا  نصب کرده
 عصر که پدر و مادر و دایی و برادرم از اصفهان برگ تند، مادرم گفت: 

ب ار   وقتی به بیمارستان رسیدیم، عباس شهید شده ب ود و م ن ب رای آخ رین     -

 نه بیمارستان دیدم. سرد خو تورو صورت آرام و زیباش 

مان غوردند، داخلش چند تکنه لبناس و چنند جلند      وقتی ساکش را از جبهه برای
هایش را بنا به وصیت خنود  بنه دبیرسنتان     قرغن بود. تمام کتابجلد کتاب و یک 

 عفا  اهدا کردیم. 
مهر ماه بود و فصل بازگ ایی مدرسه ها، وقتی عباس جبهه بود هر وقت مادرم را 

 گفتم:  دیدم می می

عباس عزیز ما برگشته  گرده و حاال ماً برمیکه باز بشه، عباس حت ها مادر! مدرسه -

 بود. 

هنای غخنر    مادرم چند ماه قبل از وفاتش، دچار فراموشی شندید شنده بنود و روز   
از زبنانش  « الحمدهلل»و « عباس»عمر  تقریباً حالت بیهوشی داشت؛ ولی اسم برادرم 
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 نیفتاده بود. 
خنوردم کنه عبناس چطنور شنهید شند؟ کندام         کردم و اصه منی  همی ه گریه می

منان و رو کنرد    غمد خانهدیدم  خوابقسمت بدنش تیر خورد؟ تا اینکه یک شب در 
 به من و گفت: 

ه اینجای من خورد )با دس ت ش کمش رو   آبجی! چرا همش نگران منی؟ تیر ب -

 . داد  ولی ببین االن سالِمِ سالِمهن نشو

 

 های خواهرشهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

حال غدق اون را ای اخا ا ای حسی  زخان!  مهکان خانکو نوح ) ( ای  کشتی رر »
رر بدابههد خکا قههان ف -السّههال   تلیههه -خانکههو  میشههه را کمههایی کهه  ف خانکههو تلههی

بخههش ف   ههای رفح خشههدکی  اسههتقاخا ف بهه د کهه  کههه  دزنههوان تههو  قهه  بهها پیهها 
گیدنهو ف تها ناهدی  قطهده اهون اهور پیهدف ر  هدی ف          اخیوبخش تهو نیهدف خهی   

 « دخانو یا اوا کو خانو.
 

 
 

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو حسی  کدیمی
 

 (قلی  رضا   دزنو حاج)
 04/51/0443 فالرت:

 53/50/0430ادارت: 
 خحل خجدفحیا: ل کان
 خحل ادارت : تددان

 : بسیجیا ررتضو
 ت اس بدشاا احمونباررفستای  خزار ادیو:

  



 

 

11 

 
 
 
 
 

فرزند او ل من بود. تا پایان دوره ابتدایی در روستا درس خواند. دوران ب  ی خیلنی   
ال اینن بنود   رفت. اکثر اوقات با دوستانش دنبن  شیطنت داشت. از دیوار راست باال می

. ای نداشنت  ب یرد. از هیچ چینزی هنم تنرس و واهمنه     ر که از چاه گنا ک و کبوت
نند تنا   ام ا تا زمان اناام خدمت وظیفه در روستا ما خیلی دوست داشت به تهران بیاید؛
بنرای  ی کند. قبنل از انقنالب بنود کنه     احساس تنهای کمک پدر  باشد و ن مارد او

رفتن به سربازی به تهران غمد. مدتی که گمشنت سنربازی را رهنا کنرد و بنه روسنتا       
ولی  ،اند تا خدمتش را تمام کندبرگرد  او را  ت. پدر  خیلی اصرار داشت کهبرگ

حسین از خدمت در نظام پهلوی متنفّر بود. شاید دو یا سنه بنار دی نر هنم از پادگنان      
 گرداند، تا باالخره دوره خدمتش تمام شد.  فرار کرد ولی هر بار همسرم او را برمی

غموزی دایر شده بنود. بنا اصنرار     در روستا کالس نهضت سواد ،به برکت انقالب
 گفت:  حسین که می

 ی.س اقالً یاد بگیری قرآن بخونکال مادر! برو -

به کالس نهضت رفتم و نه تنها قرغن خواندن را یاد گرفتم بلکه توانستم بنه چنند    
نفر دی ر هم روخوانی قنرغن را بیناموزم. بیسنت و دو سنال ی ازدواج کنرد و بنرای       

خواست به سوریه اعزام شود خنانمش   شروع زندگی م ترک به تهران غمد. وقتی می
 تن حسین شود. باردار بود؛ ولی این موضوع نتوانست مان  رف

کفننش  ش داد، اسنل  وقتی پیکر حسین عزیزم را به ده غوردنند همسنرم، خنود    
کرد و با دستان خنود  او را بنه خناک سنپرد. حسنین دومنین شنهیدی بنود کنه در          
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خواسنت در و   احمدغباد دفن شد. پدر  اجازه تدفین در تهنران را ننداد. دلنش منی    
به یاد داشتند برای همی ه از نور شهادت حسین  وار ده که خا رات فراوانی را از اودی

 مند شوند.   روشن و بهره
 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 

از قبل از انقالب من و حسین و شهید اکبر کریمی و شهید علنی جزمنانی بنا هنم     
دوست بودیم و صمیمیت خاصی با هم داشتیم. غخر هفته شده بود، چهار نفری برای 

فنوراً بنه    است، رفته بودیم که شنیدیم عراق به ایران حمله کردهتفریح ا را  تهران 
نام کننیم. حسنین و علنی جزمنانی را      تهران برگ تیم و رفتیم برای اعزام به جبهه ثبت

نام کردند. چون قبالً سربازی رفته بودند. ولی من و اکبر کریمنی را نپمیرفتنند و    ثبت
 گفتند باید ابتدا دوره غموزشی را ب مرانید. 

المقدس تمام شنده بنود کنه     از غن روز به بعد دی ر حسین را ندیدم. عملیات بیت
عنوان یکی از نیروهای تیپ تکاور ذوالفقار به فرماندهی احمدمتوسلیان داو لبانه به  به

 شدیم، غناا بود که حسین راحومه دم ق مستقر  در سوریه اعزام شدم و در پادگانی
 دیدم. 

سننول اهلل بننود کننه فرماننندهی غن تیننپ را هننم   محمنند ر 27حسننین جننزو تیننپ  
احمدمتوسلیان به عهده داشت. محل استقرار دو تیپ از هم جدا بود. بعد از یک مناه  

والن بردنند و در  هنای جن   گمشت ما را به ا را  بلندی مان به سوریه می که از غمدن
شند. بنه    های ما در ارتبا  با مردم سوریه از اینانا شنروع   فعالیتو  غناا مستقر شدیم

کنردیم. بنه جواننان     رفتیم و در برداشنت محصنول کمنک منی     روستاهای ا را  می
کنردیم ودر همنه اینن     شان شرکت می دادیم، در نمازجمعه وز  نظامی میسوریه غم
 ها من و حسین با هم بودیم. فعالیت

سه ماهی ن مشته بود که بنا به دالیلی بندون اینکنه هنیچ     ریه دواز اعزام ما به سو
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درگیری و جن ی با اسرائیل داشته باشیم به تهران برگ نتیم. برگ نت منن زودتنر از     
 هنوز در سوریه بود. او برگ ت حسین بود و وقتی من به تهران رسیدم

ی گمشنت و منن بنرای مرخصنی     مدتشدم، ه غمدم دوباره عازم جبهه به تهران ک 
بنه   م بنرای مالقنات  ن را داد. با هن غمده بودم که اکبر کریمی خبر ماروح شدن حسی

بیمارستان شریفی تهران رفتیم. وقتی حسین را دیندم خیلنی ضنعف داشنت و سنر       
)جای مسح سر( خیلی متورم شده بود. حالش مساعد نبود تا از خود  بپرسم چطور 

 ش ماروح شده است. از ا رافیان شنیدم که بر اثر اصابت سر اسلحه این حادثنه بنرای  
هنایی هنم    . البته عملاست ناام شده نتیاه ندادها ر سوریهفتاده و درمانی که داتفاق ا

سالمتی را به که در بیمارستان شریفی تهران بر روی سر حسین اناام دادند، نتوانست 
 و بعد از گمشت چند روز به جم  دوستان شهید  پیوست. او باز گرداند

 

  غزادی علی های گفته اساس بر
 
 های غسمانی: پیغام

 

حسهی ) ( گدیهه    اک هد اخها    لهی رر خداسهز تهزاراریز بهدای ت     اگد ادیو او " 
 "ککیو.

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو ابوالقاسز اک دی
 

 (ذفالفقار   دزنو حاج)
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 50/50/0434ادارت: 

 خحل ادارت: ااره سلفهگان )حارثه تصارف(
 تضویا رر: سپاه
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گمشت. با اینکنه حنال و حوصنله هنیچ      چند ماهی از تصاد  و شهادت قاسم می
کاری را نداشتم، ام ا ت ک و متکاهایی را که برایش دوخته بنودم تنا وقتنی دامناد      

شان ریخته بودم، برداشنتم   الی هایی که البه ا  ببرم، با همان شکالت کنم به خانه می
 و بردم برای کمک به جبهه تقدیم کردم. 

 گفتم:  غمد که تا می افتاد یادم می ها می ر وقت چ مم به غنه

  خوام زنت بدم، می -

 گفت:   می

 نداری.من رو  من نباش، اصالً  خیال کن مادر! به فکر -

ترا  و موتور  را هم بنا به وصیت خود  در مساد ملنک بنازار    ماشین ریش 
 های بسیج استفاده کنند.  تهران گماشتیم بماند تا ب ه

د سوم ما بود و تا کالس پنام در احمدغباد درس خوانند. دوازده سناله کنه    فرزن 
تنر  بنه کنار     کنرد و بنا بنرادر بنزرگ     ا  زندگی منی  شد به تهران رفت. منزل دایی

م وتوانسنتم بنر   شند منی   تریکوبافی م غول شد. مواقعی که کارهایم در دِه کمتنر منی  
 ا اناام بدهم. شان بمانم و کارهای ان ر تهران و ده بیست روزی پیش

خواست عضو سپاه شود به ده غمد تا از ما اجازه ب ینرد. سنه سنال عضنو      وقتی می
سپاه بود. اولین بار که به کردستان اعزام شد تا چند ماه هیچ خبری از او نداشنتیم. ننه   

ای نه تلفنی... . نمر کردیم اگر از قاسم خبردار شدیم بنرایش گوسنفندی قربنانی     نامه
مان ن مشته بود کنه بنه بنرادر  در تهنران زننگ زد و       از نمر کردن کنیم. چند روز
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 گفت: 

 جایی بودم که دسترسی به تلفن نداشتم و الحمدا سالِمَم.  -

هنایی کنه از حنال و هنوای جبهنه       بعد هم  ولی نک ید که به ده غمد. در صحبت
 کرد یک بار گفت:  برایم می

 دیدیم. مون به چشم خودرو بابا! ما کمک مالئکه  -

المقندس شنرکت کنرد.     المبین  و بیت بار دوم به خرم هر رفت و در عملیات فتح
بود. برای عروسنی خنواهر    ا ( باالی سر   ریمی )پسر داییزمان شهادت رضا ک

که به ده غمد تعدادی اسلحه کمری و یک صندوق ه پنر از مهمنات هنم بنا خنود       
ن ه داریم. بنه همنین خنا ر     در خانهها را  غن غورده بود. جمعیت زیاد بود و نمی شد

 ها مخفی کردیم.  ای پی یدیم و بردیم زیر کاه همه را الی بق ه
هنا   ها. وقتی ننان  گفتم بپزید برای رزمنده بردم خانه اهالی ده و می غرد و کناد می

فرسنتادیم. ینک بنار کنه قاسنم       میبرای جبهه کردیم و  شد داخل کیسه می غماده می
 برای مرخصی غمده بود گفت: 

 تو جبهه خوردیم.رو مامان! دستتون درد نکنه ما هم نون و هم انار دهات  -

 گفت:  این اواخر همی ه می 

کشه ولی اجازه رفتن ن دارم. بای د بم ونم و     روحم برای رفتن به جبهه پر می -

 آموزش بدم. 

 
 شهید های پدر و مادر بر اساس گفته

 
در نوجوانی عضو سنپاه   داشت. غقا بسیار خو  برخورد بود و روحیه شادی قاسم
های بسنیای عضنویت در    به ب ه کرد. یکی از سفارشاتش  می خدمت تاقانه شد و م
 سپاه بود.
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با اینکه تحصیالت خود  بی تر از پنام ابتدایی نبنود امنا بنه کارهنای فرهن نی       
کتاب  راه اندازی نمای  اه از جنگ یکی از کارهای اوغا مند بود. قبل از بسیار عالقه
ها را به من محنو ل   ولیت فرو  کتابای مختلف بود، بی تر اوقات هم مسئه در مکان

 کرد.  می
غید یک سال کل سه ماه تعطیلی را در چادری که برای فرو  کتاب سر  یادم می

غقنا بنرای فنرو      اسنم هایی کنه ق  چهار راه مولوی زده بود، گمراندم. از جمله مکان
رفنت مقابنل دان ن اه تهنران بنود. غن زمنان مقابنل دان ن اه محنل تامن             کتاب می

 گرفنت  سی از جمله منافقین بنود. بنا درغمند خنود  کنه از سنپاه منی       های سیا گروه
فروخنت. کنار غزاد هنم     خرید و با درصد تخفیف باالیی به منردم منی   ها را می کتاب

 کرد.  ی فرهن ی میسپاه را خرج کارها داشت و حقوق
نانام داد  ا ( ا که به اتفاق شهید رضا کریمی )پسر دایییکی دی ر از کارهایش 

هنای   اشتر در خیابان خاوران بود. اکثر قریب به اتفناق پای ناه   اندازی پای اه مالک راه
الملنک بنا    هابشن مسناد  بسیج جنوب تهران از جمله مساد ملک، مساد توحیند و  

بنرد و عضنو    ها منی  ها را هم به این پای اه ایااد شد. بی تر هم هری همت و تال  او
 کرد.   بسیج می

ول مسنئ داد.  نند غمنوز  نظنامی منی    ایام عید به کسانی کنه احمندغباد غمنده بود   
کنرد همی نه برگنه مأمورینت      غموز  بود و چون مهمات و اسنلحه بایند حمنل منی    
زگ نت بنر اثنر تصناد  بنه      داشت. حتی دفعه غخری هم کنه بنه ده غمند و در راه با   

شهادت رسید برای غموز  غمده بود. بنه همنین خنا ر از  نر  سنپاه، شنهید حنین        
 مأموریت شناخته شد. 

عننوان فرماننده گروهنان در     هایش به بخا ر قابلیت از همان ابتدای شروع جنگ  
در عملینات  دار بود، حضور داشنت.   گردانی که شهید وزوایی فرماندهی غن را عهده

زننند و غنانا را تصنر      شهید وزوایی توپخانه دشنمن را دور منی   لمبین به اتفاقا فتح
کنند و با اینن کناِر غنهنا نیروهنای خنودی از گزنند توپخاننه دشنمن نانات پیندا            می
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 کنند.  می
توانست همه جا تنردد داشنته باشند. وقتنی      چون جزو فرماندهان بود به راحتی می
قا را دیدیم که با موتنور غمند. بنا دوربیننش     غ خرم هر را محاصره کرده بودیم، قاسم

االن ماند و بعد هم رفت. اگنر  های زیادی از عملیات گرفته بود. کمی پیش ما  عکس
زنده بنود قطعنًا جنزو نیروهنای کارغمند سنپاه و فرمانندهان رده بناالی غن محسنوب          

 شد.  می
 

 جانباز  -کریمی االمرضا های  بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 "اواا به حال ننان که رر ای  قا له نور اان ف سد بااتکو. "
 خمینی( )امام 
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مان  از اقدام عملیات نیروهای خودی شده بنود. مرتضنی کنه     تیربار دوشکای دشمن
روند خدمنه دوشنکا را بزننند تنا بقینه       جی زن بود با چند نفر دی ر داو لبانه می غرپی
شود، مرتضی او را کننار   شان ماروح مید وارد عمل شوند. در بین راه یک نفربتوانن

 گوید:  دهد و می برد و تسبیح خود  را به او می جاده می

 کمی ذکر بگو تا ما برگردیم.  -

 شود.  کند و شهید می روند ترک ی به سر مرتضی اصابت می ولی وقتی جلو می
غمند سنعی    در جبهه بود هر وقنت بنه مرخصنی منی     )سه تا سه ماه( ماموعاً نُه ماه

تهران بودند و خواهر  در برادرانش  مان سر بزند. من در روستا بودم، هکرد به هم می
صنبح   سنر بزنند.  مرخصی گرفته بود تا بیایند اراک و بنه منن    . کرد زندگی میاراک 

غنقدر بیرون کوچه  بیند هوا هنوز تاریک است وقتی میرسد.  خیلی زود به اراک می
زنند. بنار غخنری هنم کنه       مان را منی  ر خانهن یند تا هوا روشن شود و بعد زنگ د می

 غمده بود مرخصی، گفتم:

 مرتضی حاال والفجر چند هستید؟   -

 با لبخندی گفت: 

 خواهر من!والفجر و والفجرها ادامه داره  -

ای از داخنل   . چفینه م، همان  ور نیمه خ ک پوشنید  شسته بودکه هایش را  لباس
 : گفبتمکمدمان برداشتم و دور گردنش انداختم و 

 .سالمتی بری و برگردی  ءاا بهشا  ان .در امان خدا باشی برادرم -
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خنواهم دیند، در    ت که مرتضی را بنا اینن چفینه   دانستم چیزی نخواهد گمش نمی
 چفیه دور گردنش بود.  را دیدم، است. وقتی پیکرحالی که به غرزویش رسیده 

به تهران غمد. در یک تا پایان دوره ابتدائی در روستا درس خواند و بعد برای کار 
ان بنود در  تراشکاری کار پیدا کرد و م غول شاگردی شد. هفنت سنالی کنه در تهنر    

سناکن شند. تقی ند بنه غداب و احکنام دینن را بنا مهنرورزی          تر   منزل برادر بزرگ
 ا  نوشته بود:  نامه درغمیخته بود. در وصیت

ب ه ش ما بده د    من از صاحبکارم یک هفته و نیم حقوق طلبک ارم. اگ ر خواس ت    »
 «نگیرید ولی دوهزار تومان به ایشان بدهکارم که حتماً به او بدهید.

رد از ک میغمدم، موق  برگ ت، ساکم را پر  وقتی برای دیدنش از دِه به تهران می 
هایی که برای خواهر و برادرهایش خریده بنود. مرتضنی چهنارمین فرزنندم      سوااتی

گماشتند، یاد روزهایی افتادم که  را در قبر میزهرا داشتند بدنش  بود. وقتی در به ت
کردم. لباس رزم پوشیده بود و کنار جاده منتظنر ماشنین ایسنتاده بنود و      ا  می بدرقه

 گفت:  دائم می

 م. رَ مادر برگردید، من خودم می -

هنای رزم   و حاال این غخرین بدرقه من از مرتضای با محبنتم بنود. بنا همنان لبناس     
 نتظر ماشین نبود بلکه به انتهای جاده ع ق الهی رسیده بود.غمده بود. اما دی ر م

 
 های مادر، برادر و خواهر شهید  بر اساس گفته 

 
 های غسمانی: پیغام

 

 «تان ندال انقالب را  نبیاری ککیو. خا با اون اور فاما با حجاب»
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غقا، به خواست اریم غمند. بعند از انانام مراسنم     م که پسر عمویم، اکبرهفده ساله بود
غقنا بیسنت و دو سناله بنود. تنا       ازدواج کردیم. اکبنر  1355معمول، در مرداد ماه سال 

شده بود. بعد  ای م غول به کار غن در چاپخانهکالس نهم درس خوانده بود و بعد از 
 از گمشت چند سال در حرفه صحافی استاد شده بود. 

کرد و به خانه  های امام را در چاپخانه تکثیر می قه داشت. اعالمیهخیلی به امام عال
از بنس   ا  شنده بنود.   نقالبنی هنای ا  غورد. مساد محله، جای امنی بنرای فعالینت   می
فرهن نی ضند    -های سیاسی  رفت تا در فعالیت گماشت و بیرون می ها تنهایم می شب

م. یکی دو شنب منثالً بنه    ام را ابراز کرد یک شب ناراحتیرژیم پهلوی شرکت کند، 
های شب چ مانم را باز کنردم   حر  من گو  کرد و در خانه ماند. شب سوم، نیمه

فکر کردم حتماً  شلوار  روی چوب لباسی غویزان است، ولی خود  نیست،دیدم 
غقنا دی نب    رفته داخل حیا  و دوباره خوابیدم. صبح که شد تازه متوجنه شندم اکبنر   

 رفته است!شلوار دی ری را پوشیده و 
د اول و در بیست سال ی فرزند دوم را به من عطنا  فرزن  خداوند در هاده سال ی 
در برقراری رابطه ا   وخ  بعیشا روابط اجتماعی خیلی خوبی داشت و غق اکبر کرد.

با دی ران خیلی مؤثر بود. بعد از انقالب، با ورود امام به میهن، یک دوره غموزشی را 
عنوان محناف  خندمت کنند.     ع( گمراند تا بتواند در بیت امام به) حسن در پادگان امام

غمند. بنه کنار  ع نق و عالقنه       وقتی محاف  امام شد، یک روز در میان به خانه منی 
 گفت: وصف ناپمیری داشت. می

 . تپه ت ایران در جماران میقلب مل -
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رفنتن  ا غرزویش کمتر از جن یدن در جبهه نبود، امبا اینکه محافظت از جان امام 
 کرد.  ن اه می حسرت شدند با به جبهه بود و همی ه به کسانی که به جبهه اعزام می
 یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم گفت: 

زمان)ع  روش زده  ای تو دستمه و مهر سربازی امام دیشب خواب دیدم ورقه -

 برگشته. دونم رفتنم بی شده. تصمیم گرفتم برم جبهه و می

بعد هم با حالت شوخی و جدی شروع کرد به وصنیت کنردن. اینکنه پینرو امنام       
 باشم، زینب گونه زندگی کنم، فرزندانش را مؤمن و معتقد تربیت کنم و... .

از همان پای اه جماران به جبهه اعزام شد. وقتنی رفنت خنودم بیسنت و سنه سنال       
 ظی گفت: داشتم و دو پسرم پنج ساله و سه ساله بودند. موق  خداحاف

 کنیم.  گردیم و کشور رو آباد می ان شاءاا جنگ که تموم شد، برمی -

ه شهادت رسنید. موقن    مدت زیادی از رفتنش ن مشته بود که در جبهه شرهانی ب
 گفت:  ، برادرم ابوالفضل کنار  داخل تن ه بود. ابوالفضل میشهادت

 ،ای خ ودی وقتی اکبرآقا شهید شد، هر دو طرف، نیروه ای عراق ی و نیروه     -

ا م ن  پیکر شهدا خیلی س خت ب ود. ام     وردنمنطقه رو هدف گرفته بودند و اُ

ب ه پاه ای اکبرآق ا    رو نداشتم، طن ابی  رو  تها بچهطاقت چشم انتظاری تو و 

 .هر سختی که بود نگذاشتم پیکرش اونجا بمونه بستم و با

منن و  به شدت مانروح شند تنا    بدن ابوالفضل بر اثر اصابت تعداد زیادی ترکش 
ام ا چ م انتظاری جزو تقندیر منا بنود. چنند مناه بعند از        فرزندانم چ م انتظار نمانیم،

شهادت اکبرغقا، برادرم ابوالفضل هم شهید شند و چهنارده سنال انتظنار ک نیدیم تنا       
 مان بازگ ت.    پیکر  به میهن

 

 های همسر شهید بر اساس گفته
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 های غسمانی: پیغام
 

اسال  تدبیا ف ناکا ک . نندا رر نیکوه سدبازان اسال    مسد !  دزنوانز را با" 
 "زخان )تج( اوا کو او.  ف اخا 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو خجیو کدیمی
 

 (اابد  ) دزنو حاج
 50/54/0434فالرت: 
 40/50/0434ادارت: 

  ای سیوالشدواءا تملیات فالفجد هخحل ادارت: تپ
 تضویا رر: بسیج

 00ا اماره 30ا رریف 41قطعه ز داا  : بدشاخزار ادیو
  



 

 

146 

 
 
 
 
 

 پدر گفت:

 از مادرت اجازه بگیر. 

تناب و تنوان   کنه  خواسنت   به جبهه بنرود؛ ولنی منی    خود  راضی بود که ماید
را هم لحاظ کند. غخر مادر هنوز داادار حمید بود. حمید و ماید با هم سنه    مادر

شان. حمید از مایند   شان، هم در از دنیا رفتن سال تفاوت داشتند؛ هم در به دنیا غمدن
تر بود. برعکس حمید که بسیار مظلوم و ساکت بود، ماید پرجننب و جنو     بزرگ

کردنند.   بود. همی ه در کنار هم بودند، هر دو با هم در تظاهرات علیه شاه شرکت می
 دادند.  های شبانه می نام کرده بودند و پاس در بسیج ثبتهر دو با هم 
حمید در حال بازگ ت به خانه بنر اثنر حادثنه     ی پاسها یکی از همین شبصبح 

تصاد  دار فانی را وداع گفت. مدتی بعد از منرگِ ناگهنانی حمیند، جننگ شنروع      
نتوانست مان  رفتن مایند   ه جبهه برود. داادار بودن مادر شد. ماید تصمیم گرفت ب

گنرفتن   منتظنر  رد و حتنی به جبهه شود. در امتحانات سال چهارم دبیرستان شرکت ک
 کارنامه ن د و برای ش مین بار راهی جبهه شد. 

شود. هر چه دوسنتانش اصنرار    زخمی می ش ن مشته بود کهاز اعزام چند روزی 
عننوان   کند و با همان بدن زخمنی بنه   کنند به عقب برگردد تا مداوا شود قبول نمی می

 ای د بر اثنر اصنابت خمپناره   شو رود. وقتی داخل سن ر می چی به خط مقدم می بیسیم
خود نبود کنه     را دیدیم کل صورتش از بین رفته بود. بیشود. وقتی پیکر یشهید م

 ا  نوشته بود: نامه در پایان وصیت
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 پیمان  از سر من نروم   برود  پاسدارم و هرگز نکنم پشت به میدان    گر سر

منان بنه    منان غوردنند. وقتنی چ نم     ا  را از دبیرستان برای کارنامه بعد از شهادت
مان جاری شد. ماید هنم در زمنین و هنم در غسنمان منا را       های نمراتش افتاد، اشک

ین حالنت  تر چهارم را گمرانده بود و در عالی سرافراز کرده بود. با نمرات عالی سال
 ه بود. )شهادت( دنیا را پ ت سر گماشته و به غخرت قدم نهاد

ا  زیبایی  فرزند چهارم بود و صورت بسیار زیبایی داشت. چ م و ابروی م کی 
فرستاد یکی از  میمان  هایی که از جبهه برای صورتش را دو چندان کرده بود. در نامه

فاتحنه بخنوانیم.    حمیند بنرویم و از  نر  او   هنایش اینن بنود کنه سنر منزار        خواسته
 گفت:  می

 .ده و و توان میزهرا به انسان نیر بهشت -

ا  او  سناله د از دنیا رفت. داغ دو جوان ننوزده  مادر پنج سال بعد از شهادت مای 
گاه ناشکری از مادر ندیدیم؛  . هیچسال ی به سوی غخرت رهسپار کرد 57در سن را 
 .کرد می سن ینی دلش بر فراق ام ولی
 

 های خواهر شهید   بر اساس گفته
 

 های غسمانی:  پیغام
 

اوا ز که بهه ریسهمان ختهی  اهوایی چکهگ زنیهو ف  از  تفدقهه         از  مه خدر  خی»
 « بپد یزیو فگدنه خویون اون ادواییو.

 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پکجهادیو ابوالفضل نتش
 

 (حسی  حاج ) دزنو 
 53/505/0433فالرت: 
 04/51/0434ادارت: 

 خحل ادارت: پکجوی ا تملیات فالفجد چدار
 بسیجتضویا رر: 

 3ا اماره 4ا رریف 41ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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یک ماه قبل از شهادتش نوشته بود. مادر عالقه  ای بود که ت غاازین نامهها جمال این

دان اول همی ه بنرای پندر و منادر    فرزند اولش بود و فرزنزیادی به ابوالفضل داشت. 
شیرینی و دلن ینی خاصی دارند. تا پایان دوران ابتدایی درس خوانند. بنیش از درس،   

 شیفته ورز  بود و  ورز  کردن را خیلی دوست داشت. 
هنیچ وقنت   بنود.  وجنو    جننب پر. اشتدرزمی کار بود و جثه قوی و قد بلندی  

کنه بنه   ا  هم بین اقوام معرو  بود. هر  ساکت ن سته باشد. فامیل دوستی ندیدم که
 از ای شان دارد. پدر گوشنه  غمد، دوست داشت که برای ناهار یا شام ن ه مان می خانه
انبار ظرو  پالستیک کنرده بنود. گناهی اوقنات ابوالفضنل در انبنار را بناز         را حیا 
 گفت:  ها می کرد و به همسایه می

 ببرید.  خواین بیایین هر چه می -

نش کنم بنود بنرای رفنتن بنه      وقتی جنگ شروع شد عضو بسیج شد؛ ولی چون س
بنه   46ا  را برداشت و با مهارت تاریخ تولد  را از  شد. شناسنامه جبهه پمیر  نمی

غمند هننوز حنال و هنوای      تغییر داد تا بتواند به جبهه برود. هر وقت مرخصنی منی   44
خواند. تقریبا  سره در حال مداحی بود. دعای فرج را همی ه می جبهه را داشت و یک

 گمشت، به فیع شهادت رسید.  ه ماه که از حضور  در جبهه میبعد از نُ
و تنا شنانزده روز بعند     از شهادت ابوالفضل خبردار شد،پدر اولین فردی بود که  

ند. در مراسم ختم مادر را مطّل  ک اجازه نداد کسی که پیکر ابوالفضل به تهران رسید
ضنل خنود  خواسنته بنود     چنون ابوالف  جای لبناس م نکی، لبناس سنفید پوشنید،      به
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   بدانیم.ا مادیدا شهادتش را همانند
 

 های خواهر شهید بر اساس گفته 
 

و کردیم. عملیات والفار چهار  من و عبداهلل و ابوالفضل پ ت سر هم حرکت می
بود. ابوالفضل بخنا ر قندرت بندنی    مان ا  ز اهدا ، غزادسازی ارتفاعات کانییکی ا

 گفت:  زن شد. در راه به من و عبداهلل جی  خوبی که داشت غرپی

و پیغامی برای کسی دارید ب ه م ن ک ه     سفارشید. اگه ش شهید می دوهر شما  -

 شم بگید.  شهید نمی

چیزی ن مشت که من ماروح شدم. بر اثر خونریزی زیناد قندرت بازن هداشنتن    
چ ننمانم را نداشننتم. همننین  ننور کننه روی زمننین افتنناده بننودم صنندای ابوالفضننل را 

خواست تیربار دشنمن را بزنند. ولنی بعند از      زد و می ها حر  می شنیدم که با ب ه یم
 گمشت دقایقی کوتاه دی ر صدای او را ن نیدم. 

کننند. عبننداهلل اکبننری و علننی غزادی او را بننا   بننه نخنناعش ترک ننی اصننابت مننی 
رسنانند. در غنانا امندادگران بنا      بنه جنای امننی منی     برنند و  برانکاردی بنه عقنب منی   

مالقات زمان شب  کنند اما وقتی نیمه ضل رسیدگی میحد توان به ابوالفدر شانداروها
 د.رس غرزویش میبه و  هدیک  پر  شرسد، روح از بدن ماروح میبا محبوب فرا

 

 واندر غن ظلمت شب غب حیاتم دادند           دادنددو  وقت سحر از اصه نااتم 
 

  جانباز - کریمی االمرضا های گفته اساس بر
 

 :غسمانی های پیغام
 

 اواهحال  ف بوانیهو  تدفسهیز  اهب   مههون  خهدا  اهدارت  اب تزیز  فخارر پور"
 ".باایو

 .« امیکی سال  بدسانیوا به خارران ادوا سال  بدسانیو...  به اخا  »
  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو ت واهلل اک دی
 

 (حس  حاج  نوز د)
 40/53/0435فالرت: 
 41/51/0434 ادارت:
 43/04/0400راعا: 

 خحل ادارت: پکجوی ا تملیات فالفجد چدار
 تضویا رر: بسیج

 33ا اماره 00ا رریف 43ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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 های شب بود. عبداهلل غمد و کاامی را باالی یخ ال گماشت و گفت:  نیمه

 من برگشتم. با همین شماره تماس بگیرید. -

چنه تعبینری دارد؟ ده سنال بنود از عبنداهلل خبنری        خوابم از خواب پریدم، یعنی 
نداشتیم. جمعه بود، رفتم نماز جمعه. اتفاقاً غن روز بعند از نمناز مراسنم ت نیی  پیکنر      

هنم جنزو همنان شنهدا  بنوده و      خانه برگ تم متوجه شدم عبنداهلل  شهدا بود. وقتی به 
ند و به من ن فته بودند. فرزنند چهنارمم بنود،    برادرانش هم از این موضوع خبر داشتن

خواند. سیزده ساله بود که تا پایان دوران ابتدائی درس  کردیم و در روستا زندگی می
تنا اینکنه زمنان     مغازه کولرسازی  م غول  به کار شند،  به تهران غمدیم. با پدر  در

شند. بعند از     در جبهه سپری ا ا  فرا رسید. مدتی از دوران سربازی خدمت وظیفه
تمام شدن سربازی برایش همسر نایبی انتخاب کردیم و مراسنم عقندی گنرفتیم. بنا     

ترین دوران زندگی هر جوانی است، اما عبداهلل این دوران را  اینکه دوران عقد شیرین
ا   هم در جبهه بود. با اصرار من مرخصی گرفت و به تهران غمد تا مراسنم عروسنی  

ز عروسی کنه گمشنت همسنر جنوانش دارفنانی را وداع      را برگزار کنیم. هفت روز ا
ماند. ولی دی ر  اقت در تهران گفت. داغ سن ینی برای همه ما بود. عبداهلل تا چهلم 

نداشتیم. با  دوباره به جبهه رفت. مدتی گمشت، اما هیچ خبری از او ماندن را نداشت.
چ نم انتظناری    لده سا مفقوداالثر شده است. هکهای برادر  متوجه شدیم  پی یری

  ک یدیم تا اینکه باقی مانده پیکر  که چند تکه استخوان بود به تهران بازگ ت.
 منزار  . وقتی داشتند دنبال متننی بنرای سننگ    ی که چقدر انتظار سخت استوا
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 ن ست تا اینکه دیدم خواندند: گ تند، هیچ متنی به دلم نمی می
 

 غید ر  میشهیدی  ز سف پاک  پیکر
 غید ش پسر  میپدر، نعبه تسالی 

 

 گمرد از رفتن او می بعد ده سال که
 غید پاره مفقوداالثر میجسم صد

 

 شد.  های من بود که به پای این ابیات ریخته می و اشک
 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 

ن سنت   رفت تنها منی  کرد و می پیدا می ی راخلوت شد عبداهلل گوشه اروب که می
 گفت:  کرد. به من هم می و گریه می

 پیش من نیا.  ها موقعاین  -

گمشنت.   خواهر من بنود، نمنی   سه ماه از درگمشت همسر جوانش کهبیش از دو 
و در والفانر مقندماتی حضنور    بنود  همسر  هنم بنه جبهنه غمنده      قبل از درگمشت

 سته بودیم تا به نزدیک خط منتقل شنویم.  . شب عملیات همه داخل کامیون نشتدا
ام گرفت.  عبداهلل شروع کرد به بوسیدن و خداحافظی با ب ه ها، به من که رسید گریه

 گفت: 

شم. از وقتی اومدم جبهه ت ا ح اال    شاءاا منم شهید می گریه نکن غالمرضا، ان -

 سه بار خواب شهادتم رو دیدم. 

ید شند. صنبح عملینات عبنداهلل و علنی      در این عملیات ابوالفضل غتش پنانه شنه  
. من هم زخمنی شنده بنودم و تنوان     ردندغزادی بدن نیمه جان او را به عقب منتقل ک
زننده ماننده    شند کنه    خود دیدم باورم نمنی حرکت نداشتم. وقتی عبداهلل را در کنار 
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 مان گفت:  باشد. علی غزادی بعدها برای

کن ار ه م حرک ت     ب ودیم و ات م ن و عب داا ب ا ه م     در مرحله دوم عملی   -

ه ب ه  ریخت. هم ش مییآت  کردیم. دوشکای دشمن خیلی شدید رو سرمون می

این ح ال ب ودیم     کنیم. درنستیم هیچ حرکتی تو زمین چسبیده بودیم و نمی

ز جم ع م ا فق ط    د. ایزمین بلند شد و به طرف ارتفاعات دوی عبداا از رو که

مانگا برسونند. یک ی از   اعات کانیبه ارتف هشت نفر تونستند خودشون رو هفت

ن ه از   بعد از عملیات هیچ خبری ازش نشد. نه از خ ودش، عبداا بود. اما  اونا

 کسی تیر خوردن و شهادت عبداا رو ندید.پیکرش. 

 

  جانباز  - کریمی االمرضا های گفته اساس  بر
 
 های غسمانی:  پیغام

 

اوا و ف ای  اکگ تمدی  اسا  خیای  اکگ یک نعما الدی اسا.  د کاری تمدیکی 
 گانش. بدای خ ارزه با نخدیکا ف ریگد سدسپدر

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو رضا پویان
 

 (خیدزانقا حاج  دزنو )
 05/04/0430فالرت: 
 40/51/0434ادارت: 
 04/54/0405راعا: 

 خحل ادارت: پکجوی ا تملیات فالفجد چدار
 تضویا رر: بسیج

 33ا اماره 34ا رریف 43قطعه  از دا : بدشاخزار ادیو
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ا که ن ان ده ساله بود که پایش زخم شد و عفونت کرد. به پزشکان اصفهان و شهرض
قط  شود. با پدر  به تهران غمد تا پزشکان تهران هنم پنایش را    دادیم، گفتند باید پا

بنا گرینه و دعنای     پناه بردم و ها به تهران رفتند و من هم به مساد ده معاینه کنند. غن
ای برایم رسید کنه در   نامه رضا را  لب کردم. بعد از سه روز بسیار از خداوند شفای
 غن نوشته شده بود: 

 عفونت پای رضا را خارج کردند. -

پانزده سال ی در روسنتا مانند و درس خوانند. بنه همنراه      چهارمین فرزندم بود، تا 
عد از اینکنه سنوم راهنمنایی را    کرد. ب درس خواندن در مراداری پدر  هم کار می

خواند، برای کار راهی تهران شد. عضو بسیج شده بود و خیال داشت به جبهه بنرود.  
 ما هم از هیچ چیز خبر نداشتیم. تا اینکه برای خداحافظی به ده غمد و گفت: 

رن، چ را   کشم که با داشتن زن و بچه جبهه می من از امثال دایی خجالت می -

 ی به چیزی ندارم؟!من نرم که دلبستگ

 گفته بود:  ای که رضا شاگرد  بود غازهصاحب م

 یم. ش حج برگردم بعد با هم شریک می و کار کن تا من از نبمو -

 ولی رضا گفته بود: 

 . اهمیت نداره ممال دنیا برا -

 خبر غوردند مفقنوداالثر شنده  گماشته بود که ا  را پ ت سر  تازه شانزده سال ی
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تمام پس انداز  را که با شاگردی کردن جمن  کنرده بنود،    است. وصیت کرده بود 
 بننودم. انتظنناری کننه ذره ذره . نُننه سننال چ ننم انتظننار امننام بنندهیم 144بننه حسنناب 

منان غوردنند. زمنان     هنایش را بنرای   بعند از نُنه سنال اسنتخوان    . گرفنت  تنوانم را و تاب
سنیدن  هنا را هنم بنه منن ندادنند. غرزوی بو      خاکسپاری اجازه دیدن همنان اسنتخوان  

 صورت معصوم رضایم به دلم ماند و با صدای بلند خواندم:

 رضاجان، آمدم بوسه زنم، چیزی نبود جز یک پالک. -

 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 

خواستم به جبهه بروم اما بخا ر کمی سن، به قول مرحوم شیخ حسین  می 62سال 
حتی با رفتن بنه پ نت جبهنه    عنوان چسبنده هم قبولم نداشتند چه برسد به رزمنده.   به

ول کتابخانه خواستم ذهنم رسید. رفتم حسینیه و از مسئ هم موافقت نکردند. فکری به
برایم صادر کند. وقتی کارت را گنرفتم کپنی    45کارت عضویتی با تاریخ تولد سال 

هایی که تا غن زمان  شناسنامه را هم مطابق با این کارت کردم و بعد به یکی از پای اه
 اعزام به غناا نرفته بودم، رفتم و درخواست اعزام به جبهه را دادم.  برای

بعد از موافقت و رفتن به پای اه اعزام، متوجنه شندم رضنا هنم غنااسنت. هنر دو       
تنر از   ا   کوچنک  تر بود ولی جثه ن ران بودیم. رضا با اینکه یک سال از من بزرگ

 گفت:  من بود. بخا ر همین به من می

 و نبینن.ر نتا متو جلو وایسا  -

دوره غموزشی را گمراندیم. موق  تقسیم نیروها و اعزام به جبهنه فرارسنید. ولنی     
گرداننند.   کنردیم حتمنا منا را برمنی     ن رانی من و رضا هم نان پابرجا بود و فکر منی 

هننای هیننأت  خواسننت جننزو نیروهننای گننردان کمیننل شننویم کننه ب ننه   مننیمننان  دل
لننی جننررت درخواسننت کننردن را و داشننتند،المهدی در غن حضننور بی ننتری انصننار

مان به شهید اکبرکریمی کنه معناون گنردان بنالل بنود       در میان نیروها چ م نداشتیم؛
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 افتاد. وقتی متوجه ن رانی ما شد گفت:

 به گردان ما بیاین.  تونید اگه دوست داشته باشین می  -

شویم.  زام میمان راحت شد که باالخره ما هم به جبهه اع ایناا بود که دی ر خیال
کرد و من هم بخنا ر اینکنه پنرچم     رضا بخا ر قدِ کوتاهش جلوی دسته حرکت می

بودم. روز عید ادیر کنه شند بنا هنم      وگرفتم همی ه یک قدم جلوتر از ا به دست می
ولی در  ول مسیر رضا  کردیم، شب عملیات کنار هم حرکت میعقد اخو ت بستیم. 

 شنلیک یرهنای رسنام دوشنکای دشنمن و    جلوی منن قنرار گرفنت. ناگهنان رگبنار ت     
ول گردان مسیر انحرافی را با راهنمایی مسئ گیر شدیم، ها شروع شد و زمین جی یغرپ

برای دور زدن سنن رهای دشنمن انتخناب کنردیم . هننوز غتنش دشنمن بنر سنرمان          
ای خیلی کم از هم در حال حرکت بودیم که یکی از  ریخت. من و رضا با فاصله می

ن نانی   بنی شنهادت و  و  روی زمنین ن سنت  ر جلنوتر از منن   دو متن ها یکنی   جی غرپی
 .جراحت من را با خود به همراه غورد و چندین ساله رضای عزیز

 

  اکبری محمد های گفته اساس بر
 
 های غسمانی: پیغام

 

از اوا دانز خی اوا ز که زیکب گونه ر تارکککو. بانویی که رر کدبال اهز  " 
 "زی ایی نویو.

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو اک د کدیمی
 

 (بخصیّ ) دزنو کدبالیی
 05/04/0435فالرت: 
 03/50/0434 ادارت:
 0404             راعا: 

 خحل ادارت: پکجوی ا تملیات فالفجد چدار
 تضویا رر: سپاه

 04ا اماره 04ا رریف 43ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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ترم (  علی )برادر بزرگ پسر نوجوان حاجاز زمانی که احمد و ن گردان بالل بود معاو

احمند را بنرای    ، سعی داشت به هر  ریقی که شده جای خالیه بودبه شهادت رسید
شد، قبل از رفتن به خاننه   . بعدازظهر که کار  در سپاه تمام میپدر ومادر  پر کند
شنان   از دستش بر منی غمند بنرای   رفت و هر کاری که  علی می خود ، به خانه حاج

اناام بدهند، غمندن و احوالپرسنی هنر      حتی اگر کاری هم نداشتند که .م می داداناا
ا  با غن شباهتی که بنه احمند داشنت،     روزه او و دیدن چهره غرام و دوست داشتنی
داشت. در کارهای بنایی که غن زمان برای  برای ساعاتی ام را از روی دل غنها برمی

منان   کرد. هیچ کدام ارگر بنایی کار میشد مثل یک ک علی اناام می تعمیر خانه حاج
 های ما خواهد بود. دانستیم او بعد از احمد فقط یک سال دی ر مهمان چ م نمی

اکبر فرزند غخر خانواده بود. تا کنالس نهنم درس خوانند و بعند از غن در مغنازه      
جارودوزی شوهر خواهرم م نغول بنه شناگردی شند. در کننار جنارودوزی ورز        

کرد. از همنان ب  نی انندامی قنوی و قندی بلنند داشنت. ننوزده          میباستانی هم کار 
سال ی ازدواج کرد. یک سال بعد از ازدواجش عضو سپاه شد. ابتدا پاسدار مالنس  

ای( م غول به کار شد. در همان سال  بود و بعد در نهاد ریاست جمهوری )امام خامنه
ه بنه مرخصنی غمنده بنود     هم تنها فرزند  علیرضا به دنیا غمد. غخرین بار که از جبه

های  لکّه ولی اصالً به کسی بروز نمی داد. همسر  از  بود،کتفش پر از ترکش شده 
. شنش  ه جراحت او شنده بنود  بستند متوج  ش میکه هر روز بر روی لباسش نق خونی

 رفتند ام ا سه روز که گمشترضا)ع(  به زیارت امامروز مرخصی داشت.  با همسر  
کرد که حاضر بنه   ولیت مینقدر عاشق کار  بود و احساس مسئغبه تهران برگ تند، 
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  ا  نبود. استفاده از تمام روزهای مرخصی
 گفت:  میهمسر  

 نیم.ب سه روز باقی مونده رو هم مشهد بموهر چه گفتم خُ -

 اکبر قبول نکرد و گفت:  

 . یانرضا به دیدن ما م م امامسه روز ما مشهد بودیم، سه روزَ -

و صدا و  سر در ت یی  جنازه شهیدی شرکت کردیم،یک بار که تهران بود با هم 
 ها را که شنید رو به من کرد و گفت:  جیغ و دادهای خانم

، هم ون بهت ر ک ه جن ازه م ا      ار کنی د جوری رفت ما بخواین اینواگه شما خان -

 برنگرده!

پ نت لباسنش بنا     شان بنود و  ای در حال اعزام به جبهه بودند. اکبر هم در بین عده
 خاک نوشته شده بود:

 ال اله اال اا -

از  خودم فهمیدم که تعبیر این خواب چیست. اصالً از حنال و هنوایش مخصوصناً   
 ا  بعد از شهادت احمد کامالً م خص بود که او هم ماندنی نیست.  قراری بی

 اکبنر لرزید و منتظر خبری از  ای شده تمام بدنم می شدم حمله هر وقت متوجه می
ام نا فقنط خبنر را،    منان غوردنند.    که این خبر را بنرای  بودم. باالخره هم  ولی نک ید

 بدون هیچ اثری از اکبر عزیزمان. دوستانش گفتند: 

نش ینی   ریخت و م ا در ح ال عق ب    ش مییسر ما مدام آت تیر بار دوشکایی رو  -

دوش کا   ش ما بری د،   به ما گفت: بر برگشت که خدمه دوشکا رو بزنه، بودیم. اک

خاموش شد و ما رفتیم امّا بدون اکبر. نتونستیم پیکر خونینش رو با خودمون به 

 عقب بیاریم.

به   پدر مانده پیکر ا یک سال و نیمه بود و وقتی باقیموق  شهادت اکبر، علیرض
 یازده ساله شده بود. میهن بازگ ت، 
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فقنط خندا    زهرا به خاک سپرده شند و  ت خود  کنار احمد در به تبنا به وصی
 گمرد. بر ما چ ونه گمشت و می ان داند که دوران هار می

 

 ام سخنی خو  که پیر کنعان گفت شنیده
 کند که بتوان گفت فراق یار نه غن می

 

 حدیث هول قیامت که گفت واع  شهر
 کنایتی است که از روزگار هاران گفت  

 

 های خواهر شهید  بر اساس گفته 
 
 های غسمانی: پیغام

 

اوا ز که رسا از ای  پید اماران بدنواریو که اگد اهوای نکهدره    اما خیاز » 
بااهو ف اهوا نیهافرر نن رفز را کهه چکهی         ا خهی  رسا از اف بدراریز افل بوبختی

اور. اگد اکازه خ  نخو ب دیو پیش احمو ااو ککیو. اگد  ز نیاخو  هی  نگهدان   
 «ن اایو.

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پکجه اس نتشادیو ت 
 

 (اسماتیل حاج ) دزنو 
 01/00/0434فالرت: 
 54/04/0434ادارت: 
 50/50/0403راعا: 

 خحل ادارت: ازیده خجکونا تملیات ای د
 تضویا رر: ارتش

 40ا اماره 0ا رریف 05ز داا قطعه خزار ادیو: بدشا
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 : شده بود مسیزده سال تمام در همه حاالت ورد زبان مادر
 

 جویم او را  ام می گلی گم کرده
 بویم او را رسم می به هر گل می

 

تنا غنانا بنه     ،رفت میبرای زیارت قبور شهدای گمنام به به ت زهرا هر هفته هم 
در کودکی دو مرتبه بر اثنر بیمناری تنا دم منرگ      سش کمی دلش غرام شود.یاد عبا

خمینی شود.  امام رفت ولی خدا لطف کرد و او را زنده ن ه داشت برای اینکه سرباز 
فرزند هفتم خانواده بود و تا پایان دوره راهنمایی درس خواند و بعد نزد پدر م نغول  

. هر سال قبل از فنرا  روزه بود قبل از رسیدن به سن تکلیف مقید به نماز وبه کار شد. 
)ع( با غذین بندی و چرااانی زمان شعبان، ع ق و ارادتش را به امام رسیدن ج ن نیمه

 مان ن ان می داد. کوچه
صنورت عبناس کننار     مادر هر روز صبح اولین کار  این بود که پتنو را از روی 

 گفت:  را ببیند. پدر هم همی ه می ا  بزند و چهره

 عباس بگیرم. ازدشت اول رو دوست دارم  -

دفترچه اعزام به خدمت را گرفت  ،  برسدا شش ماه قبل از اینکه موعد سربازی 
گرفتیم که  . از همه ما خداحافظی کرد. داشتیم عکس میو دوره غموزشی را گمراند

 با دست سر  را ن ان داد و گفت: 

 خوره. این قسمت سرم تیر می -
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 خندیدیم و گفتیم: 

 مگه علم غیب داری؟!  آخه عباس -

اعتی از رفتننش  مان شد. س ا  کنیم ولی مان  تا راه غهن بدرقه خواست میمان  دل
 گفت: به خانه برگ ت و  ن مشته بود که

 ببینم.گفتم برگردم خونه تا بیشتر شماها رو قطار اهواز تأخیر داشت،  -

همان لحظنات، او    جبهه رفتن عباس تهران نبود، اتفاقاً دریکی از برادرهایم موق  
چی  . عباس بیسیمهم عباس را ببینداز راه رسید و خدا خواست تا برای بار غخر او  هم

 گفت:  بود. دوست همرزمش می

کردن د ک ه    پرواز اکبوتر ا پرواز کردند،گفت: کبوتر سیم می داشت پشت بی  -

به عقب منتق ل   نتونستیم پیکرش روزمین افتاد. ولی  بهتیری به سرش خورد و 

 کنیم. 

بننه   هنای عبناس از جزینره ماننون     بناالخره بعند از سنیزده سنال انتظنار اسننتخوان     
 برای خود  پیدا کرد. تقل شد و مادر مأمنی زهرا من به ت
 

 های خواهر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

به  ی  تکوان به کسی ظلز نککیواح  کسی را نخوریوا رن ال رفزی حالل باایو »
 «ککیو باری از رفی رفش خدر  بدراریو.ف سعی 
 
 
 

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو ابوالفضل خحموی
 

 (بددا  حاج ) دزنو 
 00/0440فالرت:       

 01/04/0434ادارت: 
 00/53/0403راعا: 

 خحل ادارت: ازیده خجکونا تملیات ای د
 تضویا رر: سپاه

 00ا اماره 10ا رریف 04ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
  



 

134 

 
 
 
 
 

وز تاسوعا به دنیا غمد و نامش را بنا خنود  غورد. دومنین فرزنند خنانواده بنود. از       ر
مند بنود. تنا پاینان دوره     همان ب  ی به مراسم محرم و صفر و احیای غن خیلی عالقه

پو   لباس و شیک ر رشته حسابداری دیپلم گرفت. خو دبیرستان تحصیل کرد و د
بنه   پوشنید.  زد و منی  و منی هایش را ات داد. لباس می بود و به وضعیت ظاهریش اهمیت

بلند و چهره بسیار نورانی و  قدِ کرد. یت میالفعو در رشته ک تی  عالقه داشتورز  
ای رن نش مخا نب را جنمب خنود       زیبایی داشت و بنا چ نمان درشنت و قهنوه    

تان ا  در منطقه کردسن  کرد. بعد از گرفتن دیپلم به سربازی رفت. دوران سربازی می
هنای   و در زمان جنگ بود. بعد از اتمام سربازی عضو رسمی سنپاه شند. در عملینات   

 مختلف بارها ماروح شد. 
غخرین بار که ماروح شد چهنار تینر بنه بندنش اصنابت کنرده بنود. یکنی را در         

 امیه تهران از بدنش بیرون غوردنند، بیمارستان سینای شیراز و یکی را در بیمارستان ن
که نزدیک نخاع بودنند در بندنش بناقی ماندنند. تمنام بندنش پنر از         ا دو تیر دی رام

شند. تنرکش بزرگنی روی     های خون روی لباسش دیده می ترکش بود و همی ه لکّه
 با درد و سختی همراه کرده بود.  بود و ساده را برایشا  جا خو  کرده  پی انی

جمن    ط داشت،بان عربی تسلهم خیلی شااع و دالور بود و هم به ز بخا ر اینکه
ها را به عهده گرفته بود. بعد از شهادت شهید همت، معاون  غوری ا العات از عراقی
 خمینی بود.  امام گردان مقداد شد. عاشق 

ا امننام بننرای دینندار بنن گمشننت، مننی  همسننرم  یننازده روز کننه از شننهادت پننس از
تازه از جبهه برگ ته بود و دستش ماروح شده بود. وقتی متوجنه  مان کردند.  دعوت
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 این دعوت شد گفت: 

 آم، آرزوم دیدن امامه.  با شما می ممنَ -

بنه منن و دو فرزنندم اجنازه ورود دادنند و ابوالفضنل       وقتی به بیت رسیدیم، فقط 
 گفت: بیرون ماند و 

 . بگید که دعا کنند من شهید بشمرسیدید خدمت امام،  -

 در جوابم گفتند: القات پیغامش را به امام رساندم و ای انمزمان 

 م. هخوا از خدا می شان را سالمتی -

سنره جبهنه بنود.     گمشت و ابوالفضل هم ینک  ه ت ماهی از شهادت همسرم می
 قدر جبهه نرود. گفتم:  ن ین شود و دی ر این خانه فکر کردم شاید با ازدواج

 ازدواج کنی.شی مگه اینکه  ابوالفضل تو شهید نمی -

وقتی رضایتش را گرفتم، یکی از دوستانم را که خیلی مقید و مؤمن بود، بنرایش  
ینک مناه بی نتر  نول      شنان  عروسیمه خرید، نامزدی و خواست اری کردم. تمام برنا

ای  بیرون کند. همسایه ر رفتن به جبهه را از سر  نک ید. ام ا ازدواج هم نتوانست فک
خنانم بنر    ابوالفضنل معمنوالً در کارهنایی کنه از عهنده قندم      خانم.  داشتیم به اسم قدم

 دید، گفت: خانم را که در کوچه قدمشد. یک روز غمد کمک کار  می نمی

 ا، هر کاری داری بگو.گردم نمی دفعه برم جبهه دیگه بر خانم این قدم  -

 خانم هم گفت:  قدم 

 بوم رو که پر برف شده پارو کن.  برو پشت  -

 د. رخانم را پارو ک بام تا جلوی در حیا  قدم رفت پ تابوالفضل هم خندید و 
ا  گمشته بود که برای غخنرین بنار بنه جبهنه رفنت و دی نر        یک ماه از عروسی
. ابوالفضنل بنه خاننه    خانه ما ، مثل بی نتر خاننه هنا، تلفنن نداشنت     برن  ت. غن زمان 
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مان  همسایهکرد. هر وقت  خبر می ود  بازد و ما را از احوال خ مان زنگ می همسایه
خواهد ب وید ابوالفضل شنهید   مینقدر اضطراب و دلهره داشتیم که نکند  زد غ میدر 

 شده است.
دوسنتان هنم   ام نا   مان غوردند، وداالثر شدنش را برایو باالخره یک روز خبر مفق

 رزمش گفتند:

که تیر خورد و به مفقود نشده. ما برای شناسایی رفته بودیم و دیدیم ابوالفضل  -

 هم شنیدیم. وها ر زمین افتاد. حتی صدای تیر خالصی عراقی

م. ال هدا  رفت معراجساختمان برای دیدنش به  بعداز چهارده سال چ م انتظاری،
چند تکه استخوان و یک جفت پوتین باقی ماننده پیکنر ابوالفضنل عزینز منا بنود. در       

از هم جدا شده اسنت. جمامنه هنم در    ها  تابوت که برداشته شد دیدم تمام استخوان
ی از فاصنله نزدینک،   شد. ظاهراً بنر اثنر شنلیک تینر خالصن      ها دیده نمی بین استخوان

کننار   اخل پوتین بنود. زباننه پنوتین را   ا ساق پاهایش هنوز دخرد شده بود. ام جمامه
 زدم دیدم با دست خط خود  نوشته: 

 «شهید ابوالفضل محمدی، بچه شهرری»

. با شهادت پیامبر اکرم، حضرت محم ند)ص( مصناد  شند   ا   سپاری خاکروز 
عنوان سرباز فرزند  مهدی)عج( پمیرفته  امیدوارم که پیامبر عزیزمان، ابوالفضل را به

 باشند.  
 

   های خواهر شهید بر اساس گفته
 

 های غسمانی: پیغام
 

الگهوی اهما   به سخکان اخا  گوش  یو ف ساره زنوگی ککیو. حضدت ز هدا) (  " 
 "بااو. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا اا اییخحمو  سیو ادیو
 

 (تزیزوسی  دزنو)
 4/0441         :فالرت
 01/04/0434: ادارت
 03/53/0403: راعا

 ای د پل االئیها ازیده خجکونا تملیات: ادارت خحل
 تضویا رر: سپاه

 3 اماره ا35 رریف ا05 قطعه ز داا بدشا: خزار ادیو
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 کنار  سنر  محمند  و مانندم  منی  خاننه  منن  سناعت  وچهنار  بیست. کردیم می کار شیفتی
 محمند  شنیفت . می رفنتم کنار  سر من و بود خانه او هم ساعت چهار و بیست رفت، می
. بنود  کنرده  ننام  ثبنت  هنم  محمند  و کنند می نام ثبت جبهه برای بودند کرده اعالم بود

 و نپمیرفتنند  کنیند  ننام  ثبنت  هنم  را من که گفتم چه هر بود من شیفت روز غن فردای
 :  گفتند

  شده. بسته لیست -

 قبنول  ولنی  کند، عوا من با را جایش کردم اصرار خیلی برگ تم که کار سر از
 خریندیم  می ماشینی یا موتور وقت هر. بودیم صمیمی هم با خیلی محمد و من. نکرد
 : گفتند می و محمد یا خریدم من که شد نمی متوجه کسی

 . همحمد علی از موتور این یا ماشین این -

 جریانات و تظاهرات در بودیم، هم با جا همه. بود شریکی هممان  های لباس حتی
 داخنل  مننافقین  دسنت یری  برای که یهای عملیات در جنگ، در انقالب، از بعد و قبل
 بنا  همسفری و همراهی از من که بود این تقدیر بار این گویا اام ؛دادیم می اناام شهر
 . شدما   جاماندگی و محمد غسمانی عروج سرغااز که سفری. بمانم جا محمد
 شنهید  بایند   زدم حندس . نداشنتم  محمد از خبری که شد می روزی شش  - پنج 
 نیروهنای  از دی نر  ای عنده  بنا  و بنود  سنپاه  ا العناتی  رزمی نیروهای جزو .باشد شده

. کننند  غزاد را  الئینه  منطقنه  و بروند بود قرار. دادند ت کیل را حبیب گردان رزمنده
 گردنند  برمنی  عقنب  به جراحت اثر بر  . چند نفریکند می چپ شان ماشین راه بین در
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 هنیچ  از خبنری  هیچ دی ر شان رفتن از بعد که روند می پیش منطقه سمت به بقیه ولی
 بلکنه . رود منی  اسنارت  بنه  کسی نه و شود می ماروح غنها از کسی نه. ن د شان کدام
 کنه  کنند  منی  شنیمیایی  بمبناران  و گیرد می غتش زیر کالیبر با را منطقه قدر غن دشمن
 هاسنت،  عراقنی  دسنت  منطقنه  هننوز  دیندم  و رفنتم  خنودم  وقتی. شوند می شهید همه

 قطعینت  بنرایم  شنهادتش  و دادم دست از محمد بودن زنده برای هم را امیدم غخرین
 .کرد پیدا
 از نفر چند با بعد و داد ادامه دیپلم گرفتن تا را تحصیالتش. بود  خانواده اول ب ه 

 و شعارنویسنی  بنا   57 سنال  اواینل . شد کار به م غول  جوشکاری یک در دوستانش
 اینبش  57 بهمنن  ویکم بیست از بعد. شد شروع  ا انقالبیهای  فعالیت اعالمیه پخش
. شند  پیندا  ا  سنر و کلّنه   بعند  روز دو -یکنی  اینکنه  تا نداشتیم او از خبری هیچ و زد

 . بود غورده خود  با اسلحه هم کلّی و بود ن سته جیپی ماشین داخل
 دوره دیدن از بعد .شد سپاه رسمی عضو بعد و غباد نازی انقالب کمیته عضو ابتدا
 دمکنرات  نیروهای برابر در چهارماه دوستانش با و شد کردستان عازم غموزشی اولیه
 بنه  54 سنال  مناه  دی و غمد تهران به بانه غزادسازی از بعد. کردند ایستادگیکومله  و

 غنهنا  بنه  را خرم هر به ورود اجازه ولی بودند، اهواز در روز بیست. شد اعزام جنوب
 سنوی  بنه  بلمنی » فیلم. رفتند غبادان سوی به بعد. کرد سقو  خرم هر اینکه تا ندادند
  است. شده ساخته بود غن عضو محمد که گردانی بر اساس عملیات «ساحل
های  رشادت و کرد پیدا حضور ک ور ارب و جنوب در زیادیهای  عملیات در 

 بیکنار   غمند  منی  تهنران  بنه  مرخصنی  بنرای  که هم وقت هر. داد ن ان خود از زیادی
 . شد می خدمت به م غول جماران یا مالس حراست در و ن ست نمی
 فرمانندهی  و بنود  تهنران  داخل منافقان با درگیری محمد فعالیت عمده 64 سال از

 هنای  گنروه  و مننافقین  ننابودی   در .داشت عهده بر را تیمیهای  خانه تسخیر عملیات
 ،ابنانی خی موسنی  هالکنت  بنه  تنوانم  منی  جملنه  غن از کنه  بود، موثر بسیار انقالب ضد

 سنازمان  این دی ر مرکزی  کادرتن از  اعضای  ها ده و ضابطی محمد، رجوی اشر 



 یک بغل مهتاب

 

136 

 سنلطنت  دسنت یری  نوژه، کودتای سران و زاده قطب دست یری  ور همین و منحر 
 اشاره کنم. ها ای توده فدایی و های چریک ها،  لب
 تهنران  در را منافقنان  تیمنی  خاننه  صندها . غمند  نمی خانه که شد می هفته به هفته 

 رضنا  شنهید  و محمند  بنا  بنار   ینک . داد قنانون  تحوینل  را مننافق  صدها و کرد ک ف
 شند  کنه  نمناز  موقن  . شدیم منافقین جم  وارد شناسایی برای ناشناس  ور به کریمی
 سناده  غن بنه  تنا  گماشنتند  زمنین  روی را مننافقین  سازمان غرم منافقین اعضای تمام
 عملیات وارد منافقین هنوز موق  غن. کردیم رفتار غنها مثل و کردیم تقیه هم ما کنند.
 اینن  از. کننیم  پیندا  حضنور  شنان  جم  در توانستیم می یراحتب ما و بودند ن ده نظامی
 گرفت. کریمی شکل رضا با محمد غشنایی و دوستی رابطه که بود زمان

 برگنزار  سناده  خیلی عقد  مراسم. شد ازدواج به راضی، مادر اصرار به  62 سال
 . خواندند می مولودی مداح، نفر دو یکی مراسم  ول در و شد

 عنازم  خیبنر  عملینات  بنرای  کنه  بود ن مشته عقد  زمان از بی تر ماهی چهار سه
 رسیدن تا را او الهی تقدیر و بازماندم ا  همراهی از من که سفری همان. شد جنوب

 در کنه  منداحانی  همنان  کردیم برگزار که را محمد ختم مراسم. برد پیش شهادت به
  خواندند. می مرثیه برایش و بودند غمده ،خواندند می مولودی عقد  مراسم

 تهنران  بنه  76 سنال  و مانند   الئینه  در سنال  چهنارده « محمند » عزینزم  بنرادر  پیکر
 بازگ ت.

 

 شهید برادرهای  گفته اساس  بر
 
 های غسمانی: پیغام

 

ای رر ر ها  از انقهالب ف    اوا دان ف بدارران پیدف فالیها  قیهه بااهیو ف ذرّه   " 
 "فالیا کوتاه نیاییوا تا رستگار اویز. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو حس  اسدفیان
 

 (اهلل نعما کدبالیی) دزنو 
 45/50/0434فالرت: 
 04/53/0434ادارت:

 خحل ادارت: خدابار
 تضویا رر: سپاه

 خزار ادیو: خفقورالجسوا اافیواالثد
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هنای ان نور مثنل     و خوشنه  بنه ردینف کننار هنم قنرار داشنتند      های بزرگ ان ور  باغ

ها وصل شده بودند. شاید اگنر زینر ننور غفتناب پالسنیده       هایی سبز به شاخه چل راغ
 شد.  ها دراز نمی شدند هیچ دستی برای چیدن ان به سمت درخت نمی

چیدیم. موق  ناهار که شد دیدیم حسن نیست.  داشتیم برای پدر شوهرم ان ور می
را  اوگ نتند و  بعند از مندتی     ان ور چینی غمنده بودنند دنبنالش    همه اهالی که برای

انداختنند،   هنا غب منی   داخل جوی غبی که پ ت کوه بود و داخلش برای غبیاری باغ
سال بی تر نداشت. خدا را شکر کنردم کنه   ردند. خوابِ خواب بود. چهار پنج پیدا ک

 نده بماند. اگر غب را داخل جوی به جریان انداخته بودند، معلوم نبود ز
ب ه دومم بود. در روستای هوناان بنه دنینا غمند. تنا کنالس سنوم راهنمنایی در         

های ممهبی و قرغن عالقه داشت. همزمان با  مان درس خواند. خیلی به کتاب روستای
و کنرد. پندر  بنا کنارگری      درس خواندن در کار چوپنانی بنه پندر  کمنک منی     

بنه پاینان رسنانید راهنی      سوم راهنمایی را بعد از اینکه کرد. دامداری امرار معا  می
سناکن   کردنند،  منی  تهران زندگی که تر  دایی و برادر بزرگتهران شد و در خانه 

 شد.
های بسیج شندند، عضنو بسنیج مسناد      وقتی بسیج شکل گرفت و مساجد پای اه 

الفا مه شند و مندتی بعند هنم بنه عضنویت سنپاه درغمند. چنند وقتنی در انتظامنات            
انتظامات مالس م غول خدمت بود. هنوز جبهه نرفته بنود کنه چنندین    زهرا و  به ت

 فهمیدیم.  انداختند می مان می هایی که داخل خانه بار تهدید به قتل شد. این را از نامه
یابی به لبنان برود ولی رضایت  خواست برای غموز  مین فرمانده تخریب بود. می
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 ندادم و گفتم: 

 خودمون رو حرفی ندارم.های  لبنان نه، ولی جبهه -

ا  بنه   شد کنه رفتنه بنود و هنیچ خبنری از او نداشنتیم؛ تنا اینکنه نامنه          سه ماه می 
و « بنه ننام خندا   »هایش  رسید. به امام خیلی عالقه داشت. خط اول تمام نامهمان  دست

 بود. نوشته بود:« خمینی امام سالم به »

 آیم. ه دیگر به ده میناراحت نباشید بیمارستان دو کوهه هستم و تا دو هفت -

توانند راه بنرود. تنرکش خمپناره بنه پنایش        وقتی غمد متوجه شدیم درسنت نمنی  
خورده بود. بعد از مدتی استراحت در حالی که هنوز بهبودی کامل نیافته بود دوبناره  
راهی جبهه شد. این بار هم که به مرخصی غمد بنر اثنر منوج انفانار دسنت و پنایش       

خواسنت خبنری از    رفت و می ان بود یا هرگاه به جبهه میحس شده بود. وقتی تهر بی
غمد  ول مخابرات هم میزد. مسئ زنگ می مان خود  به ما بدهد به مخابرات روستای

 :گفت مان و می در منزل

 زنه. آقا زنگ می فالن ساعت بیاین که حسن  -

 شند  مان هم که منی  شود. نوبت مان ن ستیم تا نوبت رفتیم و در صف می ما هم می 
توانستیم حر  بزنیم و در همین مندت کوتناه بایند از دردِ     شش دقیقه بی تر نمی پنج

 شدیم.  هایِ گلوگیرِ دلتن ی غسوده می تمام بغع
در غن حضور پیدا کرد، کردسنتان بنود. یکنی دوبنار هنم بنه        ای که غخرین جبهه

کنرد. حسنن    منان صنحبت منی    بنرای  وضنعیت غنانا   مرخصی غمد. گناهی اوقنات از  
 گفت:  می

ش ون   اش وهر های کرد خیلی نسبت به ما مهربونند. دور از چشم  بعضی از زن  -

 رسونند. بافند و مخفیانه به ما می آرند یا برای ما جوراب می ما غذا می  برای

مان  های دفعه غخر که به مرخصی غمد برایش به خواست اری دختری از هم هری
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 گفت:  م. جواب مثبت هم گرفتیم. ولیود حسن بود رفتیکه انتخاب خ

 از جبهه برگشتم.  مراسم عقد باشه وقتی -

کردیم  مان فکر نمی مان شدیم. هیچ کدام حسن رفت و ما سرگرم زندگی روزمره
ز ها گمشت و ما هیچ خبنری ا  این رفتنی است که دی ر بازگ تی در پی ندارد. مدت

ما رسید. اما چه خبری که به جای تسکین، ن رانی و  بهحسن نداشتیم؛ تا اینکه خبری 
مان را بی تر کرد. خانمی به دختنر عمنه حسنن زننگ زده بنود و بعند از        سوز  قلب

 سالم و احوالپرسی گفته بود: 

ب ا خودش ون   ش رو اسیر کردن و آقای خسرویان و سه نفر از همرزما گروهی -

گرفتار ش دن.  تو کمین م که ام دید م خونهبو کُردَم. از پشت بردن. من یه زنِ

ون ااونا خیلی سریع قب ل از رس یدن    نه راه پَس داشتن و نه راه پیش. یکی از

رد و به زم ین ان داخت و ب ا ن وک     در اُو هنشکاغذی رو از جیب پیر گروه

رفتم و کاغذ رو برداش تم، دی دم   زیر خاک کرد. وقتی اونا رو بردن، پوتینش 

 روی آن نوشته شده.ای  نام، نام خانوادگی و شماره

ای بود  خیلی تال  کردیم. برادرم در بازار تهران شاگرد مغازه برای پیدا کردنش
شنان تعرینف کنرده     که چند م تری کُرد داشت. وقتی ماجرای اسارت حسن را برای

 بود، قبول کرده بودند که موق  رفتن به کردسنتان او را هنم بنا خودشنان ببرنند بلکنه      
 دا کند. ردی از حسن پی بتواند

برادرم تنها نرفت و عموی حسن هم با او رفت. ولی بخا ر بر  و سرمای شندید  
 گفت: فقط توانستند تا سردشت بروند. برادرم می

ه م  ردی کُ    لب اس  مهمون شدیم. اتی رسیدیم سردشت خونه یکی از کُردوق -

. کن یم آم د   و راحت رف ت بتونیم  قیه متوجه کرد نبودن ما نشن ووشیدیم تا بپ

ها اسیر ش ده ت ا    لهنه گفت: اگه به دست کومخو م صاحبخان ،د از پذیراییبع

 من برم و ازشون پس بگیرم.

ان د. م ردم    دس تگیر ک رده   روه ا حس ن    اما سپاه به ما گفته بود که دمک رات  -

 رس ونن، پیک رش رو   ی رو به شهادت میها پاسدار گفتند هر وقت دمکرات می



 شهدا

141 

 زنن: آرن و داد می می

 بیاین مزدور خمینی رو ببینین.   -

به هر کسی که مشخصات حسن رو دادیم گفت: چن ین کس ی رو ندی دم ک ه      -

ا گف ت: اینج ا ن یس،    رده باشن. یک بار یکی از کُ رد اُو ها پیکرش رو دمکرات

شاید به زندان سوم برده باشنش. گفتم زندان سوم کجاس؟ گفت: چ ه ج ور   

ی مردم هم طور پیدا کن. بعض همون پیدا کردی، زندان سوم رو هماینجا رو 

 فروشن. له، اُسراشون رو به اسرائیل میگفتن: دمکرات و کوم می

منان   ای از کردستان به تهران بازگ ت. اما م ر دل بار اول برادرم بدون هیچ نتیاه
غورد دست روی دست ب ماریم و کاری نکنیم. برای دومین بار بنرادرم بنا     اقت می

اسنت.   ها در ک ور عراق ان شد. شنیده بودند زندان دمکراتپدر حسن راهی کردست
تنرین خبنری از    فایده بنود و نتوانسنتند کوچنک    ولی بی لما تا داخل عراق هم رفتند،

 زنده ماندن، اسارت، ماروحیت و یا شهادت حسن به دست بیاورند. 
ا  در اینن دنینا چ نم بنه راه بنود و       همسرم همی ه و تا غخرین لحظات زنندگی 

 گفت:  می

 شاید روزی حسن برگشت.  -

ا   فکرم خیلی درگیر تهیه جهیزیه دختنرم بنود. کنم کنم داشنت زمنان عروسنی       
 شد. خواب دیدم حسن غمد و گفت:  نزدیک می

 ا، ناراحت نباشیا.من از جبهه اومدم، آن -

جداگاننه  هنم  و یک ساک پر از وسیله و پارچه را به دستم داد. یک تکه پارچنه   
 داد و گفت: 

 و بده به عمو. ر این -

فردای غن شبی که من این خواب را دیدم برای دختنر عمنوی حسنن خواسنت ار     
 غمد. 
 ... پر درخت های بزرگ باغ
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 های زر ین ان ور...  خوشه
 ...  زاللغب نهرهای 

 به خواب شیرین رفته...  به تی که حسن در غن
 قرار من که هنوز ن رانش است...  بیو دل 

 هنوز به در دوخته شده تا شاید...ن که چ م پر ز خون مو
 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 

 های غسمانی: پیغام
 

تکهوان یهک بهدارر ف ر  هد بهه خلها خستضهعف         امیکی بدای خا با نیسا بلکه به»
بهه خه  نگوییهو ر  هدا بگوییهو      »ککو. چکانکه رر سخکان اهور  دخهور:    اوخا خی

 «اوا یز پواانو.ف اف  د  دخانی بو و ااخه تمل « اوختگزار.
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارغا غالخحسی  ادیو
 

 (حیور کدبالیی  دزنو)
 50/50/0433: فالرت
 00/04/0434: ادارت
 پیدانشدد: ادارت خحل

 تضویا رر: ارتش
 ت اس بدشا رفستای احمونبارا: خزار ادیو
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شنان   های االمحسین و االمرضنا داشنت. هنر وقنت صندای      مان دو پسر به نام همسایه
 گفتم:  یافت. پیش خودم می زد، دلم غرامش خاصی می می

و  حتم اً غالمحس ین  رو اگه ازدواج کردم و خدا به من  پس ر داد اسماش ون     -

 ذارم.   غالمرضا می

م قبل از به دنیا غمدن االمحسین در همنان ننوزادی   فرزند  سومین فرزندم بود. دو
از دنیا رفته بودند. تا کالس پنام در ده درس خواند. غن موق  فقط مدرسنه ابتندایی   

توانستند ادامنه تحصنیل بدهنند. خیلنی خیلنی       ها بی تر از ابتدایی نمی در ده بود و ب ه
رامش االمحسنین  سالش هم متوجه این غ حتی دوستان کم سن وغرام و مظلوم بود. 

غقای محمد اکبری در خا راتش از شهدایی که در کودکی با هم بودند راج  بودند.
 به شهید اراا نوشته است: 

ش گفت ار و رفت ار   ای که داشتم مج ذوب آرام    های کودکانه به رغم شیطنت -

 شهید ارغا بودم.

. ای ن سنت  پختم، دیدم االمحسین غمد، سالم کرد و رفت گوشنه  داشتم نان می 
بنود، ان نار چینزی از درون غزار      پخنتم حواسنم هنم بنه او     نان منی همین  ور که 

 داد. گفتم:  می

 چیزی شده؟  -

 گفت: 

 ام. وخ مامان! من این پوال رو نمی -
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 بعد هم مقداری پول از جیب لباسش درغورد و داد به من. گفتم:  

 اینا چیه؟  -

 گفت: 

ه ا   زمین افتاده بود. بچ ه  پنجاه تومنی کردیم، یه ها تو کوچه بازی می چّهبا ب  -

م بین خودشون تقس یم ک ردن و   ه ش داشتن و رفتن خوردش کردن. بعدرِوَ

 اینا رو هم به من دادن.

های همسایه به من گفته بود کنه پناناه تنومن     دو روز قبل یکی از زن اتفاقاً یکی 
ی  در خاننه  گم کرده است. نزدیک اروب وقتی کارم تمنام شند، راه افتنادم و رفنتم    

ها را از غنها پنس   هایی که پول را بین خودشان تقسیم کرده بودند و پول تمام غن ب ه
گرفتم. االمحسین را هم با خودم برده بودم. وقتنی پناناه تنومن کامنل شند دادم بنه       

 االمحسین تا ببرد و به زن همسایه بدهد. 
خانننه یکننی از دوازده سنناله بننود کننه بننرای کننار راهننی تهننران شنند. اتنناقی را در  

هایش  ام م غول به جارودوزی شد. از فعالیت ها اجاره کرد و در مغازه دایی هم هری
در  شنان کنه  ی هنا  اهنالی ده از ب نه  دانم.  از پیروزی انقالب چیزی نمی در قبل و بعد

و ننه وسنیله رفنت و     داشت دجوو، چون نه تلفنی شهر بودند خیلی کم ا الع داشتند
دانم دو سال قبل  شان جویا شد. فقط می غمد مهیا بود که ب ود به شهر رفت و از حال

 از اینکه زمان خدمتش فرابرسد در تهران عضو بسیج شده بود. 
دوره غموزشی سربازی را در اصفهان به پایان رساند. بعد از دوره غموزشی هم به 

هنایش را بنه غدرس    ای نوشته بود. نامه مان نامه رایجبهه اعزام شد. همان موق  اعزام ب
  نوشت:  میهم فرستاد و روی پاکت  تور شهرضا می گاراژ میهن

 .بوس احمدآباد بدهید به مینی  -

 مان خواندند اشکم سرازیر شد. نوشته بود:  وقتی نامه را برای 

م ده، ولی ب ه ماش ین نرس یدم، ح اال     یخواست قبل از رفتن بیا خیلی دلم می -
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 م.یآ مرخصی که دادند ان شاءا می

قنرار   غمند، بنی   تمام دو سال خدمت را در جبهه بود. هر وقت هم که مرخصی می
 گفت:  بود که برگردد. می

 . خیال باشید ونی چه خبره! مبادا بید مادر نمی -

 گفت:  دید می اگر تکه نانی در سفره می 

 این نونا رو دور بریزید.ذره از  مبادا یه -

 خواست اری برویم،تا برایش به  اجازه ب یرد االمحسین بودم از گفته خواهرم به 
 گفته بود: االمحسین با خنده بود، کرده مطرح رو موضوع خواهرم وقتی

م ون   باید برای دفاع از کشور و دین حاال موقع این کارا نیس، تا جنگ هس  -

 بجنگیم. 

در غن حضنور پیندا کنرد پیران نهر بنود. روز شنهادتش بنه        ای کنه   غخرین جبهنه 
 دوستانش گفته بود: 

 خوام برم غسل شهادت کنم.  می -

. ده رسند  ش بر اثر بمباران دشمن به شهادت منی و چند ساعت بعد از اسل کردن 
ام  ای را دیدم که شانه در عالم رؤیا خانم ماللّه و محا به روز تا عید نوروز مانده بود،

 را جنباند و گفت: 

 فرزندت شهید شده.  -

ا هر روز منتظر شنیدن خبر شنهادتش بنودم.   ام  نیامد خوابم را به کسی ب ویم، دلم
عبناس کننار    ن مظلوم من به ده رسید و در به تفروردین پیکر االمحسی 17تا اینکه 

 ستا دفن شد. دو شهید دی ر رو
قتی ا  به خواب رفته بود. و سالم بود و با همان غرامش همی  ی صورتش سالمِ 
بیرون غوردیم،  را شوسایل بودند، فرستاده ده به پیکر  همراه به که ساکی داخل از
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 قرمز و درشت روی غن نوشته بود:  کاامی را پیدا کردیم که با خط

  قبول کن. )ع حسین عنوان یار امام خدایا من را به -

 

 های مادر شهید  بر  اساس گفته
 

 های غسمانی: پیغام
 

رفی پای اورتان بایستیوا اورتان کار ککیو تا بدای پور ف خارر زحمتی نوااته " 
 "باایو. 
 
 
 

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمیکد اهلل بیح  ویاد
 

 (لیاسمات  دزنو)
 05/50/0445: فالرت
 53/04/0433: ادارت

 ا ش فالفجد ا تملیات اف: ادارت خحل
 تضویا رر: سپاه

 0امارها 000 فیرر ا04 قطعه ز داا بدشا: زار ادیوخ
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سناله بنودم.    15سناله و منن    24 غقنا  خطبه عقدمان در احمدغباد خواننده شند. حبینب   
. ینک سنال کنه از عقندمان گمشنت      کرد رم بود و در تهران زندگی میدایی مادپسر

 برای برگزاری مراسم عروسی و شروع زندگی م ترک به تهران غمدم. 
د. در مغنازه  بنود و تنا ش نم ابتندایی درس خواننده بنو        ا  اولین فرزند خنانواده  

گ ت.  رفت و شب برمی کرد. صبح می ها شاگردی می جارودوزی یکی از هم هری
االسالم کنافی و   های حات غمد. به سخنرانی نه میگاهی اوقات هم برای ناهار  به خا

پنای  هنا را   کرد من و ب نه  ترین فرصتی که پیدا می مند بود و کوچک انصاریان عالقه
هنای نمازجمعنه بنا هنم شنرکت       هنا و مراسنم   بنرد. در اکثنر راهپیمنایی    منی  منبر غنهنا 

ند. احترام ماندند و گ ت داشت های محل در مساد می ها با ب ه کردیم. بی تر شب می
اول  گ نت  منی  بنر  از کنار وقتنی  کرد و هنر شنب    پدر و مادر  را خیلی رعایت می

 غمد خانه خودمان.  زد و بعد می رفت به غنها سر می می
هنای   شندیم حنر     ب  بنود و وقتنی دور هنم جمن  منی      مادر شوهرم خیلی شوخ

س اول خندیندم. غن زمنان منن عنرو     زد، من هم گاهی با صدای بلند می دار می خنده
دیند کنه منن بلنند بلنند از       غقنا منی   بودم و چند برادر شوهر مانرد داشنتم. تنا حبینب    

 کرد که نخند.  خندم با دست اشاره می های مادر  می حر 
بعد از گمشت دو سال از ازدواجمان، اولین فرزندم به دنیا غمند. اسنمش را خنود    

م جبهه شد منن فرزنند   از  ر  بسیج عازد. وقتی برای اولین بارغقا انتخاب کر حبیب
روزه بود. سه چهار مناهی   45دومم را باردار بودم و وقتی از جبهه برگ ت فرزندمان 

تلفنی با هنم صنحبت   م در ارتبا  بودیم. یک بار هم که در جبهه بود فقط با نامه با ه
 خود  زنگ زد و گفت: . زمان اعزامش بود،کردیم
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 ریم لبنان. داریم می -

غقنا   حبینب باام( هنم   در این سفر شهید حسین کریمی و حسن کریمنی )پسنردایی   
بودند. وقتی از جبهه برگ ت رفت بازار و در مغازه فر  فروشی بنرادرم م نغول بنه    

 کار شد. زمان زیادی از کار در فر  فروشی ن مشته بود که عضو سپاه شد.
 24سناعت خاننه بنود و     24کار  را در حفاظت مالنس شنروع کنرد.     64سال  

گمشت که تصنمیم گرفنت    ساعت مالس. سه سال و نیم از تاریخ اولین اعزامش می
 غقا برود، خواست حبیب دم، دلم نمیکر برای بار دوم عازم جبهه شود. خیلی گریه می

فعه اولی کنه رفنت و بناردار    مان را باردار بودم و هر روز خا رات د چون فرزند سوم
شند. ان نار قنرار بنود      منی در ذهننم منرور    یدمهایی که در نبودنش ک  بودم و سختی

 ها تکرار شود.  دوباره غن خا رات و سختی
دسننتم کننرد. شنناید  از جیننبش دو عنندد الن ننو درغورد ویننک شننب بعنند از شننام 

  گفت:کردم،  فقط گریه میولی من  ت رضایت من را جلب کند،خواس می

ا و دخت رای  ن  داخل شهرمون بی اد؟ دوس ت داری زَ  دشمن به  دوست داری -

 شهرمون به دست دشمن اسیر بشن؟

 ، گفت:برای سوالش جوابی ندارم وقتی دید 

 کنه باید بره. ولیت میتنها من بلکه هر کسی احساس مسئپس من باید برم، نه  -

خواست فردایش به جبهه برود با یک دسنته گنل رز و ینک سناعت      شبی که می 
قبل از غمندن   مبادا صبح خواب بماند. . ساعت را گرفته بود تارومیزی وارد خانه شد

 به خانه خودمان، رفته بود از پدر و مادر  خداحافظی کرده بود. 
. سناکش را  هنایش را پوشنید   لبناس  دار شندیم، نمناز خوانندیم.   صبح از خواب بی

مان که خنواب بودنند    های برداشت و غماده رفتن شد. یک لحظه دیدم روی دوتا ب ه
بنا هنم خنداحافظی    کنند.   خم شده و با حالتی سرشار از مهر پدرانه غنهنا را ن ناه منی   

نمنی   رفته است،دیدم  کنم، که  از زیر قرغن ردکردیم. رفتم غب و قرغن بیاورم و 
 های من را نداشت. یدن اشکدانم شاید موق  رفتن  اقت د
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ساله. بعد از بیست روز از رفتن حبیب غقنا،   3ساله بود و پسرم  1غن زمان دخترم  
 مان غوردند. دوستانش گفتند:  خبر شهادتش را برای

 و به زمین افتاد. یا زهرا! آقا اصابت کرد، گفت: تا خمپاره به پهلوی حبیب -

به دنیا غمد. بزرگ کردن سه ب نه  غقا پسر دومم  پنج ماه بعد از شهادت حبیب

 کردم. را همی ه در کنارم حس می خیلی سخت بود. ولی وجود  برایم

وقتنی یکنی   من را تنها ن ماشته. گمرد هنوز  یسال از شهادتش م 32االن هم که  
 غقا غمده و خیلی خوشحال است. گفتم:  هایم به دنیا غمد خواب دیدم حبیب از نوه

 دیدی؟ مون را  حبیب آقا! بچه -

 گفت: 

 بله. -

کنم در هر شرایطی که هستم رفتن به سر مزار  را تنرک نکننم. وقتنی     سعی می
شنیدم، وقتی مراسم ازدواج ان به پایان  خبر قبولی دان  اه و موفقیت فرزندانم را می

 گفتم. و به او تبریک می رفتم سر مزار  شدم، می میدار  رسید و وقتی نوه می
غقا غن شب دستم کنرد،   دو عدد الن ویی را که حبیبعقد دخترمان  موق  راستی 

 بخش دست اوست. و هنوز زینت از  ر  خود  به دخترم هدیه دادم
 

 های همسر شهید  بر اساس گفته
 

 های غسمانی: پیغام
 

اوا ز بدای پیدفزی ندایی اسال  بد استک ار ادانی رتا ککیهو.   از  مه اما خی»
رف  ف  سدا داز باایو. خ  بدای ر ا  از اسال  به سوی ا ده خیاخیوفار   میشه 

 «انتظار رار  رر تزایز ایون ف زاری نککیو.
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 راه بنین  در. رفتنیم  منی  "سنرخاک  " بنه  قبنور  اهنل  زیارت برای داشتیم بود، عاشورا
 جندا  منا  از دارد  کنار (  محمودغقا شوهرخواهر) غزاد حاج منزل اینکه بهانه به ام خاله
 هنم  سنر   پ نت  و غمند  ام خالنه  دیندم  کنه  خواندم می قبور اهل زیارت داشتم. شد

 چنون  را محمودغقنا  تنر  بزرگ خواهر.شدند سرخاک وارد خواهر  دو و محمودغقا
 منا  پنیش  احوالپرسنی  و  سنالم  ینک  حد در ای دقیقه چند. شناختم می بودند ده ساکن
 خنواهرم  شند  کنه  شنب . رفتم نیهحسی به تعزیه دیدن برای هم من رفتند، بعد و ماندند
 :گفت

 خواس تگاری  ازت پسرش ون  ب رای  دی دی  س رخاک  ص بح  که ایی خونواده  -

 . راضین بابام و مامان وردن،اُ هم لباس کردن،

منان را در   ترکغقا بیست و یک ساله که زندگی م  من هفده ساله بودم و محمود
 شوهرم شروع کردیم. شهرری در منزل پدر

خواننده بنود و در مغنازه قننادی     ا  بود. تا کالس نهنم درس   ند غخر خانوادهفرز
اجازه داشته باشد به مساد  رد. قرار گماشته بود که موق  نمازک عمویش شاگردی می

برود. مغازه در میدان هرندی بنود و محمودغقنا هنر روز ظهنر بنا موتنور از مغنازه تنا         
رفنت مسناد، نمناز کنه      گماشت و منی  موتور  را داخل حیا  می غمد، می شهرری
رفت مغازه، حتی داخل  داشت و دوباره سری  می غمد و موتور را برمی شد می تمام می

ها عالوه بر موق  نماز، بعد از  ها هم داشت. شب غمد. همین برنامه را شب اتاق هم نمی
ن بنود و هنم از   غمند. هنم منؤذّ    رفنت و تنا سناعت ینک و دو خاننه نمنی       شام هم منی 

بسیای به جبهه از مساجد صورت های مساد. غن موق  نه تنها اعزام نیروهای  بسیای
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های مساد بود و هنر شنب    گرفت، بلکه تقریباَ تأمین امنیت شهر هم به دست ب ه می
هنا و حضنور در مسناد،     های شبانه داشتند. در اکثر قریب به اتفاق این گ نت  گ ت

را غقا  بود. ماتبی خیلی محموددغقا، شهید ماتبی غزادی هم کنار او برادرزاده محمو
اسنت، بنا   غقنا   اورکت ماتبی تنن محمنود   دیدم که میها  شت. بعضی وقتدوست دا

 گفت:  می خنده

تو گشت مجتبی بِهم داد و گفت عموجون بپوشین، ه وا س رده، م ن ب افتنی      -

 تنمه.

دلینل نمازجمعنه و    م بنه یناد نندارم بنی    یزنندگی کنرد  در  ول سه سالی که با هم 
شد.  خواند، اصالَ متوجه ا رافش نمی نمازجماعت را ترک کرده باشد. وقتی نماز می

 کنم.  ها و دعاهای نماز شبش را فرامو  نمی هیچ وقت گریه
گمشته بود که خواست برود جبهه، به توصنیه ا رافینان   مان  سیزده روز از ازدواج

چند ماهی دست ن ه داشت تا به اصطالح من به حنال و هنوای جدیند عنادت کننم.      
 رفت دخترم را ه ت ماهه باردار بودم. گفت:  وقتی داشت می

 گردم.  مون برمی رم ولی برای به دنیا اومدن بچه می -

گرفت ی شدید شنده بنود. دختنرم     رگ ت حالش خیلی بد بود ودچار موجوقتی ب
شش ماهه بود کنه بنرای بنار دوم بنه جبهنه اعنزام شند. ولنی بخنا ر عنوارا منوج            
. گرفت ی،  ولی نک ید که برگ ت. یک سال بعد از تولد دخترم، پسرم به دنیا غمند 

برای سومین و غخرین بار راهی جبهه شد و بر خال   پسرم نُه ماهه بود که محمودغقا
 بار با اقوام خداحافظی کرد.  دفعات قبل، این
بنر منا   غقا رفت و دی ر خبری از او ن د، گفتند مفقوداالثر شده. خیلی  بله محمود

گفنت   اسیر شده، یکی منی  گفت یکی می ،تگف ی میسخت گمشت. هر کسی چیز
تا اینکه زمنان غزادی   گفت شهید شده، ،دی ری میصدایش را در رادیو عراق شنیده

، باالی ابرویش را با دسنتمال کنوچکی بسنته    غمد به دیدنم  غقااسرا فرارسید. محمود
 بود. گفت:
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 ببینم. اومدم شما رو -

دم کنه  بعد هم رفت مساد ولیعصر. از خواب که بیدار شدم غنقدر خوشنحال بنو  
هننم بنرایش دوخننتم. دلننم  ینک پیننراهن   را بننردم اتوشننویی،  ا شننلوار دامنادی  کنت 
هم رزمش که از اسارت غزاد شده بود غمد  غید، اما نیامد.  گفت حتما  با اسرا می می

 و گفت: 

روی زمین پر از ب رف افت اده    تیر به سرش خورده بود و من خودم دیدم که -

ب ه اس ارت    داش تن  روم د چ ون خ ودم    او م ی ولی کاری از دس تم برن بود، 

 . بردن می

 شنیدیم. غقا را میری و انتظار حاال خبر شهادت محمودخب بیبعد از پنج سال 
فردایش باقی مانده پیکر  را غوردند، یازده سال بعد از شنیدن این خبر، شبی که 

انند و روی پتوهنا    مان را پتوهای سفید پهن کرده غمده و دور تا دور اتاق خواب دیدم
 اند. تا من را دید گفت:  های گیپور سفید گماشته بال ت

 رم مسجد. من اومدم و االن دارم می -

زمان شهادتش دخترم یک سال و یازده ماه داشت و پسرم نُه ماهه بود. خیلی دلم  
 کنم.  ود  را در کنارم حس میشود. ولی همی ه وج برایش تنگ می

 

 شهید های همسر بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

امیکیا سهال    زخان)تج( ف نائب بدحقش اخا   سال  ف ررفر به خحضد خقوس اخا " 
اوخا خلا ادیوپدفر ایداناسال  به ادیوان کدبالی حسیکی ف ادیوان کدبالی 

 " امیکیا ف سال  اوخا اانواره تزیز 
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هم در تراشکاری  ،از غنفرزند سومم بود. تا کالس اول راهنمایی درس خواند و بعد 
ها  رفت. بی تر شب غقا می حاج ()غشپزی کرد و هم برای کمک به مغازه شاگردی می

گرفتنند و   مایند و برادرهنایش بنا هنم کُ نتی منی       گ تند خانه برمی وقتی از سر کار
 کرد. غقا هم مثل یک مربی که کنار ت ک کُ تی ن سته، همه غنها را ت ویق می حاج

یک ماشین وانت و یک موتنور در خاننه   گرفت.  غنها ک تی می گاهی هم خود  با
 کردند.  غقا و پسرهایم به تناوب از غنها استفاده می داشتیم که حاج
در کودکی دو مرتبنه داخنل غن افتناد و     مان حوا غبی داشتیم، ا  خانهوسط حی

تا حد مرگ پیش رفت؛ ولی خواست خدا بود که زنده بماند و در جنگ شهید شود. 
هننا و  رضننا( و پسننرعمه   )حنناج تننر بننزرگ هننایش مخصوصننا بننرادریلننی بننا برادرخ

خواسنتند تفنریح برونند، دسنته جمعنی بنه        هایش صمیمی بود و هر وقت می خالهپسر
 رفتند.  کوه، پارک یا مسافرت می

هنا بنا دوسنتانش     رضا)ع( شند و اکثنر شنب    بعد از انقالب عضو پای اه مساد امام
وغمند    هنا متوجنه رفنت    اهی اوقات برای اینکه همسنایه ن هبانی و گ ت داشتند. گ

غمند و   گ نت خیلنی غرام منی    ها که از مساد برمی ن ده و اذیت ن وند، نصف شب
 ام.    هرچه ب ویم کم گفتها  ب  بود و از مهربانی شد. بسیار شوخ داخل خانه می

تمنام  در نبود ما خاننه را رننگ کنرده بنود.     رفته بودیم حج واجب غقا  ن و حاجم
ها دور هنم جمن     ها و فامیل ها و راهروها را موکت کرده بود. حتی روزی که ب ه پله

پلو درست کرده بنود   مان پخته بودند، ماید هم عدس رایپا ب شده بودند و غ  پ ت
غقنا رضنایت    خواست به جبهه برود ولنی حناج   ها داده بود. خیلی دلش می و به مهمان
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 گفت:  نمی داد و می

 ضا از جبهه برگشت، بعد تو برو. ر وقتی حاج -

ا  گفتنه بنود کنه کانا      عمهماید خبر نداشنتیم. البتنه بنه پسنر     سه روز بود که از
 بود پادگان تا به جبهه اعزام شود،نامه جعلی درست کرده بود و رفته  رود. رضایت می

هنم بنه    شده بودند، اومان  اعزامش  ام سوار شدن به ماشینولین پادگان هن ولی مسئ
ک ید  و بعد از سه روز، چون خاالت می ویش زنگ زده بود و ماجرا را گفته بودعم

 . برگ ت خانه به عمویش تنها به خانه برگردد، با
نام  به جبهه ثبتغقا را راضی کند و برای رفتن  سراناام بعد از مدتی توانست حاج

هم دستش زیر دست اه پرس رفت و هم به کمر درد شندیدی   ،ولی همان موق  کرد،
 دچار شد و نتوانست به جبهه برود. مابور بود مدتی صبر کند تا حالش بهتر شود. 

کنرد و بنرای    غشنپز کنار منی    عننوان سنر   لی از اماکن و مؤسسات بهغقا در خی حاج
تر، اشن  مالنک  بود. به همین خا ر از جاهای مختلف مثنل پای ناه    ها شناخته شده خیلی

پی ننهاد   مایند، باهنر، مدرسنه شنهیدمطهری و ...  بنه     عصر، پادگان شهید پادگان ولی
غشنپزی  ر   در غنانا بنه کنا   ا شده بود که به جبهه نرود و به جنای خندمت سنربازی   

 گفت: و می کردهیچ کدام را قبول ناما او م غول شود، 

 خوام برم  بجنگم.  من می -

او خواسته بودند در پادگنان باننه بمانند و غشنپزی      حتی وقتی هم به جبهه رفت از
های مختلف از جبهه  همی ه به فکر ما بود و به مناسبتولی باز هم نپمیرفته بود.  ،کند
فرستاد. به مرخصی که غمد از داخل سناکش عکسنی را درغورد و    مان هدیه می برای

 گفت: 

کرد تا تیر ب ه   این یه دختر کومله بود که اجساد شهدای ما رو سپر خودش می -

 ها به درک واصل شد.  بدنش نخوره ولی با رشادت و تالش رزمنده

نامنه و خنا راتش    دفترچه خا راتی از ماید به یادگار باقی مانده است که وصیت
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هنای اینن    نوشنته  را از لحظه اعزام تا شب عملیات در غن نوشته اسنت. در قسنمتی از  
 دفترچه غورده: 

از وقتی آمدم اینجا تازه فهمیدم ک ه جبه ه ی ک فض ای معن وی دارد. دل م        -

خواهم که  خواهد به تحصیل ادامه بدهم. از برادرها و خواهرهایم هم می می

  .شان ادامه بدهند تا کشورمان محتاج به کشورهای دیگر نباشد به درس

ا  را  هنای درسنی   مان فرستاده بود خواسته بود که کتناب  ای هم که برای در نامه
 برایش به جبهه بفرستیم. 

ریمنی هنم تنازه بنه شنهادت      اهلل ک حبیب خواست به حج م رّ  شود، غقا می اجح
سنر منزار    با پدر خداحافظی کند و همتا هم بیاید  مرخصی گرفت یدرسیده بود؛ ما

بخا ر خنوردن انمای بنین راه     تهران رسید کمی حالش بد بود، وقتی اهلل برود حبیب
ا   غن روز به همه فامیل سر زد و با غنها خداحافظی کرد. خانه عمه مسموم شده بود.

 که رفته بود گفته بود: 

 گردم.  رم جبهه و دیگه بر نمی برای بار آخره که دارم می -

 بنه  ر حنین عملینات   و دشود  سه روز از رفتنش گمشته بود که عملیات اناام می 
بنه شنهادت   را  او کند و  ترک ی اصابت می نارناکی که به کمر ماید بسته شده بود

 د. انرس می
گمشنت.  شنب هفنت مایند      پنج ماه و بیست و نُه روز از حضور  در جبهه منی 

محمود، پسنر عمنه مایند، بنه شنهادت       سه ماه بعد هم اهلل شد. با چهلم حبیبهمزمان 
 رسید. 

وان غقا برای حج عُمره در مکه بود. برادرم به رئیس کار شهید شد، حاجماید که 
غقا بندون اینکنه متوجنه     خبر داد. او هم برای اینکه حاج زنگ زد و شهادت ماید را

 گوید:  غقا می شهادت پسر  شود به تهران برگردد به حاج

 ان ش ااا ک ه  و آماده شو برای ح ج تمت ع    تهرانزیارت و بعد برگرد به  برو -
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 .امسال هم حج واجب مکه باشی

انا  ای استقبال به فرودگاه و از غنغقا به تهران رسید. همه بر شب هفت ماید حاج 
لحظنات  . بنرای هنر پندر و منادری دیندن      رفتنیم  زهنرا بنرای دیندار مایند     به به نت 

کمتر از درد دیندن   ،غن لحظات هم خاکسپاری فرزند جانکاه است، ولی درد ندیدن
 ن یند. روی قلبت می ای همی هغرزوی دیدار غخر بر نیست و

هایم گریه من را ببیننند. ینک    خواستم ب ه کردم و نمی همی ه در تنهایی گریه می
شب غنقدر گریه کردم که متوجه ن دم کِی به خواب رفتم. در خواب دیدم مایندم  

 غمد و گفت: 

 م.ش میکنی؟ من از گریه شما ناراحت  قدر گریه می مادر چرا این -

بعد هم در بغلم غمد و پی انیم را بوسید. وقتی از خواب بیدار شدم احساس سبکی 
 غرام ی از جنس خود شهدا. شتم؛و غرامش خاصی دا

 
 های مادر شهید بر اساس گفته

 
 های غسمانی: پیغام

 

 دمو  که  چه کاره  اساا نه رر ادد ای نرا . اخا  تزیز را  انسان  رر ا ده خی»
تکدا نگذاریو کهه اگهد اف را تکدها بگهذاریزا رر حقیقها حسهی  زخهان اهور را تکدها          

 « ایز. گذااته
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اج ازه ب دن ت ا     شورن، ازش ون خواس تم   می ور مادر! خواب دیدم دارن من -

  ت تموم شده.تبرگردم ولی گفتن دیگه مهل

 صدقه دادم و گفتم: برایش  

 شاءاا.  شه ان مادر! عمرت طوالنی می -

داشت و از همه االمرضا ش مین فرزندی بود که خدا به من عطا کرد. خیلی شیطنت 
تر بود. کالس سوم راهنمایی بود که تصمیم گرفت به جبهه  جو و هایم پر جنب ب ه

 نام ن د. ولی غنقدر رفت و رفت و اصرار کرد تا باالخره برود. بخا ر سن کمش ثبت
 قبول کردند به پ ت جبهه اعزام شود. 
هنایش هنم بنا او بنود و دو نفنری اعنزام شندند.         زمان اعزام یکی از هنم کالسنی  

از مندتی   دوستش نتوانست سختی منطقنه و دوری از خنانواده را تحمنل کنند و بعند     
هنایی   اما االمرضا نه تنها  اقت غورد، بلکه بخنا ر قابلینت  کوتاه به تهران بازگ ت، 

 ود  ن ان داد به جبهه هم اعزام شد. که از خ
فقنط   به شهادت رسید چند بار جبهنه رفنت،   غید که تا هاده سال ی که یادم نمی

عنادت شنده بنود. جبهنه کنه      منان   دانم غنقدر رفت که دی ر جبهنه رفتننش بنرای    می
شد. گناهی کنه فاصنله     مان می فرستاد و جویای احوال مان نامه می رفت حتماً برای می

ک نید تنا دوبناره اعنزام      شد، مثالً یک یا دو ماه  ول منی  عزامش  والنی میبین دو ا
کرد. به قول معنرو    شاگردی میرفت و  ن ست و به مغازه اقوام می شود، بیکار نمی

 تو جیب خود  بود.  شدست
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کنرد.   واند هم کار منی خ تا یاد دارم اهل کار و تال  بود. از ب  ی هم درس می
خریند ینا    باز  بود. همی ه از دستمزد  ینا مایحتناج خاننه را منی     دلو خیلی هم دست

داد و بعد  گ ت تکالیفش را اناام می کادویی برای خواهرهایش. از مدرسه که برمی
ن سنته خنوابش   گ ت گاهی غنقدر خسته بنود کنه    رمیها که ب رفت  شب میسر کار 

 برد.  می
راه برود. بعنداً متوجنه   ت درستواند  غخری که به مرخصی غمده بود، دیدم نمیبار

شدم که ترکش به ران پایش اصابت کرده است. با همان پای ماروح دوباره به جبهه 
 رفت و این غخرین دیدارمان بود.

ام پی بودنند کنه در    االمرضا و دو نفر دی ر از همرزمانش داخل نفربر زرهی بی 
 رسند.  شهادت میپاتک دشمن بعد از عملیات مهران بر اثر شلیک گلوله هر سه به 

. یک سه چرخه خریده بنود سه نفرمان  هر  برایتر بود. پدر  دو سال از من بزرگ 
چرخنه شنویم.  هنر کنه دزد      به نوبت سوار سنه بتوانیم کردیم تا  بازی دزد و پلیس می

کرد. امنا االمرضنا هنیچ     شد و مثالً از دست پلیس فرار می چرخه می شد سوار سه می
 گفت:  وقت دوست نداشت دزد شود و می

 من همیشه پلیسم. -

ا  ضنعیف بنود و م نق     ا  بیست بود ولنی دیکتنه   در درس ریاضی همی ه نمره
نوشنتم. خیلنی دوسنت     ها هنم منن بنرایش منی     نوشتن را دوست نداشت. بعضی وقت

داشتم عروسکی داشته باشم. لن نه جنورابی را برداشنتم و پنر از پنبنه کنردم و بنا غن        
 عروسکی برای خودم ساختم. شب که االمرضا از سر کار غمد گفت: 

 بیا برای عروسکت مو بزاریم. -

چسنباند.  روی سنر عروسنکم    . موهای سر بنالل را اتفاقاً غن شب بالل خریده بود 
 موهنای  روزکنه  چنند  از بعد ولی ،داشتمبا موهای خرمایی ساز  حاال عروسکی دست

االمرضا هنم فنراهم    شد، اسباب خنده وشوخی من و ک ل عروسکم و خ ک بالل
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 شد. 
غمده بود مرخصی و موتور  خراب شده بود. به حیا  رفت و من را صدا کنرد  

 و گفت: 

کنم باش ه   هایی که از موتور باز می مهره زهرا ! بشین اینجا و حواست به پیچ و -

 تا گم نشن و من پیچ و مهره کم نیارم.

بعد هم تمام قطعات موتور را باز کرد و شست. غخر کار وقتی قطعات موتنور    
را به هم وصل کرد،  نه تنها پیچ کم نیاورد، بلکه دو تا پیچ هم زیاد غورد و بنا خننده   

 گفت: 

 ه بود!اینارو کارخونش زیادی گذاشت -

بنرای گنرفتن روزه قضنا     به شهادت رسیدن االمرضا من و پدر به وصیتشبعد از 
عمل کردیم.  بخا ر حضور در جبهه نتوانسته بود ینک مناه روزه ب ینرد. منا بنه هنم       

 خیلی عالقه داشتیم. 
 

 های مادر و خواهر شهید اساس گفته  بر
 
 های غسمانی: پیغام

 

اوا ز که سالح حجاب را بدگیدیو ف بد رامکان اسهال  ف قهدنن    از اما ا خی»
 « یورش ب دیو. چون حجاب خشا خحکمی بد پیکد پوسیوه استعمار اسا.

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو خحمور نزاری
 

 (االل  ) دزنو حاج
 41/50/0433فالرت: 
 05/53/0430ادارت: 

 خحل ادارت: خددانا تملیات کدبالی یک
 تضویا رر: بسیج

 00 امارها 040 رریف ا04قطعه از دا : بدشاخزار ادیو
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البتنه   داد، محمود با عزیزانش را ن ان میهای  تاریخ غخرین حر  ،1365اول خرداد 
هایی از جنس نور که در قالب  نه فقط با عزیزانش بلکه با همه مردم ک ور . حر 

عننوان   ایمان ریختنه شنده بنود. نمنی داننم وقتنی محمنود داشنت اینن کلمنات را بنه           
ینک مناه دی نر بنه شنهادت      دانست که تنا   نوشت، خود  می نامه برای ما می وصیت

  خواهد رسید؟
 ظهرهازمان این بنود کنه بعندا    شدیم برنامه مدرسه می ما چهار برادر، از وقتی وارد

منان   سازی دایی حیدرمان شاگردی کنیم. مغازه داینی حیندر تنا خاننه     در مغازه چراغ
حیدر کار  فاصله چندانی نداشت. محمود هم از کالس اول تا کالس پنام پیش دایی
د و تحصیل کرد. کالس پنام را که تمام کرد، در کارگاه بافندگی م غول به کار ش

 را رها کرد. 
ای که در ب  ی به چ مش وارد شنده بنود، عمنل     خیلی صبور بود. بخا ر ضربه

 گفت:  پرسید می غمد تا حالش را می جراحی شد. هر کس که به مالقاتش می

 الحمدا، خدا رو شکر.  -

و رویندادهای قبنل از پینروزی     57سیزده سال ی محمنود مصناد  شند بنا سنال      
ها شرکت فعال داشت. بعد از  ه سن کمی داشت اما در اکثر راهپیماییانقالب. با اینک

شند. بنه ورز  عالقنه      )ع(پیروزی انقالب هم عضو بسیج مسناد امنام جعفرصنادق   
های رفنتن   رفت. ساعت ای سه جلسه باش اه می کرد. هفته فو کار می داشت و کونگ

کارگاه تداخل نداشته  های کار در کرد که با ساعت به باش اه را هم  وری تنظیم می
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رفنت ینا شنب بعند از اتمنام       باشن اه منی   یا صبح قبل از غمدن به کارگناه  باشد. یعنی
 ساعت کارِ کارگاه. 
توفیق یافت سه بار در جبهه حضنور پیندا کنند. بنار      65تا سال  61محمود از سال 

هنای انرب ک نور ماننند کرنندارب و       اول در فتح خرم هر بود. دومین بار به جبهنه 
قصرشیرین اعزام شد. مرتبه سوم در عملیات کربالی یک که برای غزادسازی مهران 

شان گنردان شنهادت بنود و محمنود پینک        راحی شده بود شرکت کرد. نام گردان
 شان بود و در همین عملیات به درجه رفی  شهادت نائل غمد. دسته
 

 های برادر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

اوا نکدره به اخا  اخا ف رفحانیّون خحتد  ف انقالبی تو ی  کدرا اف اگد احوی »
زخهان ف انصهار    را از ای  کار باز راریو که ای  کار خسافی با تو ی  کدرن به اخا 

 «بااو. نن حضدت خی
 
 
 

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو تلی خحموی
 

 (بددا   ) دزنو حاج
 04/00/0430فالرت: 
 50/53/0430ادارت: 

 خحل ادارت: ازیده خجکون اتملیات کدبالی پکج
 تضویا رر: بسیج

 04ا اماره 04ا رریف 04ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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، ساکی را هم با خنود  غورده  ما  غمد منزل رفتن به خانه خودشان، سر راه ظهر بود،
 بود. ناهار را که خوردیم گفتم: 

 شاءاا؟  خیال سفر داری؟ کجا ان  -

 گفت: 

 رم جبهه.  خداحافظی اومدم، دارم می یبرا -

به جبهه برود. بعد شد  ره شد. اصالً دلم راضی نمیبا شنیدن این جمالت بند دلم پا
هم غنها را  اومند شده بودند.  از شهادت همسرم، دو فرزندم خیلی خیلی به علی عالقه

خرید. گاهی  می شان هدیه شد، برای شان می های داشت. داخل بازی خیلی دوست می
هننوز جرینان مفقنوداالثر شندن      . از سنویی بنرد  با خنود  بنه مسناد منی    غنها را هم 

کنرد. چ نم انتظناری ابوالفضنل و انم فنراق        مان سن ینی منی  ابوالفضل بر روی سینه
ام ا هیچ کدام از این مسنائل نتوانسنت   گ کرده بود، رن مان بی همسرم زندگی را برای

 . مان  حضور علی در جبهه شود
سنال  امنا  از سربازی معا  شنده بنود،    شهادت ابوالفضل بودن و  حوزویبخا ر  
بعنند از گمراننندن یننک دوره غموزشننی  کنناره رهننا کننرد و رم هنرسننتان را نیمننهچهننا
تنرین عضنو    وپنج روزه، برای اولین و غخرین بار عنازم جبهنه شند. علنی منؤمن      چهل

تنر از منا بنود، هرگنز در حضنور  اجنازه و        خانواده ما بود. با وجودی که کوچنک 
 جررت ایبت کردن نداشتیم. 

علمیه برهان همزمان با ورود به هنرستان و تحصیل در رشته الکترونیک، در حوزه 
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به خواندن دروس دینی م غول شد. خیلی زرنگ بود و همی ه با نمرات  ،شهرری هم
توانسنت بنا دو دسنتش     ا  هنم عنالی بنود. منی     شد. خطا ی و نقاشنی  عالی قبول می

کنه علنی روی غنهنا     را منان، جمالتنی   ههمزمان بنویسد. هنوز دیوارهای مساد محلن 
شندند،   که شهید می ههای محل هر کدام از ب ه به یادگار ن ه داشته است. ،نوشته بود

روم و چ نمم بنه اینن تصناویر      ک ید. هر وقت بنه مسناد منی    علی تصویرشان را می
 بینم.  افتد، در چهره تک تک غنها، چهره برادرم علی را می می

بود برای سفر حج پدر و مادرم را تا فرودگاه بدرقه کردیم. یک سناعت   65سال 
. همین که وارد خانه شندم تلفنن زننگ    مان برگردم دگاه به خانهتا از فرو  ول ک ید

 خورد. گوشی را که برداشتم، غقایی بعد از سالم و احوالپرسی کوتاهی گفت: 

 شما خواهر علی محمدی هستید؟  -

 گفتم: 

 بله.  -

یکنی از عزینزانم را    شد که خبر شهادت از سه سال قبل تا حاال این سومین بار می
شهادت همسرم، بعد ابوالفضنل و حناال هنم خبنر شنهادت علنی.        ل خبرشنیدم. او می

داشتم با ! رفته بودجبهه خدایا چقدر زود علی به شهادت رسید؟ تازه یک ماه بود که 
 رسیدم.ال هدا   معراج  ساختمان زدم که به ها را می خودم این حر 

شنهید  دم. بر اثر اصابت ترکش برای غخرین بار صورت ماه علی را سیر تماشا کر
نیزارهنای جزینره ماننون پیندا کنرده بودنند.        و داخل غب افتاده بنود. پیکنر  را از  

منان   ابوالفضل سه سال قبل از علی به شهادت رسیده بنود و هننوز پیکنر  بنه دسنت     
دانستیم که پندر و منادرم خیلنی خیلنی      کردیم، می نرسیده بود. اگر علی را ت یی  می

را ن هدارند تا والدینم  ضا کردیم که پیکر مین خا ر تقااص ه خواهند خورد. به ه
 از حج برگردند. 

ت گلنی بنه   منان بنا دسن    بعد از یک ماه پدر و مادرم از حنج برگ نتند. هنر کندام    
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غرام  ال نهدا   معنراج   شان در بهترین دسته گل هستی شان رفتیم، در حالی که استقبال
 فی شندیدی وجنود   . بنین علنی و منادرم رابطنه عنا     خوابیده و منتظر ورود غنهنا بنود  

 ا  شد، گفت:  وقتی مادرم متوجه فریز شدن پیکر ج ر گوشه داشت.

فرسای عربستان که دادِ همه از ش دّت   فهمم چرا در آن گرمای طاقت حاال می -

 کردم.  حس نمی رومده بود، بدن من یخِ یخ بود و اصالً گرما اوگرما در 

با فاصله سه سال از هم، اینن   رزند خانواده بود و علی چهارمین.ابوالفضل دومین ف
در جزینره ماننون بنه وصنال      و هر دو در بیسنت سنال ی    دنیای فانی را وداع گفتند
 خنود  غانو   در را مطهرشنان  پیکنر  زهنرا  به نت   53 قطعه ولیالی شهادت رسیدند 

 .گرفت
 

 های خواهر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 "از اف پیدفی ککیو.  امیکی تواه ککیو ف به سخکان اخا   "
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 ادیو حس  کدیمی
 

 (اک د کدبالیی  دزنو)
 40/54/0433فالرت: 
 04/53/0430ادارت: 

 ات کدبالی پکجتملیخحل ادارت: خددانا 
 تضویا رر: ارتش

 00ا اماره 043ا رریف04ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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مان نورانی شده و دو  فرزند اول بود. هفتمین روز تولد  که شد، احساس کردم خانه
 که بروند.گفتم: برخاستند  واند. حسن را بغل کردند  زده کنارم ن سته خانم پوشیه

 برید؟! کجا می ام رو بچه -

 گفتند:  

 بزرگش کن تا بعد. به آسمان... ولی حاال نه، -

ا   خواند و از غن به بعد تا وقتی کنه زمنان سنربازی   تا پایان دوران ابتدایی درس 
یج محل رسید، در مغازه جارودوزی پدر  شاگردی کرد. از پانزده سال ی عضو بس

مان را تازه سناخته بنودیم و بابنت غن هننوز      . پدر  را خیلی دوست داشت. خانهشد
برود، دویست هزار تومان بدهکار بودیم. حسن با اینکه خیلی دوست داشت به جبهه 

 ولی گفت: 

 پرداخت کنم.  کنم تا بدهی  بابا رو مونم و کار می می -

وقتی دفترچه خدمتش رسید، دیدیم که زمان اعنزام بنه جبهنه را ه نت مناه بعند       
محع دریافنت دفترچنه، راهنی    اند، ولی حسن  اقت ماندن نداشت و به  تعیین کرده
بنر اثنر اصنابت    گمشنت   بعد از یک سال که از حضنور  در جبهنه منی    جبهه شد و

 ترکش به کتفش به شهادت رسید.
 اوقنات  گناهی  ولنی  یا جمعه حتماً سر مزار حسنن بنروم،   شنبه سعی داشتم که پنج

زهنرا رفتنه بنودم، منادر شنهید محمنود        یک بار که به به ت. شد نمی نصیبم توفیقش
تر از مزار حسن است ن سته بنود.   غزادی را دیدم سر مزار پسر  که کمی غن  ر 
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 بعد از سالم و احوالپرسی گفت: 

از م ن   ت ون رو  زهرا، خانم جوونی س راغ  یومده بودین بهشتهفته پیش که ن -

گرفت. یعنی اولش چون سر مزار حسن نشسته بودم و داشتم براش فاتح ه   می

؟ ت و گفت: شما مادر این شهید هس تید و با شما اشتباهی گرفر خوندم، من می

ب ه م ادرش    ور ه ای م ن   ش ه ص حبت   ت: میشون هستم. گف گفتم: نه، فامیل

؟ گفتم: بله، چرا که نشه؟ گفت: من معلمم و چند وق ت پ یش متوج ه    برسونید

ام. دکترا هر کاری از دوا و درمون ک ه   شدم که به بیماری سرطان مبتال شده

فایده بود. از همه کس و از همه  انجام دادن، ولی بی اومد ون بر میش از دست

شدم. تا اینکه یک روز به  نشین می و کم کم داشتم خونه جا مأیوس شده بودم

پیشنهاد مادرم برای زیارت مزار شهدا اومدیم. همین طور که بین قبور ش هدا  

رفتیم، چشمم به نیمکت کوچکی افتاد. خسته ش ده ب ودیم. ب ه س مت      راه می

نیمکت اومدیم و روی اون نشستیم. کنار نیمکت سنگ قبری بود، روش نوشته 

دل م افت اد ب رای     نمی دونم چی شد ک ه ب ه  «. شهید حسن کریمی»ود شده ب

با  به این شهید متوسل بشم. خالصه بعد از کلی گریه و زاری و درد دلمشکلم 

داش تم. ج واب    بع د نوب ت آزم ایش    م. هفت ه  مون برگشت این شهید، به خونه

 ش د ک ه ت و    آزمایش که حاضر شد نه تنها خودم بلکه دکترا هم باورشون نمی

ش اکرم ک ه ب ا دع ا و      وآزمایش اثری از بیماری سرطان دی ده نش ه. خ دا ر   

وساطت این شهید عزیز شفا پیدا کردم. دو سه ب اری س ر م زار اوم دم، ول ی      

و به ایشون برسونید و بگید ر نتونستم مادر بزرگوار این شهید رو ببینم. سالم من

 که من مدیون پسرشون هستم.

 

 های مادر شهید گفته بر اساس
 

 های غسمانی: پیغام
 

زنوگی  د کجا بااو بوفن ایمان به اوا فاژگون اوا و او ف بد  اساس  ایمان  »
 «اور. خان با اخیو  به  اوای  ختعال  نورانی  خی  ای خانو ف لحظه به اوا پایوار خی

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اک د ا داز ادیو تلی
 

 (حسی  حاج دزنو  )
 04/51/0433 فالرت:
 40/05/0430ادارت: 

 خحل ادارت: المهها تملیات کدبالی پکج
 تضویا رر: بسیج
 ادوا گلستانخزار ادیو: رفستای اسفکوارانا 
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تیم سر مزار شهید رسول سنالی  تازه از جبهه برگ ته بود. غمده بود مرخصی. با هم رف
شهدای اسفنداران بود. فاتحه که خوانندیم، کننار قبنر     غن زمان تنها شهید گلستان که

 ایستاد و گفت: 

 ندازی؟ احمد یه عکس از من می -

االن  ل روز دی نر همنین جنایی کنه     چهن  دانستم تا سی را که انداختم نمیعکس 
مان برای همی نه دومنین المناس     ایستاده، مزار  خواهد شد و خاک تفتیده روستای

 هدکرد. درخ انش را در خود پنهان خوا
تنر   اکبر سه سال از منن بنزرگ   یدوران ابتدایی و راهنمایی با هم نبودیم، چون عل

اینن  همت را با هم شنروع کنردیم.   م شهیدولی تحصیل در دان سرای تربیت معل بود،
انده که سوم راهنمایی را بنه پاینان رسن   منطقه جرقویه ی ها هبرای ب   63دان سرا سال 

اکبنر   . از روستای اسنفنداران فقنط منن و علنی    گرفته بودده نفر سهمیه در نظر  بودند،
رسنماً درس را شنروع کنردیم.      63و مهر ماه توانستیم این سهمیه را به دست بیاوریم 

قبل از رفتن به دان سرا، بعد از اینکه سوم راهنمایی را تمام کردیم من به تهران رفنتم  
 کرد. ک اورزی میک ی و  اکبر هم در ده لوله و م غول به کار شدم و علی

رفنت،   کنه بنه سنمت شهرضنا منی     کوچینک  غقا صبح شنبه سوار مینی بوس حاج 
چنون   رسنیدیم،  درس منی  همی ه با یک ساعت و ننیم تنأخیر بنه کنالس    و شدیم  می
رسنید. از شننبه تنا     به شهرضنا منی   5/4افتاد و ساعت  از ده راه می 7بوس ساعت  مینی
 چون مکافات داشتیم،ها هم برای برگ تن به ده  شنبه شنبه داخل مرکز بودیم. پنج پنج
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سناعت ینک از   کوچینک کنه   غقا بوس حناج  به مینیو شدیم  ساعت سه تعطیل می ما
امام  میدان از های عبوری ناچار با ماشین  به م؛رسیدی رفت نمی شهرضا به سمت ده می

انند    اهی در غنانا سناخته  غبناد( کنه االن پاسن    راه رام نه )سنه راه امنین    تا سهشهرضا 
 ن ستیم که مسیر  جاده رام ه باشد.  منتظر ماشینی میغناا یم و غمد می

های انتظار ما هم با خدا بود. ینک سناعت، دو سناعت، پننج سناعت       تعیین ساعت
نتیانه   های  والنی انتظار بنی  ماندیم. گاهی هم ساعت ی تا ده ساعت هم منتظر میحت

 شدیم پیاده به دل جاده بزنیم.  کرد و مابور می بود و هیچ ماشینی از غناا عبور نمی
ینون( پیناده    راه رام ه تا سه راه اسندغباد )گردننه گینل گیلنی     یک بار از خود سه

 یکنی از ی  ود و مابنور شندیم بنرویم خاننه    غمدیم. وقتی رسیدیم دی ر شب شنده بن  
ها هم  های رام ه. صبح که شد توانستیم با ماشین تا اسفنداران بیاییم. بعضی وقت ب ه

رسناندند و بقینه راه را تنا اسنفنداران بایند       رام ه ما را میها از سه راه رام ه تا  ماشین
مرتبه پیاده  نی کنردیم. در   اکبر این مسیر را چهار  غید با علی رفتیم. یادم می پیاده می

 رفتیم.  غوردیم و پابرهنه راه می را در میها  شد کفش مان که خسته می یبین راه پاها
ساخته بودند تا افرادی مثل ما که مابور هستند به انتظار در سه راه رام ه، اتاقکی 

 چنین  ماشین غناا بمانند از گرما و سرما در امان باشنند. دور تنا دور  را هنم سننگ    
 منن، امینری، حیندری، امیننی و     شند  های انتظار  والنی می ه بودند. وقتی ساعتکرد

هنای خسنته کنننده     کردیم و ساعت برداری می ها تمرین وزنه شهید افراز با این سنگ
 گمراندیم.  به این شکل میانتظار را در وسط بیابان و کنار جاده 

منان را ینا در پای ناه بسنیج      اتن ستیم و بی تر اوق رسیدیم بیکار نمی میکه به ده  
خورده و اکبنر دیندار از افنراد سنال     ان. علنی رام ه بودیم یا در پای ناه بسنیج اسنفندار   

کرد در فرصتی که در ده هسنتیم   رسیدگی به غنها را خیلی دوست داشت و سعی می
 حتماً با هم به خانه غنها برویم. 

ات برگنزاری مراسنم   دعای کمیل بود و هر شب جمعه در اسفنداران مقدم عاشق
کرد و داوود محمودی که بعدها در تن نه پینران زاهندان بنه دسنت       دعا را فراهم می
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خوانندم. اینام مناه     خواند و گاهی هم من منی  ها به شهادت رسید، دعا را می قاچاق ی
توانستیم به ده بیاییم در همان خواب اه دعای کمیل  رمضان و یا امتحانات هم که نمی

خوانندیم و بنیش از ده بنار دعنا را در مننزل شنهید همنت برگنزار          یجمعی م را دسته
 کردیم. 

جالب و منحصنر بنه   سرود. کار  به شعر و ادبیات عالقه داشت. گاهی هم شعر می 
ای از اسنفنداران در مقیناس ینک ده هنزارم بنود. کنار        نق نه  اکبنر ک نیدن   فرد علنی 

ه کنرد و بنه   ای را تهین  دی ر  هم این بنود کنه از غداب و رسنوم منردم ده، کتاب نه     
مان تحویل داد. البتنه اینن کنار را بنا هنم انانام دادینم و تکلینف عملنی درس           استاد
 مان بود.  ادبیات
حسین اصفهان رفت و بعند   برای گمراندن دوره غموزشی به پادگان امام  64سال 

از اتمام دوره، بالفاصله به جبهه اعزام شد. من هم با کمنی فاصنله زمنانی از او اعنزام     
منان فنرق    هنای  ولنی گنردان   ر عملیات والفار ه ت شنرکت داشنتیم،  شدم. هر دو د

بیمارستان بستری شدم. بعند   داشت. من در غن عملیات ماروح شدم و برای مداوا در
اکبر هم به مرخصی غمد و یکدی ر را مالقات کردیم و دوبناره در   از چهل روز علی
 مان ادامه دادیم.  دان سرا به درس
الزمان  اکبر دوباره عازم جبهه شد و با سپاه صاحب که رسید علی  65غذر ماه سال 

از عملینات  د روزی به شلم ه رفت و در عملینات کنربالی پننج حضنور یافنت. چنن      
بانی مورد اصابت مستقیم گلوله توپ دشمن قرار گرفنت   هن ام دیده ن مشته بود که

 و به درجه رفی  شهادت نائل شد.
هنای اصنفهان را گ نتیم تنا      حدود بیست روز با غقای محمودی تمنام سنرد خاننه   

ناپدیند   اکبنر  پیکر  را پیدا کردیم. همرزمانش بعد از اینکه دیده بودند باالتننه علنی  
شده است و با این وض  امکنان شناسنایی او وجنود نندارد، در همنان لحظنات اولینه        

 هایش نوشته بودند. شهادت تمام م خصات فردی او را روی لباس و پوتین
 

 احمد پارسا های بر اساس گفته
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وسط ده چنادری را برپنا کنرد. ینک رادینو و بلنندگو هنم         وقتی به مرخصی غمد
هنای   غوری کمنک  و به این شنکل، مقنرّی را بنرای جمن     رد ببرداشت و داخل چادر 

هنای ده بنا دیندن چنادر و ینا شننیدن صندای         مردمی به جبهه ایااد کرد. همنه خنانم  
شان بود از نان و  کرد هر چه در توان رسانی ت ویق می اکبر که مردم را به کمک علی

اکبر هم  تند. علیگماش میغوردند و داخل چادر   میقند و چای و پودر لباس ویی و... 
 های مردم را به بسیج رام ه تحویل داد.  بعد از دو سه روز تمام کمک

مان بود. خیلی به درس و کتاب عالقه داشت. بعد از شهادتش  فرزند دوم خانواده 
ای در  زاده ها را وقنف امنام   کتاب یک گناه کتاب و یک ان  تر بود. تنها دارائی او

 اکبر بود دادیم.  تر از علی قم کردیم و ان  تر  را هم به برادرم که کوچک
شد هوا بارانی بود. خیلی غرام و متین سنوار موتنور     وقتی داشت عازم جبهه می

 باریدند، سخت میم که مثل ابرهای غن روز شد و زیر قطرات باران از جلوی چ مان
 اکبر بود. دور شد و این غخرین دیدار ما با علی برای همی ه

زمان تدفین اجازه دیدنش را به ما نداند. منادرم خندابیامرز همی نه خیلنی گرینه       
 گفت:  هایش می الی گریه کرد و گاهی در البه می

 اکبر من نبوده... . علی کردن این که دفنشاید  -

 

 های خواهر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 ایز بد خطالعات اور بیفزاییو  تا  بوی   فسیله اسال  تزیز را  فاما  مکالسی»
 .« ا غل ه ککیو...  بشکاسیو تا  د چه زفرتد بتوانیو بد ابدقورت
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 ادیو غالخدضا اک دی
 

 (حسی  کدبالیی  حاج  دزنو)
 0434              :فالرت
 53/00/0430: ادارت

 پکج کدبالی سوخارا تملیات: ادارت خحل
 سپاه: رر تضویا

 4 اماره ا3 رریف ا40 قطعه ز داا بدشا: ادیو خزار
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 رضا نوزده سال بی تر نداشنت، اسنمش   تنها دخترمان به دنیا غمد، غقا 1362وقتی سال 
خواست یاد و نام مادر  را که در هفت سال ی از دست داده  را فا مه گماشت. می
 بود، زنده ن ه دارد. 

زندگی م ترک ما بی تر از چهارسال  ول نک ید و از این چهار سال شاید ینک  
 ود یا بیمارستان. سالش را با هم بودیم، سه سال دی ر را یا جبهه ب

اینن   خوانند و منن بنا خوانندن او     اقعه را منی یک معلم بود. هر شب سوره و برایم
 پرسیدم:  سوره را حف  شدم. وقتی می

 کنی؟  تو جبهه چه کار می -

 گفت:  می

 من کمک تیراندازم. -

در جبهنه  « کمنک تیرانندازی  »ای بنا عننوان    من هم باورم شده بود که واقعاً رسته 
 ول ا العات عملیات بود. ئارد. بعد از شهادتش فهمیدم که مسوجود د
ا یکی را از جبهه غوردند و گفتند که شهید شده امازه عقد کرده بودیم. ساکش ت

 ماروح و در بیمارستان شهدای تانریش بسنتری شنده    دو روز که گمشت فهمیدیم
هایش ریخته بود. حالش خیلنی بند    دندان است. تیر به فکش خورده بود و تعدادی از

رضنا بنا اینن     کنرد غقنا   ریختند. کمتر کسی فکر می دهانش میبود. قطره قطره غب به 
ا  رو بنه   حال و روز  زنده بماند. ولی به لطف و عنایت خدا کم کم حال عمومی

 بهبودی گماشت. وقتی قدرت حر  زدن پیدا کرد گفت:

شهید شدم و داخل ماشین حمل شهدا گذاشته ب ودنم   ها فکر کرده بودن بچه -
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شن و با مج روحین ب ه بیمارس تان من تقلم      دنم مین خوره تکوولی بعد متوج

 کنن.  می

و بخنا ر  گفتنند   منی « چهل تیکه» وهای متعدد  دوستانش به ا بخا ر ماروحیت
بار به اتاق عمنل رفنت. حتنی موقن  شنهادتش هنم، دسنتش         4یا  1ها  همین جراحت

 ماروح و داخل غتل بود. 
بنه یادگناری    جراحنت غمند بنا خنود  ینک زخنم و       منی هر بار که به مرخصی 

کرد کسی متوجه زخمی شندنش ن نود.    توانست سعی می غورد و تا جایی که می می
پننج  ها چهار زخم برداشته بود. دکتر 24یک بار بدنش بر اثر اصابت ترکش بیش از 

هنا کنه از جبهنه بنه      عمل جراحی روی بدنش اناام دادند تا خوب شد. بعضی وقنت 
بود. خانم ر شدت سرما یا گرما تغییر پیدا کرده ا  بر اث غمد رنگ چهره مرخصی می

 گفت:  مییکی از همرزمانش 

 ب ه  رو انگشترش ایشون. بیمارستان بود رفته اکبری یآقا عیادت برای همسرم -

 داش ته  م ن   از یادگاری رو این شدم شهید اگه:  بود گفته و بود داده شوهرم

 ک ه  دوب اره  ش وهرم  شد، خوب شون حال مدتی از بعد الحمدا وقتی. باش

 نشدی! که شهیدم بابا بگیر پس رو انگشترت: گفت شوخی با دید رو ایشون

 زیارت برای که مادرم ،احمدغباد متولد شد نواده بود. درفرزند ش م خااالمرضا 
. تنا اواسنط   اسنت  «رضا» نامش و پسر فرزند  که بود دیده خواب بود رفته م هد به

مرحنوم شندن مادرمنان بنه تهنران غمند. اتناقی از         درس خواند. مدتی بعند از ابتدایی 
مان را در اختیار  گماشتم و از غن به بعد زندگی من و برادرم با هم شروع شد.  خانه

خواند و هنم بنرای جنارودوزی بنه مغنازه       با اینکه سن کمی داشت، اما هم درس می
 . داد ت میرفت. خیلی به نماز، روزه و حااب اهمی ترمان می برادر بزرگ

کنرد. منادر شنهید حسنن      صدای ق ن ی داشت و موق  ت یی  شنهدا منداحی منی   
 گفت: ادت برادرم بعد از شه ییمرک

ک رد.   رضا مداحی م ی غالمن برگزار کرده بودیم مو نهدر مراسم حسن که خو -
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 اشه.کاش بعد از حسن نوبت من ب»م شد گفت: تمواش  وقتی مداحی

هادتش فا منه  زمنان شن   به غرزویش رسید. ور هم شد و  ولی نک ید کههمین  
 سه ساله بود.

عننوان عکناس گنردان شنهادت کنه یکنی از         بنه  وبنودم  جزو نیروهای تبلیغنات   
های خط شکن بود در عملیات غزادسازی مهران شرکت داشتم. بعد از تثبینت   گردان

نیروهنای رزمننده    یابی به اهدا  مرحلنه اول عملینات ناگهنان در مینان     خط و دست
 را دیدم. با خودم گفتم:ره برادرم چه

 کنه؟! رضا که در جبهه غرب بود اینجا چه کار میغالم -

 بعد از سالم و احوالپرسی گفتم:  

 مگه غرب نبودین؟  -

 گفت: 
هر زمان عملیاتی بشه برای همراهی با رزمندگان و ش رکت در عملی ات م نم     -

 شم.  حاضر می

 با خنده گفتم:  

 چقدرم کولَت پره؟  -

 گفت:  

های غنیمتی اسرائیلی هست که دارم برای گ ردان اطالع ات عملی ات     سیم بی -

 .آد برم، خیلی به کار ما می می

رضنا و  االمبرای نماز و ناهار با هم به پای اه نیروهای ا العات عملینات رفتنیم.    
هنای رزمنی داشنتند.     دوستانش شناخت خوبی از مننا ق و تانارب زینادی در شنیوه    

 و در عملیات کربالی پننج هن نام   بود  حر 313 تیپ عملیات ا العات گردان معاون
 بازگ ت از منطقه عملیاتی به حوزه عملیاتی خود  به لقا اهلل پیوست.

 

 های همسر، خواهر و برادر شهید بر اساس گفته
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 های غسمانی: پیغام
 

سعارت را نندا بدرنو  که نن چیزی را که اوا  به نندا راره بور تقویز کدرنو ف " 
 "خا تقب خانوه نندا  ستیز. 

 خمینی( )امام 
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رضا)ع( رفتنیم.   بار که به مرخصی غمد با دوستانش، خانوادگی به زیارت امامغخرین 
داخل صحن ن سته بنودیم. هنیچ وقنت نمنی خواسنتم بناور کننم کنه حناجی شنهید           

 گفتم:دانم چه شد که  ن روز نمیشود؛ اما غ می

 دی؟ اگه یه چیزی ازت بخوام بهم می -

 خندید و گفت: 

 تا چی بخوای. -

 یب لباسش کرد و گفت: بعد هم دستش را داخل ج

 من دو تومن بیشتر ندارما، در همین حد بخواه. -

 گفتم: 

دم که قول بدی اگه ش هید   رضا قَسَمِت می حاجی! شوخی نکن، به همین امام -

 شدی دست من رو بگیری و شفیع من باشی. 

 گفت: 

و حالل کنی که بار زندگی و ر من گی، تو  باید این حرف چیه که می فاطمه -

 کشی.  ها رو دوشته و سختی می بچه

از اسفنداران به تهران غمده بودیم و در منزل دخترخالنه پندرم، کنه بعنداً خنواهر      
کردیم. در  ی رفت و غمدهایی که با فامیل داشنتیم چنندین    شوهرم شد، زندگی می

یلنی بعند از دو سنه سنال     بار حاجی را که غن موق  سرباز بود دینده بنودم. بننا بنه دال    
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 زندگی در تهران ما به اسفنداران برگ تیم. 
تر حاجی برای خواست اری  تازه یازده سالم تمام شده بود که مادر و برادر بزرگ

از من به ده غمدند. چون اولین دختر خانواده بودم و هم اینکه سنن و سنالم کنم بنود     
 ک ید تا پدرمد و مدتی  ول برای پدر و مادرم سخت بود که زود جواب مثبت بدهن

 راضی شد. 
وقتی پدرم موافقت کرد دوباره خانواده حاجی به ده غمدند. این بار خود حناجی  

ونیمی که عقند   هم غمده بود. میرزا عباس خطبه عقدمان را خواند. در مدت یک سال
ک نورِ حناجی در    خالنه  منان بنه ده غمند.    دیندن  کرده بودیم چند باری حناجی بنرای  

زد و  ا  سنر منی   رسید اول بنه خالنه   کرد و حاجی از راه که می د زندگی میاحمدغبا
غمند. کنار     پُنر منی   غمد. هر دفعنه هنم دسنت    شد به اسفنداران می فردا صبح که می

 غورد.  ک وبافی )ک بافی( بود و بی تر از نمونه کارهای خود  برایم هدیه می
سنم عروسنی را برگنزار    غن زمان رسم بود عروس و داماد هر کندام جداگاننه مرا  

های دامناد خاننه دامناد جمن       های عروس خانه عروس و فامیل کردند. یعنی فامیل می
های منن   گرفتند. مراسم عروسی ما در تهران برگزار شد و فامیل شدند و ج ن می می

 کرد، غمدند.  به خانه عمویم که در تهران زندگی می
شنان   کردیم. دور تا دور حینا   مان را در خانه مادر شوهرم غااز زندگی م ترک

کنرد. دو   ا  زنندگی منی   اتاق بود و در هر اتاق یکی از برادر شوهرهایم بنا خنانواده  
و خواهر شوهر کوچکم که غن موق  و مادر شوهرم اتاق تو در تو هم به من و حاجی 

 مارد بود اختصاص داشت. 
ا  بنه   دهتدایی با خانواد احمدغباد بود و بعد از اتمام دوران ابمتولّ فرزند پنام و 

همزمان با کار توانسته بود تا مقط  سیکل درس بخواند. اسمش علی  تهران غمده بود.
کردنند. اواینل    بود ولی چون عید قربان به دنیا غمده بود همنه او را حناجی صندا منی    

انقالب بود که کار ک وبافی را جم  کرد و با ماشین وانتی که خرید م غول به کنار  
کرد. بعضنی اوقنات منرا هنم بنا       های قبل از انقالب شرکت می مه تظاهراتشد. در ه
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 برد.  خود  می
اسنمش را ماتبننی   اولنین فرزننندمان بنه دنینا غمنند.   منان   ینک سنال بعنند از ازدواج  
ونیم یا دو سنال داشنت کنه منا تنازه توانسنتیم عقندمان را         گماشت. ماتبی یک سال

 محضری کنیم. 
برای اعزام بنه کردسنتان   های کردستان پیش غمد.  رگیریقبل از جنگ ماجرای د

شند و بنه جننگ بنا نیروهنای ضندانقالب رفنت. وقتنی هنم از          « کمیته انقالب»عضو 
کردستان برگ ت به عضویت سپاه درغمد و وارد جبهه شد. از روزهای اول جنگ تا 

ا   مرتبنه عملیات کربالی پنج مدام در جبهه بود. چندین بار هم ماروح شد کنه دو  
غمد و به منا   می ماند و بعد یک هفته می ونیم تا دو ماه جبهه خیلی شدید بود. یک ماه

عصنر تهنران سنپری     زد. در این یک هفته هم بی تر اوقاتش را در پادگان ولنی  سر می
خواهند بنه جبهنه بنرود ینا وقتنی        گفت کنه منی   رفتن به من می وق کرد. همی ه م می
خواهند اعنزام    شندم کنه منی    یایلش هست متوجه من دیدم م غول جم  کردن وس می

 گمراندم. گفتم:  را می ،های غخر بارداری فرزند سومم، لیال ماهشود. 

 ور حاجی! یکی دو ماه بمون تا وضعیتم رو به راه بشه بعد برو جبهه، اگر حرفم -

 ا. گم راضی نیستم قبول نکنی می

 گفت: 

خ واد   اونچه رو که خدا ازم می هام رو تو یه کفه ترازو و فاطمه! من تو و بچه -

 تره.  بینم کفه خدا قوی کنم می تو کفه دیگه ترازو گذاشتم. هر چی نگاه می

 هم بعد روز دو و برگ ت جبهه از هم حاجی غمد، دنیا به فرزندم دومین که شبی
 ر جبهه دارد تا اینکه یک روز کنه دانستم چه سِمهتی د اصالً نمی .رفت جبهه به دوباره
 : پرسیدند من از ای ان ، بودیم رفتهگودرزی  غقای شان دوست منزل

 دونین حاجی چه کاره هستن؟ می -

 گفتم: 
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 نه.  -

 گفت: 

 ایشون فرمانده گردان مقداده.  -

 حاجی گفت: 

ش ب ت ا ص بح    کَنم و  زمینی پوست می نه بابا... من تو جبهه صبح تا شب سیب -

 1.پیاز

ه رفتنش ن وند. ها را بخوابانم تا متوج  ب هاکثراً موق  رفتن به جبهه دوست داشت 
بارید. مادر شوهرم خواست پ ت سر  غب بپاشد. حاجی خندیند   باران شدیدی می

 و گفت:

 ریزه.  خود خدا داره آب می خواد نمی -

 در ایستاده بود گفت:  کنارحسین  دوستش حاج

 گردونم.  برم خودمم برش می من خودم حاجی رو می -

هنایم را پناک کنردم تنا حناجی را بهتنر        را مالیدم و اشک چ مانم  با پ ت دست
داد. شنده بنود عنین ابرهنای غسنمان غن       ببینم؛ اما م ر ابر دلتن ی به چ مانم امان می

 بارید.  بارانی و مدام می ،شب
غمده بود  مان غمد ولی حاجی را با خود  نیاورده بود حسین به خانه ن روز حاجغ

 ها گفت:  فقط به ب ه نش را نداشتاما توا خبر شهادتش را بدهد؛

 آد.  من امروز اومدم، باباتونَم فردا می -

                                                           
 بنه  دوبناره  بابنا،  حناجی  محسن فرماندهی از بعد و شد ارب گیالن سپاه ا العات مسئول 64 سال 1

 فرمانندهی  بنرای  سنال  همنان  پناییز . شند  انتخناب  ذهناب  سرپل ناحیه جبهه سپاه ا العات مسئولیت
 بنه  را مسنئولیت  اینن  شنهادت  تنا  زمنان  غن واز فراخواندند تهران به را او تهران، سپاه ه ت گردان
 ( خداست که سمتی: کتاب از. )داشت عهده
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شنود تنا دربناره     حسین شنیدیم که حاجی با دوستانش داخل سن ری منی  از حاج 
 گویند اینانا امنن نیسنت،     از غنها منی مسائل مورد نظرشان با هم م ورت کنند. یکی 

کنند و   ای بنه غن محنل اصنابت منی     غینند خمپناره   بیایید برویم جای امن. تا بیرون می
 رسد.  حاجی بر اثر اصابت ترکش به گیا اه و کِتفَش به شهادت می

تا خیابان ری  انصارالمهدی )عج( ای که مردم از مقابل حسینیه بعد از ت یی  جنازه
، منا هنم   سی گماشنتند. بننا بنه وصنیتش    به عمل غوردند پیکر حاجی را داخل غمبوالن
زهرا چهره مظلومش را سیر دیدیم. کا   سوار غمبوالنس شدیم و تا رسیدن به به ت

 شد و ما را از هم جدا نمی کرد.  گاه  ی نمی این مسافت هیچ
داخل غمبوالنس پیش من ن سته بود و مرتب برای پدر   زهرا چهار سال داشت،

  نتان  کنه ان  لیکرد. ینک قطنره اشنک هنم نمنی ریخنت و در حنا        شیرین زبانی می
 گفت:  ک ید می میهایش را به محاسن پدر   دست

دم جایی ک ه دوس ت    آرم... قول می وقت از سرم در نمی بابا! چادرم رو هیچ -

 نداری نرم... . 

ه سنال  ت ساله، زهرا چهار ساله و لیال سهماتبی هفوقتی حاجی به شهادت رسید،  
  و ماهه باردار بودم. فرزند چهارمم را د بود و

ی سنرافراز   غزادهفناق همسنر   دوازده روز از به دنیا غمدنش گمشته بنود کنه بنه ات   
خمینی به جمناران رفتنیم. زمسنتان بنود و بنر        امام کیانی برای دیدار  اهللغقای عزیز

اسم انتخناب   شان های ب ه ها مثل ما غمده بودند تا امام  برای زیادی باریده بود. خیلی
 کند. نوبت من که شد گفتم: 

 لیال و زهرا هم دارم.  این فرزند شهیده. -

 سری  گفت:  ایستاد، می امام تر امام، که اکثراً کنار غقای توسلی رئیس دف 

 اسمش رو بزار زینب. -

ام را انتخاب کند ننه غقنای توسنلی. همنین      دلم شکست. غمده بودم امام اسم ب ه 
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  ور ایستاده بودم که امام گفتند: 

 فتاب است بایستید. برید اون گوشه حیاط که آ -

ای که گمشت و نفرات غخنر داشنتند از خندمت امنام منرخص       بعد از چند دقیقه
 شدند امام ن اهی به من کردند و گفتند:  می

 ه.بگذارید صفی اسمش را -
 

 های همسر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

امیکی ک ید خ  خعکی زنوگی را رر ا ده  دمیو . بیاییز ف به نوای حسی  زخان »
 .«پاسخگو باایز... 
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حنر  بنود. بعند از اینکنه دوره ابتندایی را تمنام کنرد در مغنازه          خیلی مظلوم و کنم 
 گفت:  مکانیکی پدر م غول به کار شد. پدر  می

مش تری  ه م  وقت ی   م سیدهاشم از دست مشتری پول بگی ره. هیچ وقت ندید -

 گفت:  بدید به پدرم. داد می میش پول

های نفتی را که  ایستاد و گالن ها در صف می اول انقالب که نفت کم بود ساعت 
 گفت:  غورد و می گرفته بود به خانه می

ودن د و  ک ه پی ر ب   را هایی ا رو بدید به فالن همسایه و فالن همسایه )همسایهاین -

  . برد نام می نداشتندتوانایی ایستادن در صف 

هنا را هنم بنا     غورد و همسنایه  ماشنینش را منی   خواست به نمازجمعه برود وقتی می
اولین پسر و دومین فرزند ما بود. هیچ وقت گرداند.  د از نماز برمیبرد و بع می  خود
  دوستش توپ را کردند، ل بازی میکرد. یک بار فوتبا ها دعوا نمی های همسایه با ب ه
اصالً  ن فنت   اامم را حسابی کتک زد؛ زن همسایه غمد و سیدهاش، زدهمسایه  به در 

 که کار من نبود!
یکی از دوستانش کنه یتنیم بنود، دچنار بیمناری پوسنتی واگینرداری شنده بنود.          

رفتنند،   غمد که از او دوری کند. با هم به غبتنی داخل حوا می سیدهاشم دلش نمی
زد تا بیاید و با هم اما بخورند. هیچ هوا و هوسنی   برای اما خوردن هم صدایش می

د ندارم یک بار درخواست خرید چیزی را از منن کنرده باشند. همی نه     نداشت. به یا
ا   ا  را فقط شنب عروسنی   پوشید. کت و شلوار دامادی اورکت سبز رن ش را می
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 پوشید.  
بعد از تمام شدن دو سال خدمتش در کرمنان، ازدواج کنرد و ثمنره اینن ازدواج     

ک ید  هم سه ماه  ول می یک پسر بود. بعد از ازدواج سه بار به جبهه رفت. هر نوبت
 خواست برود گفت:  تا برگردد. دفعه چهارم که می

 شهید شدم شیون و زاری نکنید. اگه -

چننند روز قبننل از جبهننه رفتنننش بننرای ت ننیی  جنننازه شننهید رضننا اکبننری بننا هننم 
 زهرا رفتیم، همان جا قبری را به ما ن ان داد و گفت:   به ت

 شم. شم و اینجا دفن می من شهید می -

هایم منزل ما جم  شده بودنند. بنه یکنی از     ای خداحافظی با سیدهاشم همه ب هبر
 خواهرهایش دستش را ن ان داده و گفته بود:

 شه.  دست من از اینجا قطع می -

بنار بنه غرزوینش خواهند رسنید. شنهادت در چهنره و         دانست که این خود  می
 گفت:  هاشم می رفتار  پیدا بود. خانم یکی از همسن ران سید

م د،  هاشم به دی دنش او  تری شده بود. سیدهمسرم مجروح و در بیمارستان بس -

هم صحبت کردند، خداحافظی کرد و رفت. وقتی رف ت همس رم    که با کمی

 شه. هاشم هم شهید می به من گفت: سید

ا  به پادگان رفتم. کنار دیوار ایستاده بودم. ناگهان دیدم ماشینی کنه   برای بدرقه
ود از جلوی چ مم گمشت. سرعت حرکت ماشین زیاد نبود و هاشم داخل غن ب سید

 هاشم گفت: توانستم دنبال ماشین بدوم. هر چه سید من می

 برگرد مادر!  -

برن  تم. غنقدر دنبال ماشین شان دویدم که دی ر ماشین را ندیدم. وقتی به خودم 
د. اینن بنار   دانستم کاا هستم و خیابان برایم غشنا نبنو  غمدم و متوجه ا رافم شدم نمی
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مان غوردند. وقتی  رفتنش خیلی  ول نک ید. بعد از پانزده روز خبر شهادتش را برای
پیکر  را دیدم یک  ر  بدنش تکه پاره شده بود. همی ه از این موضوع ناراحنت  

 بودم تا اینکه یک شب خوابش را دیدم. لباس سفیدی پوشیده بود و گفت: 

 ن نباش.سالِمِ سالِمَم، نگرامادر! ببین من  -

شنفای  هایم پر از عفونت شده بنود. دختنرم    به بیماری سختی مبتال شده بودم. ریه
 مان غمد و گفت:  ها به خانه هاشم خواسته بود. یک روز یکی از همسایهسیداز من را 

 شه. گفت: برو به مادرم بگو که خوب می رو دیدم، هاشم خواب سیددیشب  -

 

 های مادر شهید  بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 « اوایا اوایا تا انقالب خدوی امیکی را نگدوار.»
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نزاری غالخدضا ادیو
 

 (اهلل  تح حاج   دزنو)
 50/53/0435: فالرت
 54/53/0433: ادارت

 چدار نصد تملیات تداقا خاففت: ادارت خحل
 سپاه: رر تضویا

 14 اماره ا00 رریف ا43 قطعه ز داا بدشا: ادیو خزار
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 برگ نت  کنه  شنب . بردنند  خودشنان  با را رضا احرامی ساک و غمدند سپاه  ر  از

 : گفتم

  بُردن، رو ساکِت -

 :گفت

 .گردونن می برش دوباره -

 : گفتم خودم با 

 ! زنه؟ می رو حرف این چرا! چی؟ یعنی -

 یکنی  جننگ،  در ا  مخلصنانه  زحمات بخا ر. بود قدس قرارگاه عملیات معاون
 بنه  حنج،  سفر از قبل. بودند داده او به را حج سفر به رفتن برای قرارگاه های ازسهمیه
 نندارد  حضنور  جبهه در و برد می سر به حج در که ماهی یک این برای تا رفت جبهه

 . دهد سامان و سر را کارهایش
 دیندار  بنرای  را او الهنی  تقندیر  ولی شد، می غماده خدا خانه زیارت برای داشت 
 کنه  بنود  نماننده  بناقی  حنج  سنفر  رفنتن  به بی تر روزی چند. برد می پیش به خدا خودِ

 شناهرگ  بنه  ترک نی  و کننند  می بمباران را 4 نصر عملیاتی منطقه دشمن هواپیماهای
 . رساند می محبوبش دیدار به را او و کند می اصابت رضا گردن
 در. غمدیم تهران به هم ی شد تمام روستا در ا  ابتدایی دوره وقتی. بود اول ب ه
 از قبنل . رفنت  منی  پندرم  مغنازه  بنه  کنار  بنرای  روزها و خواند می درس ها شب تهران
 در دان ناویان  وقتنی . کنرد  می پخش کسبه و غشنایان بین را امام های اعالمیه انقالب
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 بنار  چنندین  کنه   نوری . بنود  شنده  غنها همراه هم رضا بودند، کرده تحصن دان  اه
 . گرفت قرار شاه مأموران شتم و ضرب مورد
 خرم نهر  بنه  جننگ  شنروع  بنا . بود سپاه نفرات اولین جزو انقالب پیروزی از بعد
 بنه  خرم نهر  غزادی از بعند . مانند  خرم نهر  در هم باز شهر سقو  از بعد حتی. رفت

 از یکی در 64 سال های درگیری در. شد عازم جنوب به دوباره بعد و رفت کردستان
 در مناه  ینک . گرفنت  قنرار  مننافقین  حملنه  منورد  بری موکت تیغ با تهران های خیابان

 سنال . شند  لبننان  عنازم  61 سال. غورد دست به را ا  سالمتی تا شد بستری بیمارستان
 بنه  ارتنش  زمیننی  نیروهای ستاد فرماندهی دان کده در را دافوس تخصصی دوره 62

. شند  حُننین  قرارگاه عملیات و  رح مسئولیت دار عهده خیبر عملیات در. رساند پایان
 عاشنورا  و بندر  عملینات  در کنربال  قرارگناه  عملیات و  رح مسئول عنوان به 63 سال

 تغییر «قدس» به بعدها که سلمان قرارگاه در را سمت همین غن از بعد. داشت حضور
 . گرفت عهده به یافت، نام

 ای کنننده  تعینین  نقش 1 و 5 ،4 ،1 کربالی ،1 والفار مانند هایی عملیات در رضا
 بنا  هم را مادر و من اوقات بی تر. داد می اهمیت نمازجمعه و وقت اول نماز به. داشت
 . برد می خود 
 : گفت می کردیم می ازدواج و خواست اری از صحبت وقت هر

 بگیرم؟ زن چی برا ام رفتنی که من -

 :گفت ولی شد؛ ازدواج به راضی مادر اصرار با باالخره اما 

 .بمونم تونم نمی  اینجا من -

 هنر . غمند  منی  و رفت می ماه چهار تا. رفت جبهه به شان عروسی از بعد هفته یک 
 : گفت می غمد، می مرخصی وقت

 . رم می دیدنش به خودم من باشه، داشته کار شاید اومدم، من نگید آبجی به -

 از پر  همی ه مادرم کیف. برد اهواز به خود  با هم را همسر   ماه چهار از بعد
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 را رضنا  زدن زننگ  و رسنیدند  منی  راه از همسایه های ب ه تا و بود غبنبات و شکالت
 سنرعت  بنه  بعند  گماشنت،  منی  شنان  دسنت  کنف  شنکالت  تا چند اول دادند، می خبر
 . ب یرد غرام دلش و کند صحبت رضا با کالم دو تا همسایه خانه رفت می

 هنا  ب ه لحظه غن ان ار که بود کننده خوشحال مادرم برای قدر غن ها ب ه خبر این
 باشند  متوجنه  اینکه بدون خوشحالی از بار یک حتی. بودند داده مادرم به را دنیا تمام

 را فنردی  و بنود  رفتنه  بینرون  کناری  یا خرید برای اگر. بود رفته همسایه خانه پابرهنه
 : گفت می و خانه داخل گ ت برمی فوری هست کوچه در نظامی لباس با که دید می

 .خرید رَم می بعداً حاال باشه، اُورده خبر رضا از شاید -

 رفت می صبح از. نرود رضا مزار سر مادر شود می که پنا نبه و دوشنبه بود محال
 بنه  رضنا . دیند  را  خنوابش  شنب  یک اینکه تا ماند، می غناا اروب های نزدیکی تا و

 :بود گفته مادرم

 ش ما  خ اطر  م ن  چ ون  برگرد، ظهر تا من، پیش اینجا آی می وقت هر! مامان -

 .برم حسین امام زیارت به دوستام با تونم نمی

 ن ان مدالِ و تمامی سرتیپ درجه رهبری معظم مقام  ر  از رضا، شهادت بعداز
 .شد اهدا ما خانواده به جنگ

 

 شهید خواهر های گفته بر اساس
 :غسمانی های پیغام

 

  درای بایو  خا  مه. گذاریو تکدا را اف خ ارا. باایو ر  د ف اخا   دخان به گوش»
 .«باایز پاسخگو قیاخا
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو خصطفی نزاری
 

 (رضا حاج  دزنو )
 51/53/0430فالرت: 
 50/50/0433ادارت: 

 خحل ادارت: سوخار
 تضویا رر: ارتش

 05ا اماره 00ا رریف 40ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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 گفت:  می یکی از دوستانش

 ازش ت ا  بودم اومده. بود شده مستجاب مصطفی توسل به با که داشتم حاجتی -

 عل ت  ب ه  ولی رفتیم، می راه هم با و بودم گرفته رو دخترم دست کنم، تشکر

. ک نم  پی دا  رو قب رش  تونس تم  نم ی  گشتم می چه هر شهدا مزار سازی محوطه

 دنبالش به هم من. رفت مزاری سمت به و کرد رو رها دستم دخترم مرتبه یک

: گف ت  ک ردی؟  پی دا  رو اینجا چطور پرسیدم. است مصطفی مزار دیدم رفتم

 ".تو این رفت سربازی دیدم"

فرزنند اول بنود و   کردیم. همسنرم   یک حیا  زندگی میما با خانواده شوهرم در 
انند؛   مصطفی فرزند سوم. مصطفی تنا کنالس دوم هنرسنتان رشنته چناپ درس خنو      

یکنی  شند   یک سال تمام هر روز که از هنرستان تعطیل منی  درسش خیلی خوب بود.
 ی تر پولی را هم که در این مندت کرد. ب کار می هنرستان  چاپخانهرفت  دو ساعت می

  .به دست غورد برای کمک به جبهه داد
رت قم و مسناد  زیاسال قبل و بعد از عید نوروز و قبل و بعد از ماه رمضان به  هر

رفتنند و از   برد. تا شو  پیاده منی  مادر شوهرم را هم با خود  می رفت. جمکران می
غمدند و بعند از   شدند. با اتوبوس تا قم می های ترمینال جنوب را سوار می غناا ماشین

 رفتند. بوس به جمکران می زیارت حضرت معصومه)س( با مینی
 اوایل ازدواجم بود که به مادر شوهرم گفتم:  

 ن قم بیام. منم دوست دارم باهاتو -

 و قسمت شد یک بار با غنها به زیارت قم و جمکران بروم. 
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از ب  ی شاگرد مغازه جارودوزی پدر  بود. یک شب که همه دور هم ن سنته  
 بودیم گفت: 

 مغ ازه   ت و  ک ه  روز یه بودم شده متوسل زمان امام به و داشتم حاجتی یه من -

ش مایین؟   آزادی مص طفی : گف ت  و اومد سفیدی محاسن پیرمرد  بودم نشسته

 . کردم امضا رو پروندت: گفت. خودمم بله،: گفتم

 من گفت که کنم تقدیمش جارو تا دو خواستم. مهدیم سید: گفت شما؟: گفتم -

    رفت. و ندارم الزم جارو

خیلی دوست داشت عضو بسیج شود و به جبهه برود؛ ولنی هنر چنه تنال  کنرد      
ق داشتند که رضنایت  کند. شاید غنها هم حنتوانست رضایت پدر و مادر  را جلب 

ا  را  در جبهننه  ، دوران سننربازیندهننند، چننون غن موقنن  مرتضننی، پسننر دی رشننان
 . گمراند می

 بعند  وبنه پاینان رسناند     تهران در را غموزشی دوره رسیدفرا که  ا سربازی زمان
. رفنت  جبهنه  بنه  هنم  بعند  و شند  منتقنل  شنیراز  هوابرد پادگان به کوتاهی مدت برای

ا داشنت. بنا بنه دنین    سنت  دو که غن موق  دو ساله بود خیلیرا « سمیه»مصطفی دخترم 
منان   هنایی کنه از جبهنه بنرای     برای اولین بار عمو شده بود. در تمام نامهغمدن سمیه، 

 نوشت:  فرستاد می می

 خانم خوبه؟   سمیه -

گنردد، مرتضنی ازدواج کنرده     خواست تا وقتی که از جبهه برمنی  خیلی دلش می
 نوشت:  هایش می باشد و در نامه

 هنوز کاری برای مرتضی نکردید؟  -

ای کنه در   از جبهه به مغنازه  خیلی عالقه داشتند. یک بار همسرم و مصطفی به هم
دارد و  برمنی  زند. همسرم تنا گوشنی را   همسای ی مغازه همسرم قرار داشت زنگ می

 گوید:  گیرد. مصطفی می ا  می کند، گریه سالم و احوالپرسی می
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گردم. چشم روی هم بزاری و واکن ی   گریه نداره که... تا یک ماه دیگه بر می -

 من رسیدَم.

های مصنطفی را   اما فردای غن روز که زنگ زد، غخرین روزی بود که دنیا نفس 
جی زن بود و یک سال و ه نت   ه غرپیهای رزمنده جوانی ک کرد. نفس شمار  می

 گمشت.  ماه از زمان خدمتش می
رفت  ال هدا  به ساختمان معراجدر تهران برای شناسایی چند روز بعد که همسرم 

 فهمیند  هنایش  از روی دندانفقط  ای مواجه شد که دست و صورت سوخته با بدن بی
 مصطفاست. 

زهنرا   و هر شب بنه به نت   کرد بعد از شهادت مصطفی، همسرم خیلی دلتن ی می
را  ود، تا اینکه ینک شنب در خنواب او   رفت. یک سال و نیم کار  همین شده ب می

 گوید: می دید که

 خواد هر شب بیای اینجا.  داداش من جام خیلی خوبه، نمی  -

و ینک دسنت اه    که دزد بنرد  تنها اموالی که از مصطفی باقی ماند یک موتور بود
 ایم. را هنوز ن ه داشته ، که غنضبط صوت

. خلش وسنایل مصنطفی را گماشنته بنود    دا مادر شوهرم کمد کوچکی داشت که
شننبه   کرد. هنر هفتنه سنه    میتمیز و مرتب  را رفت و غنها چند روز هم می چند روز به

هنای   هایی را که روز قبل خود  درست کرده بنود، داخنل کاسنه    شد، ماست که می
کنرد و عقینده    داد. بی تر مواقن  قنند هنم خینرات منی      ریخت و به مردم می سفالی می

داشت چون مصطفی ازدواج نکرده بود باید برایش قند خیرات کند. بنین مصنطفی و   
مادر  رابطه عا فی خیلی محکمی برقرار بود. مخصوصناً کنه منادر شنوهرم دختنر      

ت یک دختر را نسبت به مادر  ابراز کنند و در  نداشت و مصطفی سعی داشت محب 
 م تمام کارهای خانه به مادر  کمک کند. اناا

 43گنرفتیم. سنال    ش سنال رد منی  رسید برای هر سال روز شهادت مصطفی که می
غن سال تاریخ سال رد مصطفی دو سنه روز بعند از چهلنم     ا رفت،مادر شوهرم از دنی
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 مادر شوهرم بود. شبی که مراسم چهلم مادر شوهرم برگزار شد، دخترم گفت: 

 گل پر رو جا همه و بود گرفته مفصلی خیلی مهمونی دیدم، رو مامانی خواب -

 .عمو هس سالگرد: گفت می و بود کرده

 گفت:  می یکی از همرزمانش

ن قطع ه قطع ه   اش و شدند و بَدَن ها شهید ثر بچهم. اکیبود که با هم در عملیاتی -

م. پدر مادراش ون  رو جمع کنی ها هشد. مصطفی گفت: بیاین بریم پیکر این بچ

 .انتظارند چشم

 بود که گنونی بزرگنی را برداشنت و دسنت بنه کنار شند.        یاولین نفر و خود  
 : وگفت کرد من به رو ،کرد  جم  ار شهدا شده قطعه قطعه پیکر که زمانی

 . نداشتیم رو لیاقتی چنین ما که افسوس  -

 

 برادر شهید همسرهای  اساس گفته  بر
 
 های غسمانی: پیغام

 

 "نیکو.  بلکه به رسا خی رفنو ادوا از رسا نمی" 
 غوینی( )مرتضی

 
 

  





 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پکجه ادیو خصطفی نتش
 

 (حس  حاج ) دزنو 
 54/50/0430فالرت: 
 50/54/0430ادارت: 

  اف خحل ادارت:
 تضویا: پاسوار فظیفه

 0ا اماره 00ا رریف 35ز داا قطعه  خزار ادیو: بدشا
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 مامان!...کجایی؟... مامان!سالم... سالم  -

کلیند را کنه بنه در حینا      شنده بنود.   عنادت همی ن ی مصنطفی    این کلمنات   گفتنِ
کرد. با  مادرمان را صدا می تا برسد به داخل اتاق هنوز در کامل باز ن ده، انداخت می

رفت سمت  کرد و بعد یکراست می شنیدن جواب سالم مادر، غرامش خاصی پیدا می
 هایش را عوا کند.  ساتاق خود  تا لبا

از بنس مرتنب بنود و همنه چینز را بنا سنلیقه چینده         کنرد،   در اتاقش را که باز می
. اتاق را پر از گل و گیاه کرده بود. به نظافت و غراسنت ی خیلنی   کردیم بودکیف می
داد. هیچ وقت لباسنی را بندون اتنو نمنی پوشنید. خنود  هنم بنا صنبر و           اهمیت می

رزنند  دومنین ف  داد. اتنو کنردن را انانام منی       مثنل ا حوصله تمام کارهای شخصنی 
موسیقی، نقاشی و کارهای فنی عالقه داشنت و خنود بنه     ورز ، و به خانواده ما بود

خود، بدون دیدن هیچ دوره غموزشی، در کارهای فنی مهارت پیدا کرده بود و اناام 
بنه عهنده او   مان  ک ی و... در خانه ک ی، لوله تعمیرات وسایل برقی و غب رمکن، سیم

. هر جنا  داد ها نیز اناام می مام این کارها را برای همسایهقدر مهربان بود که ت بود. غن
 بنود  کسنی  کنرد و اول  را از دو  کسی بردارد، دریغ نمیتواند باری  دید می که می

 شد.   می قدم پیش کمک برای که
 نخوانند. دیپلم بی نتر درس  گرفتن تا با اینکه عالقه زیادی به ادامه تحصیل داشت 

کنرد.   ها شرکت منی  قبل از انقالب با عموها و برادر بزرگترم )غقا رضا( در راهپیمایی
روی خمینی را ک یدند و بردند روب امام مان پوستر بزرگی از  ههای محل یک بار با ب ه



 شهدا

215 

 مان تا کالنتری فاصله زیادی نداشت.  بر روی دیوار نصب کردند. خانه 16کالنتری 
ر  نیروهای عراقی درغمد تا غزاد شندن غن  قا رضا از زمانی که خرم هر به تصغ

ننمرِ سنالم   شند پندرم ینک گوسنفند      در جبهه حضور داشت. هر وقت عملیناتی منی  
 سالم برگردد.  م همی ه در حال دعا بود تاکرد. مادرم ه می  ا برگ تن و سالمتی

غن موق  مصطفی تهران بود و هنوز به جبهه نرفتنه بنود، البتنه هنر وقنت پندرم بنا        
رفنت. وقتنی    رفتند مصطفی هنم بنا غنهنا منی     دوستانش برای کمک به پ ت جبهه می

ا  فرا رسید عضو سپاه شد و به جبهه اعزام شد. عیند   زمان اناام خدمت نظام وظیفه
هم مرخصی گرفته بود و با منا غمنده   نوروز بود، همه رفته بودیم احمدغباد، مصطفی 

غخنرین ن ناهش   بود؛ ولی زودتر از همه ما به تهران برگ ت و عازم جبهه شد. هنوز 
 به خا ر دارم.  را در غخرین دیدار

های گمشنته از راه   ه سالغن سال هم اردیبه ت با همه زیبایی و  راوتش مثل هم
 راوت اردیبه ت  با بغع و امی ان م برایدانستیم که از امسال به بعد  ا نمیرسید. ام

مصطفای عزیز منا  1367همی  ی همراه خواهد شد. بله، درست روز اول اردیبه ت 
سال ی به شهادت رسید. وقتنی مصنطفی    25ماه حضور در جبهه در سن  پس از شش

 شد.  گرفت. نبودنش خیلی احساس میشهید شد ام فراقش تمام وجودمان را در بر
وسنت  مان خیلی با برادرم صمیمی بود. از کودکی با هنم د  هلهای مح یکی از ب ه 

بودند. بی تر مثل دو برادر بودند تا دو دوست. حتی  بودند. اکثر اوقات هم با یکدی ر
شان هم مثل هم بود. هر دو مصطفی بودند. وقتی برادرم شهید شد فقط تا چهلنم   اسم

گمشنت. عصنر    مصنطفی منی  در تهران ماند و بعد راهی جبهه شد. دو ماه از شهادت 
خواسننتیم  منان غمندیم بینرون و داخننل کوچنه شندیم. منی       ای بنود. از خانننه  شننبه  پننج 

منفنرد جمعینت زینادی جمن       دیدیم جلوی خانه مصطفی رضنایی  ،برویمزهرا  به ت
 شد چقدر زود این دو دوست صمیمی به هم پیوستند.  شده است. باورمان نمی

ت مصنطفی خنواب دینده بنود کنه      مادربزرگم چنند شنب قبنل از شنهادت دوسن     
دهند و   مصطفی در باغ سرسنبزی مننزل دارد و دو اتناق را بنا دسنت بنه او ن نان منی        
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 گوید: می

 .این دو تا برای پدر و مادرمه  -

 گوید:  کند و می ی اتاقی اشاره می بعد به در قفل شده

 ، قراره خودش بیاد و بازشِ کنه.اینم از مصطفی رضاییه -

 

 خواهر شهیدهای  بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 "از ادارت نتدسیوا ادارت تزّت ابوی اساا حیات ابوی اسا. " 
 خمینی( )امام 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو حس  نزاری
 

 (خصطفی کدبالیی ) دزنو
 0405/ 50/50فالرت: 
 44/54/0430  ادارت:

 المقوس  فا ات بیاخحل ادارت: المهها تملی
 تضویا رر: بسیج

 40ا اماره003ا رریف 35ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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خواسنتم گرینه    مد!  با غن باران شدید اگر هم منی غ میچقدر باران  غن روزوای خدا 
. مقداری از راه را د. ان ار غسمان هم  اقت دیدن لحظات فراق را نداردش نمی نکنم،

اما بعد از  ی مسافتی، ایستادم و فقط تماشایش کردم. تا اینکه از برابنر   دنبالش رفتم،
 چ مانم دور شد.

خواند. عضو بسیج  حسن فرزند چهارمم بود و در کالس دوم راهنمایی درس می 
ولنی منا خبنر نداشنتیم.      دوره غموز  نظامی را گمرانده بنود، شان شده بود و  مدرسه
 تی غرم باالی برگه را دیدم گفتم:کنم. وقای غورد و خواست امضا  برگهروزی 

 ن این شکلی شده؟ وت ای مدرسهچرا کاغذ -

 چیزی ن فت، من هم امضا نکردم و گفتم: 

 آم مدرسه.  خودم فردا می -

 مدرسه که رفتم مدیرشان گفت: 

و تا شما امض ا نکنی د،   نامه هس  جبهه و این برگه رضایت خواد بره می پسرتون -

 کنند.  اعزامش نمی

 غن زمان دو پسر دی رم، عباس و حسین، هم جبهه بودند. گفتم: 

 شیم.  ما تنها میاگه بری حسن نرو،  -

 گفت: 

کن ه، ش ما ه م ب ا      مادر! خدا همه ما را با اونچه که بهمون داده امتح ان م ی   -
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 شید. پسرات امتحان می

باالخره هر  ور بود از ما رضایت گرفت و رفت. دو سه روزی که گمشت تلفن  
 د و گفت: کر

 خوابیم.  خوریم و می ا، ما اینجا فقط میمادر! ناراحت نباشی -

زد. ینک بنار    دار منی  هنای خننده   کنرد و حنر    زد شوخی منی  هر وقت زنگ می
 پرسید: 

 داداش عباس برگشتند؟  مادر! داداش حسین و -

 گفتم: 

 نه. -

 گفت: 

 گرده حاال یا ساندویچی یا شکالت پیچی. مون برمی باالخره یکی -

 بعد هم خود  زد زیر خنده.  
روب ها رفتیم روستا. غفتاب داشت ا . با ب هه بودموشک باران تهران شدت گرفت

دیندنش   از دو چنندان کنرد.   را ده زیبنایی انروب   کرد که حسن از راه رسنید و   می
اما یک  ای زندگی در روستا از یادمان رفت،ه غنقدر خوشحال شدیم که تمام سختی

دانم چه شد که تا تهران دنبالش  روز بی تر در روستا نماند و گفت که باید برود. نمی
 توانستم از حسن دل بکنم. گفت:  غمدم. دست خودم نبود، نمی

 حسین. اصغر امام ی ما فدای علی ا، همهمادر! اگه برنگشتم گریه نکنی -

 کنار  دانستم چه ، نمیودم از وقتی که از خواب بیدار شدم خیلی پری ان ب غن روز 
ای را کنف دسنتم دیندم. نامنه بنا خنود         نامنه  کنم. زنگ در حیا  به صدا درغمد،

خبری را غورده بود. اما از کدام ان؟ از عبناس؟ ینا از حسنین ینا از حسنن؟ شنوهرم       
 گفت: 
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 ریم بیمارستان.  نوشته حسن مجروح شده، فردا صبح با هم می  -

شهادت حسنن را غورده ننه مانروحیتش را. صنبح     دانستم که نامه خبر  اما من می
خواست غناا حسن را یک دل سیر ببینم.  . دلم می معراج ال هدا ساختمان زود رفتم

دانستم زمان مراسم ت یی  و تدفین نمی شود راحنت کننار  بن نینم و ببوسنمش.      می
 تقریباً ده پانزده شهید را دیدم اما هیچ کدام حسن نبودند. گفتم: 

 .  خسته شدمپس کجایی دیگه مادر!  -

 ان ار صدایی گفت: 

 باز کن.  کناری رو لیال  کشو -

وقتی ک و را بیرون ک یدم حسن را دیدم که ترکش خمپاره پ ت سر  را تکنه  
 تکه کرده بود. تمام تنش را ارق بوسه کردم و گفتم:

 ات مبارک مادر.  عروسی  -

 در مراسم ختم از دوست و هم سن ر  شنیدم که گفت: 

ب پر از آ ها رو آب بیاره. گالن یات داوطلبانه رفت تا برامونقبل از شروع عمل -

رو  ای خمپ اره دش من   ب ان ه یدمد که داو کرده بود و داشت به سمت ما می

 ند.اش رسو شلیک کرد و حسن رو به آرزوی قلبی

 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

حسی  زخان یعکی  اخا  تزیز باایو ف به بوای اخا از اما خی اوا ز که پشتی ان " 
 "گویو  َل خِ  نابد یَکصُدنی ل یک بگوییو.  امیکی که خی اخا  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو خجیو ابدا یمی
 

 (باقد حاج  دزنو )
 44/50/0430فالرت: 
 45/53/0430ادارت: 

 نبار غدبا تملیات خدبار ادارت: اسال  خحل
 ارتشتضویا : تکافر 

 4ا اماره 053ا رریف 35ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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زن ه،   حمید جان! قراره عملیات بش ه، اول ین نف ری رو ه م ک ه دش من م ی        -

 چی هس، شاید دیگه برنگشتم. بیسیم

ا ود. قرار بود به مرخصنی بیایند؛ امن   ا  نوشته ب ماید این چند جمله را برای پسر عمه
 تلفنی به پدر  گفته بود: 

 تونم بیام. ام لغو شده و نمی آقا! مرخصی -

ای نننه زن ننی. هننر وقننت  . نننه نامننهتیمشننداروز اصننالً از ماینند خبننری نتننا چننند  
نوشت یا به مغازه پدر  زنگ  خواست ما را از حال خود  با خبر کند یا نامه می می
 زد. خیلی ن رانش بودیم. غمده بودند تا خبر شهادت ماید را بدهند؛ ولی چون ما می

حضور داشنتند و   ها و افرادی که در غناا به همسایهو  منزل نبودیم رفته بودند مساد
 شناختند خبر شهادتش را داده بودند.  ماید را می

 داخل حیا  غمد. تا دیدمش بغلش کردم و با گریه گفتم: 

 مدی؟ نیومجید! کجایی؟ چرا  -

 گفت: 

 بیام.مامان! االنم که اومدم زوده، باید شش روز دیگه  -

م، پیکنر مایند بنه    ه بنود شش روز بعد از شنیدن خبر شهادتش و خوابی کنه دیند  
کنند و دی نر    مان رسید. از همرزمانش شنیدیم که ابتدا تیر به پایش اصابت منی  دست
شود و با تیر خالصی کنه بنه سنر      تواند راه برود، بعد به دست منافقین اسیر می نمی
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 رسد.  زنند به شهادت می می
چی بود و بعد از ده ماه که از خدمتش گمشت به شهادت رسید. او و  ماید بیسیم

دوستانش جزو اولین نیروهایی بودنند کنه مقابنل مننافقین ایسنتادگی کردنند تنا بقینه         
 نیروهای سپاه وارتش برسند. 

خواست به جبهه برود؛ ولی پدر  اصرار داشنت کنه درسنش را     خیلی دلش می 
ه به میهن خدمت کند. رفته بود برگه اعزام هم گرفته بود؛ ولنی  ادامه دهد و از این را

باقرغقا امضا نکرده بود. از من خواست که امضا کنم. من هم قبول نکنردم. تنا اینکنه    
ا  فرارسید. دو ماه دوره غموزشی را در تهران گمرانده بود کنه عنازم    موق  سربازی
 جبهه شد. 

ا ر اخالق و رفتار خنوب مایند و   چ مانی روشن و قدی بلند داشت. پدر  بخ 
خیابان مان  کرد. خانه محبت می اولین فرزندمان بود، خیلی به اوشاید هم بخا ر اینکه 

ننامش کنرد. هنر روز     پدر  در مدرسه برهان خیابنان خراسنان ثبنت    لیاتابک بود و
از شند   هم کنه مدرسنه تعطینل منی    رساند و ظهر  صبح خود  ماید را به مدرسه می

 برد.  غازه پیش خود  میمدرسه به م
هنایش را   . ماید تمنام درس و م نق  اشتددر بازار  مغازه پوشاک فروشیباقرغقا 

هیچ تکلیف درسی نداشت کنه   گ ت نوشت و وقتی به خانه برمی یدر همان مغازه م
 های تحصیلی با معدل عالی قبول شد.  اناام دهد. شاگرد زرن ی بود و در تمام سال

مان تا با هم درس بخوانند. دوتایی رفتند  دوستش غمد منزلغید یک روز  یادم می
خواستم ناهار کوفتنه    بقه باال. من هم پایین م غول کارهای خانه و غشپزی شدم. می

برنای درست کنم. بنرای پخنت کوفتنه برنانی گوشنت را بی نتر در هناون برنانی         
 خنده گفت:  خورد با ها را می کوبیدم. موق  ناهار ماید همین  ور که کوفته می

 مامان! مگه ما از صدای هونگ تونستیم درس بخونیم. -

 خیلی با محبت بود. یک روز باقرغقا گفت:  
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کردم که مجی د از پش ت س ر     های کولر رو عوض می داشتم پشت بوم پوشال -

بغلم کرد و صورتم رو بوسید. در تعویض پوشال کمک م ک رد و بع د ب ه م ن      

و یک ی از اق وام ک دورتی ب ه     )بین من  آقاجون، از فالن مسأله بگذر»گفت: 

 «ده بود  سخت نگیر. دنیا ارزشی نداره.وجود اوم

غباد شندم خیلنی احسناس اریبنی      گفت: وقتی وارد اسالم انش مییکی از همرزم 
شندم پربنود و جنایی     بارید، داخل هر چادری کنه منی   کردم. باران هم ب دت می می

ورودی  کننار جنوانی   اران ایستاده بودم، دیدم. اریبانه زیر بشد برای ن ستن پیدا نمی
 تا من را دید با خنده گفت: یکی از چادرها ن سته است و 

 بیا تو... بیا تو... .  -

 ماید باز شد.  ایناا بود که باب غشنایی من و
کنه بنرای دیندن    هایی  فامیلشد از  مان پر می غمد خانه هر وقت که به مرخصی می

شند از همنان    مان پنر منی   خانه هر سال رد   شهادتش دربعد از  ماید غمده بودند و
 غمده بودند. ی خا رماها که برای زنده ن ه داشتن یاد ماید و تسال فامیل
 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

تد از نن اسا که بخوا یهو از  هز    از اطا ای یکویگد ررگذریوا رنیا کوچک" 
  "رلگید اویو. 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ادیو خجت ی نزاری
 

 (حس  حاج  دزنو )
 40/50/0430فالرت: 
 50/50/0430ادارت: 

 خحل ادارت: المهها تملیات خدبار
 تضویا رر: بسیج

 00ا اماره 03ا رریف 43ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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 گفت:  د.ه و ایام حج بوالحا دهه اول ذی

ته بود، م ا  حرم بس رفتیم حرم حضرت زینب. درِ امان! خواب دیدم با محمودم -

ج ام  خانمی قد بلند و پوش یه زده  داخل حرم شدیم،  ؛که رسیدیم در باز شد

به دوستت »گفت:  آب خورد، اون خانم حمودمبه محمود داد. وقتی  رو آبی

مام ان م ن خ ودم     «گوارایتان باش د. »خوردم، گفت: آب  منم که« هم بده.

 دونم تعبیر خوابم چیه! می

رفت. غن موق   هران میاولین فرزند ما بود. قبل از انقالب همراه پدر  به مهدیه ت
ای کنه بخنا ر قنرغن خوانندنش      ه ت سال بی تر نداشت. هر دفعه هم با هدینه هفت 

( )عمننوی ماتبننی گ ننت. وقتننی شنهید محمننود غزادی  گرفتنه بننود، بننه خانننه بنر مننی  
 ؛ ولنی هنم بنا خنود  ببنرد     کنرد کنه او را    ، اصنرار منی  بنرود  تظاهرات ست خوا می

 گفت:  می عمویش اکثر اوقات او را نمی برد و

 ترسم زیر دست و پا له بشه.  می  -

رفت.  ها بیدار بود برای شعارنویسی روی دیوارها حتماً دنبال عمویش می اگر شب
 نتر وقنتش را در مسناد    هنای مسناد شند و بی    از ابتدای پیروزی انقالب جنزو ب نه  

گمراند. دوره راهنمایی را که در شهرری خواند برای ادامنه تحصنیل بنه مدرسنه      می
الصادق سپاه رفت و در رشته معار  شروع به تحصیل کرد. سنیزده سناله بنود     مکتب
 نامش نکردند. خانه که غمد به من گفت:  ا ثبتبرای رفتن به جبهه اقدام کرد؛ امکه 

 سرم گم شده. بعد شناسنامه جدی د رو احوال و بگو شناسنامه پمامان! برو ثبت  -

 تر بگیرتا من بتونم برم جبهه.  برام دو سال بزرگ
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های شب بیدار شدم. خواستم اگنر   من هم رفتم؛ ولی ثبت احوال قبول نکرد. نیمه
دیدم ماتبی به سناده رفتنه    شان بک م که ها کنار رفته، دوباره روی پتو از روی ب ه

 گفتم:. است

 خوابیدی؟  یجور مجتبی! چرا این  -

 گفت: 

 کنه.  یه کم دلم درد میچیزی نیس،  -

 تا من نبینم.  را از روی زمین برداشت نماز و سری  مهر
چهارده سناله کنه شند بنرای اولنین بنار راهنی جبهنه شند. ماتبنی جنزو شناگرد             

مدرسنه از   ولیندایی و راهنمایی که بود همی ه مسئهای مدرسه بود. دوران ابت زرنگ
دو سال غخر ی به او بدهند. خواستند جایزه ببرم مدرسه تا سر صف موق  معرف من می

هر  ور بود سنال سنوم را تمنام کنرد؛ ام نا سنال        داد، نمی به درس  دل بیرستان اصالًد
در سنتاد پ نتیبانی   ن شهادتش ینا جبهنه بنود و ینا     . تا زماا کردچهارم را نیمه کاره ره

کرد. راستش را بخواهید ما  به شکل افتخاری خدمت می تهران ی جنگ و اعزام نیرو
کند. خیلی کنم حنر  بنود و از     رود و چه کار می ماتبی کاا می می دانستیماصالً ن

 خود  و کارهایش محال بود سخنی ب وید. 
پوشید. با اصرار منن ینک جفنت     همی ه اورکت و شلوار شش جیب و کتونی می

 گفت:  کفش خرید. ولی دوبار هم نپوشیدشان و می

 یم مردمش همین کتونی پاره من رو هم ندارن. ر یجاهایی که ما م -

 خواست برایش غستینی باال بزنم. ولی گفت:  دلم می

 نه. رای من زندونه مادر! این دنیا ب -

کنرد   و در حنالی کنه گرینه منی    منان   شهادتش یک روز خانمی غمد مننزل بعد از 
 گفت: 
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 درست کردند.  ورن پسر شما و دوستش جهیزیه دختر م -

 غقایی غمد و گفت:  روز دی ر

شناسم. پسر شما و دوستش خیلی به وضع  میرو ن بیشتر پسرتو نمن از خودتو -

 کردند.  زندگی من رسیدگی می

 ا از روی عکنس ماتبنی برنداشنت. دوسنت ماتبنی،     و تا وقتی که بود ن اهش ر
با هم صمیمی بودنند. هنم سنن بودنند و هنر جنا کنه         محمود کوهپای انی بود. خیلی

 گفت:  رفتند با هم بودند. ماتبی می می

ری م خیابون ا رو مت ر     مامان! دلت شور نزنه، من و محمود با هم هستیم. شبا می -

 دیم.  کنیم و صبح تحویل شهرداری می می

فهمیدیم که ماتبی و محمود چقدر به فکر منردم   و حاال با غمدن این افراد ما می 
 بودند. 

خبنر شنهادتش را    ای کنه ماتبنی بنه جبهنه رفنت،      بعد از غخرین مرتبه چهل روز
ت یی  پیکر ماتبی، محمود هم بود. این بار هم محمود ماتبی  زمانمان غوردند.  برای

زهرا ت نیی    بر روی دستان مردم به سمت به ت را تنها  ن ماشت. محمود از شهرری
شد و ماتبی از تهران. ماتبی و محمود با هم شهید شدند و با هم به خاک سپرده  می

 شدند.
 بعد از یک سال تعبیر شد.  ام حج بود و خواب ماتبی ه و ایالحا دهه اول ذی

 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 مه اما که از چیزی خطلع نیستیو ف از فضعیا خملکا ااالتی پور ف خارر  ف »
 «اکویو بیان نککیو. نواریوا اایعه پداککی نککیو ف  د چه را که خی

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادیو حسی  نزاری
 

 ( دزنو اسماتیل)
 44/05/0430  فالرت:
 54/53/0431ادارت: 

 (حارثه تصارف)ح شی  پارگان بالل کدجا :خحل ادارت
 پاسوار فظیفه  تضویا :

 4ااماره 43ا رریف 35ز داا قطعه بدشا :خزار ادیو
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خواسنت   دلنم منی  شان را انتخناب کننم؛    دانستم کدام فروشی که شدم نمی داخل گل
گل را سفار  بدهم. شنب قبنل بنا حسنین قنرار گماشنته        ترین دسته بهترین و ق نگ

 بودیم فردا عصر که از پادگان غمد با هم به خواست اری خواهر دوستش برویم. 
صبح زود از خواب بیدار شد و غماده شد که به پادگان برود. مقداری پول به منن  

 داد و گفت: 

 و شیرینی امروز عصر.مامان! اینم پول گل  -

در حینا  ایسنتاده   ون رفت خداحافظی کنرد. منن هننوز کننار     از درِ خانه که بیر 
 بودم. چند قدمی که دور شد برگ ت و دستش را برایم تکان داد و گفت: 

 مامان! هر چه از خدا آید خوش آید.  -

 تا برسد به سر کوچه یکی دو بار دی ر هم برایم دست تکان داد. 
 فرو  گفتم:  به گل

 خوام. گل می خواستگاری دسته یبرا -

گنل را گنرفتم و    گل غماده شد. با خوشحالی دسته نیم ساعتی معطل شدم تا دسته 
 از پادگان برگردد.  خیلی مانده بود تا عصر شود وراهی خانه شدم. هنوز 

ال حسین هفتمین فرزند من بود. بعد از اینکه سنوم راهنمنایی را تمنام کنرد در  ن     
فروشی بنرادر  م نغول بنه کنار شند. خیلنی هنرمنند بنود و  نال و جنواهراتی کنه            

گفنت و   ساخت بسیار زیبا بود. به شعر هم عالقه داشت و گاهی خود  شنعر منی   می
نوشنت. زودتنر از اینکنه زمنان      هنای کنوچکی غنهنا را منی     داخل دفترچنه یادداشنت  
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عننوان پاسنداروظیفه در    و بنه   فرا برسد، برای رفتن به سربازی اقدام کنرد  ا سربازی
ها هم بنرای   حب ی کرج خدمتش را شروع کرد. خیلی وقت قسمت غمار پادگان بالل

شد. یعنی هر وقت پنج شنبه و جمعه بنه خاننه    مأموریت به شهرهای دی ر فرستاده می
فهمیدیم که مأموریت رفته است. هر روز یا یک روز در میان به پادگنان   غمد می نمی

شان  قدر زنگ زده بودم که کامالً برای پرسیدم. غن و حال حسین را میزدم  زنگ می
 گفتند:  شنیدند می غشنا شده بودم و تا صدایم را می

 جبهه نفرستادیمش. مادر حسین خیالت راحت باشه، حسین حالش خوبه، -

افتاد ساعت رومیزی  ها می دسته گل را روی میز گماشتم. هر بار که چ مم به گل
 چرخیدند! های ساعت غرام می کردم. چقدر عقربه میرا هم ن اه 

تسبیح حسین را برداشتم. روی صندلی ن ستم و شروع کردم به صلوات فرستادن. 
 گفت:  غمد می ها که به خانه می ای و قرمز رنگ بود. پنج شنبه تسبیحش هزار دانه

 زمان و سالمتی رهبر ذکر بگیم. بیایین با هم برای سالمتی امام -

شند. صندمین صنلوات را کنه      اولین نفری بود که م غول بنه ذکنر منی   و خود  
های حسین را  فرستادم تسبیح را روی میز گماشتم. رفتم در کمد را باز کردم تا لباس

کنردم یناد شنب     ها را یکی یکی از زیر دستم رد منی  غماده کنم. همین  ور که لباس
های ننویی را کنه    و لباسام افتادم که حسین دوستش را دعوت کرده بود  عروسی نوه

هنای   برای خود  خریده بود به دوستش داده بود تا بپوشد و خود  با همنان لبناس  
 ا  به عروسی غمده بود.  قبلی

کالس سوم ابتدایی بنود، خنواهر    کرد؛  هم که بود از این کارها می تر کوچک
بنرایش  ا  را که شب قبل داخل کیفش گماشته بود در بیاورد و  رفت تا دفتر نقاشی

 نقاشی بک د که دید دفترچه نیست و حسین در جواب خواهر  که پرسید: 

 دفترت کو؟  -

 گفت: 
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 دادم به دوستم، آخه اون دفتر نقاشی نداشت.  -

ها را که غماده کردم، تسبیح را از روی میز برداشنتم و صنلوات فرسنتادن را     لباس
گمشنت. یناد    خمیننی منی   امنام  ای از مراسنم چهلنم    دوباره شروع کردم. دو سه هفته

خمیننی. سنالم    امنام  ار رفتنه بنودم دیند    افتادم که چند شب پیش دینده بنودم؛   خوابی
 : ندو گفت ندرا داد کردم، جواب سالم

 من پشت و پناه فرزندانت هستم.  -

 :ندو بعد با حالتی دلسوزانه ادامه داد

 ولی تعهدم برای آنها تمام شده است.  -

بنودم دوبناره بنا ینادغوری خنوابم مبلغنی را بنرای         با غنکه همان موق  صدقه داده
صدقه کنار گماشتم. به مراسم چهلم امام که رفته بودیم وقتی حسین سیل جمعیت را 

 دید گفت: 

 طور رقم بخوره... راس تی  . کاش برای ما هم اینندامام چه انسان بزرگی بود -

 مامان! اگه شهید شدم گریه نکنیا.

سنره چ نمم بنه     . ینک گمشنت  بود و دینر منی  روز  والنی شده غن خدایا چقدر 
ولی هر چه منتظر ن سنتم   باالخره ظهر تمام شد و عصر رسید، های ساعت بود. عقربه
 ای نداشت و حسین نیامد. گفتم: فایده

 نکنه حسین رو به مأموریت فرستاده باشن.   -

 دی ر کسی ن فت: ا این بار شتم و شماره پادگان را گرفتم. امگوشی تلفن را بردا

 مادر حسین خیالت راحت باشه... .  -

ونی رسند کامی با سه نفر داخل ماشین پیکانی ن سته بودند، نزدیک پادگان که می
رسند و   حسین در همان لحظه تصاد  به شهادت منی  کند؛ به ماشین غنها برخورد می

شود. باور  خیلی  دوستش بر اثر شدت جراحات بعد از انتقال به بیمارستان شهید می
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 سخت و دردناک بود. 
شنود. فنردای غن روز    هایم سرازیر می افتم اشک هنوز هم وقتی به یاد غن روز می

پراکنند و   را در فضنا منی  گل روی مزار حسین عطر و بنوی عاشنقی و شنهادت     دسته
هم ننان منتظنر دسنتان حسنین بنود. رد خنون         گل خواست اری روی مینز خاننه   تهدس

های دفترچه یادداشتی که زمان شهادت داخل جینب لباسنش بنود،     حسین بر روی لبه
 تنها قسمتی از وجود حسین است که برایم باقی مانده است. 

 هایش نوشته:  رچهچند روز بعد از شهادتش دیدیم روی یکی از دفت

 «شود. اش زمانی پر می هر کسی پیمانه»

ای را هم ک یده بود و کمنی تنه غن را رن نی کنرده بنود. تناریخ        و عکس پیمانه
داد از چهل شب قبل از شهادتش پیماننه را ک نیده و هنر شنب      هایش ن ان می نوشته

 ه است. قسمتی از غن را رنگ کرد
 

 های مادر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

ادارت یک  ویه ای اسا از اانب اوای ت ارو فتعالی بدای نن کسانی که الی   "
 " ستکو. 

 )امام خمینی(

 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پکجه ابغد نتش اان از ادیو تلی
 

 (خدتضی ایخ حاج   دزنو)
 04/53/0440فالرت: 
 40/05/0400ادارت: 

 امیکی اخا  ا بیمارستان خحل ادارت: تددان
 تضویا رر: بسیج

 40ا اماره 05ا رریف 05ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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 اکبر... . اکبر... سمع اا لمن حمده... اا اا -

نُه سناله را کنه بنرای نمازهنای      اصغر ه ت مساد قاضی، صدای علی در و دیوار
 گفت، همی ه در خا ر خواهد داشت.  ظهر و شب تکبیر می

ا  بود و تا کالس پنام درس خوانده بود. بعند هنم شناگرد     خانوادهاولین فرزند 
 دوران سربازی را تمام نکنرده . پسر عمویم بود. هنوز شده بود مغازه جارودوزی پدر

بود که بین ما عقد ازدواج بسته شد. بعد از یک سال که خدمتش تمام شد، پننج روز  
  مان برگزار شد. مراسم عروسی 64مانده به نوروز سال 

غن موق  عمو و داماد  )شهید مرتضی محمودی( هنر دو بنا هنم بنه جبهنه رفتنه       
اصغر این بود که او هم بتواند به جبهنه بنرود.  نولی نک نید کنه       بودند. غرزوی علی

بنرای    64اصنغر در زمسنتان سنال     داماد عمو به شهادت رسید. بعد از غن بود که علی
اصغر به  بستان سال بعد بود. هر وقت علیاولین بار عازم جبهه شد. اعزام دومش در تا

 گمراندم.  رفت من هم بی تر اوقاتم را در خانه مادرم می جبهه می
 اصغر غمد و گفت:  یک روز که خانه مادرم بودم برادر علی

 اصغر برگشته.  علی  -

اصغر به این زودی برگ ت! نکند... .  سری  برگ تم خاننه   تعاب کردم، چرا علی
که کردم با اشاره جنوابم را داد. سنردرد شندیدی داشنت و کمتنرین      خودمان. سالم 

 بر اثر موج انفاار ماروح شده بود.  اصغر کرد. بله علی یی اذیتش میصدا
غمدند، در  بقه باال کنه عمنو زنندگی     می تی اقوام دور و نزدیک برای عیادتوق
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نه خودمنان بنود   در  بقه پایین که خا علی اصغرکردیم و  کرد از غنها پمیرایی می می
پرسنیدم   ماند. تحمل شلوای و جمعینت را نداشنت. هنر وقنت حنالش را منی       تنها می

 گفت:  می

 کوبن. ای به سرم می کنه. انگار با میله سرم خیلی درد می -

خداوند اولین فرزند را به ما عطنا   62بهتر شد. سال  شالحمدهلل به مرور زمان حال 
اصغر باز به جبهه رفت. هر وقت  کرد. شش ماه از تولد اولین فرزندم که گمشت علی

کنردیم.   شدیم دلهره و دل وره عایبی پیدا می مان می متوجه غااز عملیات رزمندگان
ن مار  حمله )غهننگ  که عزیزی را در جبهه داشتیم با شنید ها ان ار همه ما خانواده

ی ک یدیم تا خبر شد(، انتظار می زیون پخش میینظامی که موق  حمله از رادیو و تلو
خودشان تلفن اسارت، م ر اینکه  بیاورند: خبر شهادت، خبر ماروحیت و یا مان برای
 کردند.  زدند و ما را از سالمتی شان مطل  می می

و دو تایی با هنم عنازم جبهنه شندند.     اصغر و عمو مغازه را بستند  یکی دو بار علی
 ا کرد عملیات مرصاد بنود. اصغر توفیق شرکت در غن را پید غخرین عملیاتی که علی

خیلی مهمان دوست بود، مخصوصاً مهمانی دادن در ایام ماه مبارک رمضان را خیلی 
دوست داشت. احترام خاصی برای افراد سالمند قائل بود. هنر وقنت منادربزرگش را    

غورد دوست داشت که بهترین اما را برایش بپزم. به منادربزرگ منن    مان می به خانه
هم قول داده بود که هر وقت راه کربال باز شد، او را بنا خنود  بنه کنربال ببنرد. غن      

کنرد و بنه همنه     زمان راه کنربال بسنته بنود. ولنی منادربزرگم خیلنی خوشنحالی منی        
 گفت:  می

 و ببره کربال. ر خواد من اصغر می علی -

کنرد تنا اقنوام و دوسنتان را بنه زینارت        های چهارشنبه اتوبوسی را کرایه می شب
 حضرت معصومه و مساد جمکران ببرد. 

اصنغر بیمنار شند. دکترهنا ت نخیص سنر ان دادنند. بعند از بررسنی           علی 74سال 
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بوده است. رفته رفته حالش بدتر بمباران شیمیایی  معلوم شد که عامل سر ان پزشکی
ا  را زودتر به دست  به امید اینکه سالمتیدی ر نتوانست مغازه برود.  وری که  ،شد 

. در این یک ماه تنا جنایی کنه وضنعیت     در احمدغباد زندگی کردیمیک ماه بیاورد 
واننندن قننرغن مخصوصنناً حفنن  کننردن خهننای ده  داد بننه ب ننه ا  اجننازه مننی بیمنناری

ماه تعطیلی تابسنتان را بنه   داد. بعد که تهران غمدیم هم سه  الکرسی را غموز  می غیه
زهنرا   بنه زینارت شنهدای به نت     نی قنرغن اختصناص داد. هنر وقنت    غموز  روخوا

کنرد و غه حسنرت    شناخت برایم خا ره تعریف می رفتیم، از تمام شهدائی که می می
اصنغر ینک سنال بی نتر  نول       ک ید که چرا از غنها جا مانده است؟! بیماری علنی  می

دوستان شنهید  پیوسنت. ثمنره پنانزده سنال زنندگی        به جم   75نک ید و در سال 
اصغر دو فرزند بود که هن ام فوتش دخترم سنیزده سناله و پسنرم     م ترک من با علی
 چهار ساله بود.  

 

 های همسر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

و.  هز  خقلو اخا  باایو. خقلو اخا  بایو قو  رر اای پای اخا  گذارر ف خثل اخا  تمل کک 
 «رر احکا ا  ز رر ااالقا  ز رر اتتقاراتا  ز رر ا دها  ز رر ادار.

 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینزار غالخدضا ویاد اان از
 

 (اک د  دزنو)
 54/50/0400: فالرت
 53/54/0400: ادارت

 ساسان مارستانیبتددانا : ادارت خحل
 تضویا رر: بسیج

 0امارها  44فیررا  05قطعه ز داا بدشا: زار ادیوخ
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سناله بنودم. بعند از     11سال داشت و منن هنم    21وقتی غقارضا به خواست اریم غمد، 
خواست اری به یک سال نرسید که با هم زیر یک سقف زندگی م نترک را شنروع   

امتحان پایه یک رانندگی داد و همان بار اول هم قبول شد. مان  کردیم. بعد از ازدواج
 های سن ین شد. شغل سختی داشت.  ابتدا راننده شرکت واحد و بعد راننده ماشین

ها همن ین تنهنایی. پننج دختنر و دو     ها بود و من و ب ه بی تر مواق  او مسافر جاده
 ت: گف گ ت می م. خیلی مهربان بود. از سفر که بر مییپسر داشت

 خانم! چشمت رو ببند. -

غویخنت. بنرای    کرد ینا گردنبندی را بنه گنردنم منی      و بعد دستبندی را دستم می 
گماشنت تنا از    غورد و پ ت پناره منی  ای را می رفتم پنکه غشپزی که به زیرزمین می

 های پناره زیرزمین، باد پنکه به من برسد و گرمم ن ود.  الی نرده
بودیم کنه غقارضنا ب نکن زننان وارد اتناق شند و       بود. داخل اتاق ن سته  61سال 
 گفت: 

 خانم! من رفتم.  -

 گفتم : 

 کجا؟!  -

 گفت:

 منطقه.  -
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 گفتم : 

 کی گفته که بری؟  -

 گفت: 

 رم.  داوطلب می -

 گفتم: 

 با هفت تا بچه قد و نیم قد چه کنم؟ من  ،بعد -

ترین فرزنندم تنازه یناد گرفتنه بنود       غن موق  دختر اولم عقد کرده بود و کوچک
 بن یند. گفت: 

 ای مناطق جنگی هم مثل شما هستن و باید از اونا حفاظت بشه.خانمدخترا و  -

ا   و یکی دو روز بعد هم راهی جبهه شد. یک هفته از رفتنش که گمشت، نامه 
داده بود و گفته بود که کار  غبرسنانی بنه   ا  را  رسید که خبر سالمتیمان  به دست
 هاست. رزمنده

بزنند. ینک    منا تا وقتی جبهه بود دو سه باری توانست به مرخصی بیاید و سری به 
 روز دامادم وارد خانه شد. دیدم خیلی گرفته است. گفتم: 

 آقارضا اتفاقی افتاده؟  یآقا ! من آمادگی شنیدن هر خبری رو دارم، برا علی -

 گفت: 

موج انفجار گرفته و به بیمارستان مشهد منتقل شده و تا چند روز دیگ ه   ا روباب -

 آرنش.  شاءاا به تهران می ان

شندیم.   تا وقتی بیمارستان م هد بستری بود، هر روز تلفنی جوینای احنوالش منی   
 جریان ماروحیتش را که پرسیدم، گفت: 

ک ه مهم ات ب ه     بان و کمک راننده  داوطلب ش دیم  من و دو نفر دیگه )دیده -

. اون دو نف ر  م ون رو زد  دشمن ماش ین خط مقدم برسونیم؛ ولی وسطای راه 
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متر ب ه ه وا پرت اب ش دم. بع دم دیگ ه چی زی         11پودر شدن و منم نزدیک 

 نفهمیدم.

از م هد به تهران منتقل شد. مدتی هم در بیمارستان تهران  دو هفته  ول ک ید تا 
که از بیمارستان زننگ زدنند و گفتنند غقارضنا     بستری بود و بعد به خانه غمد. روزی 

غورینم، از خوشنحالی رفتنیم     تنان منی   شود و خودمان او را به منزل امروز مرخص می
توی کوچه. خیلی منتظر شدیم تا باالخره ینک برانکنارد را دیندیم کنه بندن نحینف       

 کردند.  غقارضا روی غن بود و دو نفر غن را حمل می
 وی ت کی خواباندنند و بعند شنروع کردنند بنه سنؤال      را ر او  وارد اتاق که شدند

 .پرسیدن از من
ریخت. همی ه غرام با هم حر   را به هم می ترین سرو صدایی اعصابش کوچک

زدیم تا مبادا حالش بد شود. با این وجود باز هنم دچنار عنوارا منوج گرفت نی       می
شد و در اینن حالنت    میدوبار و بعضی روزها سه بار حالش بد  شد. بعضی روزها می

هایی را که دینده بنود و    شد و همه صحنه تمام وقای  جبهه از جلوی چ مانش رد می
کوبانند کنه    کرد و خود  را  وری به زمین می هایی را که زده بود تکرار می حر 

 گفت:  توانستند ن هش دارند. خود  می سه چهار مرد هم نمی

د بد بشه دستم شروع به ل رزش م ی   تون باشه، قبل از اینکه حالم بخوا حواس -

 مواظبم باشید.  کنه، اون موقع

ک نید تنا غرام ب ینرد و بنه حالنت عنادی        تقریباً نیم سناعت  نول منی   هم  ر باره 
توانستیم در خاننه منواظبش باشنیم و     شد دی ر نمی وقتی حالش خیلی بد میبرگردد. 

او ن هننداری  از شنند. غناننا هننم چننند روزی بی ننتر  باینند در غسای نن اه بسننتری مننی 
 . کردند نمی

یک بار با هم بیرون رفته بودیم که حالش بد شد. جلوی منردم غنقندر منن را زد    
 گفتم:  که همه دورمان جم  شدند و در همان حال به همه می
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 . برید، کاری به ما نداشته باشید -

 خواست خود  را از پناره بیرون بیندازد. یک بار هنم پنارآ غب را   یک بار می
الندین را کنه    باال برد که به سر  بکوبد. دفعه دی نر نفنت چنراغ عنال      خالی کرد و

برای گرم شدن خانه روشن کرده بنودیم و وسنط اتناق گماشنته بنودیم، روی فنر        
خواست خانه را غتش بزند. یک بار دی ر خود  را از پ ت بنام پنایین    ریخت و می

 انداخت و پایش شکست. 
 و او غمد رت کارکردن نداشت. بعضی روزها برادرم میدی ر قد بعد از جانبازی 

بنرد. کارخاننه غبکناری سننماور داشنت. بنا اینن کننار        را بنا خنود  بنه کارخاننه مننی    
خواست حوصله غقارضا سر نرود و کمی هم از محیط خانه بیرون رفته باشد؛ ولی  می

ل شند تنهنایش گماشنت. چنندین بنار هنم داخن        غناا هم نیاز به مراقبت داشت و نمی
حنالش خنوب    بالیی سر خود  بیناورد. وقتنی  خواست  کارخانه حالش بد شد و می

 گفت: کرد و می شد معمرت خواهی می می

 .دست خودم نیس -

 از  ر  دی ر.  مه ها کرد و من و ب ه بعد هم خود  از یک  ر  گریه می 
ی خنود  را رو  مالیندم  داشتم به بدنش پمناد منی   تاول تاول شده بود، کل بدنش

 سر داد به پایین. گفتم: ای که روی غن خوابیده بود، ت ک ه

 ری؟  کجا می -

 گفت: 

 قربون شما.  -

غمپول بزند. وقتی برگ ت بنرایش  انش پر از اشک شد. غن روز رفته بود و چ م 
و م غول غماده کرده بودم. مقابلش گماشتم و رفتم داخل زیرزمین  که را ای صبحانه

وابینده. هنر   خ م شد برگ تم داخل اتاق دیندم کارم تما. وقتی غماده کردن ناهار شدم
رضا را  نمی داد. به برادر و پسرم زنگ زدم تا بیایند و غقا زدم جواب چه صدایش می
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 به بیمارستان ببرند.
به حالت کما و بیهوشی رفتنه بنود و هنیچ حرکتنی نداشنت. ولنی ان نار متوجنه          

رفتیم اشنک   به مالقاتش می کرد. چون هر وقت شد و غمدن ما را حس می صداها می
 شد.  از گوشه چ مانش سرازیر می

هنا   روز به همین حالت در بیمارستان بستری بود تا اینکه بناالخره بعند از سنال    75
 رفت. ما جم  برای همی ه از 75تحمل سختی و درد در روز تاسوعای سال 

دانند که همسران جانبازان اعصاب و روان بی تر از خود جانبنازان رننج و    همه می
 م نکالت  همنه  اینن  وجود باک ند و من خوشحالم که در تمام این مدت  سختی می
ه و بنود  جنوانمردی  چننین  همسر  که کنم می افتخار و بمانم رضا غقا کنار در توانستم

 .مهست
 

 های همسر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

 "اواا به حال ننان که با ادارت ر تکو."
 خمینی( )امام 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسی  کیانیوادیو خحم
 

 ( دزنو غالخحسی )
 50/00/0444فالرت: 
 40/54/0415ادارت: 

 ادارت: ساری )سقوط  واپیما( خحل
 تضویا رر: سپاه

 4اماره ا 045ا رریف 05ز داا قطعه  : بدشاخزار ادیو
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کردنند. چهنارمین    بود ولی همه امیرغقا صدایش می« محمدحسین»شناسنامه  رنام او د
 غباد درس خوانده بود.  فرزند خانواده بود و تا پایان مقط  ابتدایی در فیع

تنا مقطن     ن ابتدای ت کیل سپاه عضو سپاه شند و همزمنان بنه تحصنیالتش    از هما
شناید بتنوانم ب نویم از ه نت سنال      سیکل ادامه داد. با شروع جنگ عازم جبهه شد. 

رفنت و   ، چهار سالش را امیرغقا در جبهه بود. زود بنه زود بنه جبهنه منی    دفاع مقدس
هنایش   ماند. خیلی خو  اخالق و شوخ  ب  بود. هیچ وقت شوخی کمتر پیش ما می

توانسنت از   البداهنه منی   لحظنه فنی   شند. هنر   باعنث خسنت ی و غزردگنی کسنی نمنی     
 موضوعی که پیش غمده لطیفه بسازد و شوخی کند. 

تقریباً بعد از دو سال که سپاه فرودگاه مستقل شد، امیرغقا به امنیت پرواز رفنت و  
در غناا م غول به خدمت شد. کار امنیت پرواز شبیه کار پلیس مخفی است. به اسنم  

قبت از مسافران را به عهده دارند. هزار جور خطنر  شوند و مرا مسافر سوار هواپیما می
کند. یک بار نوبت امیرغقا بود که با پروازی بنرود ولنی بنرایش     هم غنها را تهدید می

م کل پیش غمد و یکی از دوستانش به نام غقنای بناجالن بنه جنای او رفنت. در غن      
 64النی   54باینان  پرواز اقدام به هواپیما ربایی شده بود و غقنای بناجالن از هواپیمنا ر   

ا  بینرون   گفتنند تمنام دل و روده   ضربه چاقو خورده بود، به  وریکنه مسنافران منی   
ریخته بود و خود  با دستش غنها را داخل شکمش ن ه داشنته بنود. خوشنبختانه در    

 غن پرواز عملیات هواپیماربایان با فداکاری مأموران امنیت پرواز ناکام ماند. 
امیرغقا هم از فرودگاه غمد. یک روسنری کنه معلنوم     یک روز خانه مادرم بودم،

ا بناز کنرد از   هنای روسنری ر   بود داخلش چیزی هست را جلویم گماشت. وقتی گره
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بنند، دسنتبند و    ب کنردم. مقندار خیلنی زینادی ان  نتر، گنردن      چیزی که دیدم تعا
 گفت: وی  ال داخل روسری بود. الن

شه اینا رو از م ن ب ه امان ت     میآقایی تو فرودگاه به من داد و گفت:  ور این -

 ؟ من نمی تونم با خودم ببرم. بگیرید

بنند  ینک گردن  عننوان هدینه ،   پس گرفته بود بنه را  امانتش بعد از بازگ ت وقتی 
حاضر بودند رشوه بدهند ها  غقا قبول نکرده بود. خیلی بزرگ به او داده بود؛ ولی امیر

منان   ای به خانه زیر بار برود. یک بار عدهیندازد؛ ولی محال بود که کارشان را راه ب تا
ناامید شدند بنا دلخنوری   ه بودند. وقتی از همکاری غمدند و با خودشان شیرینی غورد

 غقا هم گفت: رفتند. امیر

ه ا   خانم! این جعبه شیرینی رو ببر بزار ت و کوچ ه، م ا ت ا ح اال از ای ن لقم ه        -

 نخوردیم. 

های خارجی. پروازهای داخلنی بی نتر   رفت و هم پرواز های داخلی می هم پرواز  
رفت، فردای غن روز سه بعدازظهر  ک ید. مثالً سه صبح که می از یک روز  ول نمی

 تهران بود. 
هنایی کنه در پنرواز     پوشید با لبناس  از لحاظ امنیتی باید لباسی که در هر پرواز می

 مرا صدا کرد و گفت:  داشته باشد. غن شبقبلی پوشیده بود فرق 

 پوشم. لباسم رو تو انتخاب کن. هر چی تو بگی همون رو می خانم!  -

ساعت سه صبح خداحافظی کرد و رفنت. در اینن پنرواز تعندادی از نماینندگان       
شنان و وزینر راه و ترابنری دولنت وقنت )غقنای دادمنان( حضنور          مالس و محافظان

تیم و داشتند و از مردم عادی خبری نبود. به همین خنا ر اجنازه مکالمنه تلفننی نداشن     
بنا   ظهر بنرادر شنوهرم غمند و   زتوانستم خبری از او داشته باشم. ساعت پننج بعندا   نمی
 گفت: گریه 

های خرچن گ   امیر گم شده. اخبار ساعت دو اعالم کرد هواپیمایی در جنگل -
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 سبز گرگان سقوط کرده

بالفاصله به فرودگاه زنگ زدم. نمی توانستم باور کنم امیرغقا در این پنرواز بنوده   
 . پرسیدم:باشد

 پرواز به مقصد ساری بوده نه کیش؟! چرا به ما نگفتین که -

 گفتند:  

 ای شد و نتونستیم شما رو خبردار کنیم.  ببخشید عجله -

اخبار علت سقو  را نقص فنی اعالم کرد و قرار شد جعبه سیاه که پیدا شد علت 
 را دقیقاً بیان کنند که بعد از مدتی گفتند جعبه سیاه پیدا ن د.

 25ترین فرزندمان  فرزند داشت. بزرگ 6ساله بود و  47 امیرغقا در زمان شهادت 
همان لباسی که به انتخاب و  های ساله بود. از روی ن انه 13ترین غنها  ساله و کوچک

 سلیقه من پوشیده بود، توانستند پیکر  را شناسایی کنند. 
مفقنوداالثر بنودن بنه تهنران      سال 16غقا، پیکر برادرم بعد از  رروز ت یی  جنازه امی

 تر از مزار امیرغقا به خاک سپرده شد.  برگ ت و چند روز بعد کمی غن  ر 
 

 های همسر شهید بر اساس گفته

 
 های غسمانی: پیغام

 

 "خلتی که ادارت را نرزف رارر پیدفز اسا. " 
 خمینی( )امام 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اان از ادیو خحمو کدیمی
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 تضویا رر: بسیج
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ننار دینوار   رفنت. ک  شکسته شده بود و با عصا راه می بخا ر افتادن از دوچرخه پایش 
 خودم گفتم:  خوشحال شدم. با شبه این وض  دیدم ایستاده بود، تا

 حاال دیگه میتونی بزنیش.  -

داننم چنرا در    جلو رفتم و تا نزدیکش رسیدم با دو دستم هلش دادم و فنرار کنردم. نمنی   
شاید چون بین چهار برادر قنرار گرفتنه    بودیم. قدر با هم بد دوران کودکی، من و محمد این
کرد. کمی لوس شده بودم.  اری از من میشد، پدرم  رفد بودم و هر وقت با غنها دعوایم می

اما وقتی ازدواج کردم و به تهران غمدم به قدری با هم خوب شده بنودیم کنه حند نداشنت.     
شندم و ان نار    زد حالم را بپرسد، سرگردان منی  گمشت و محمد زنگ نمی چند روز می اگر

اربنت تمنام   چیزی را گم کرده بودم. محبت خاصی نسبت به او پیدا کنرده بنودم. دوری و   
 مان را به مهر و محبت تبدیل کرده بود.  های کودکی ها و کدورت بغع

محمد چهارمین فرزند بود و در احمدغباد به دنیا غمد. مقطن  ابتندایی را در احمندغباد و    
باد راهنمایی را در رام ه درس خوانند. سنوم راهنمنایی را کنه تمنام کنرد در همنان احمندغ        

 گفت:   دکی پرجنب و جوشی داشت. مادرم میکو شاگرد جارودوزی پدرم شد.

یدیم. ش ن  ن م ی داشتیم که سحرهای ماه رمضون اذون صبح رو از او رادیویی -

خواد با س نگ بش کنه وب ه ق ول      میبرداشته و  یک روز دیدم محمد رادیو رو

دم تا باالخره تونستم رادی و رو  یقدر دنبالش دوی ناو خودش ببینه توش چیه. 

 از دستش بگیرم. 

 ای وارد خانه شد و گفت: شانزده یا هفده ساله بود که یک شب با برگه

 ذوالفقار گرفتم. شمام باید امضاش کنین تا من بتونم برم جبهه. این رو از حاج  -
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 مادرم گفت: 

ت، مصطفی و حسین، االن تو جبهه هستن. حاال ابرادرتا کنم. دو  من امضا نمی -

 دن. تو نمی خواد بری، صبر کن تا اونا برگر

راهنی   با اصرارهای زیاد  توانست از پدرم امضا ب یرد و چند روز بعد هم ولی 
خبنر بنودیم. منادرم رفنت پنیش       اصفهان شد. نزدیک به سه ماه بود که از محمند بنی  

 ذوالفقار و گفت:  حاج

 های ما رو کجا بردن که هیچ خبری ازشون نداریم؟ حاجی این بچه -

 کلّه محمد پیدا شد و گفت:  بعد سرو سه روز

 تو دوره آموزشی بودیم، رفته بودیم میمه تا این دوره رو بگذرونیم.  -

 .غه کنه مدت کوتاهی در ده ماند و بعد به اصفهان رفت و از غناا عازم جبهه شند 
شان به هن ام رفتن بنه جبهنه    ها در احمدغباد حسرت بدرقه عزیزانخانواده چقدر از 
 شان ماند.  در دل
منان نامنه    غمند. بعضنی اوقنات هنم بنرای      دو سه ماه یک بار بنه مرخصنی منی   هر 

سلیمان که در گاراژ میهن تور شهرضا بود.   فرستاد. البته نه به احمدغباد بلکه به غقا می
شند.   داد که از شهرضنا راهنی ده منی    بوسی می ها را به راننده مینی سلیمان هم نامه  غقا
کرد و تقریباً سه ساعت بعد  به سمت ده حرکت میظهر از شهرضا زبوس دو بعدا مینی

دیند   کنه منی  ای  نامه را به اولین ب نه  ،رسید رسید. وقتی راننده به کنار ده می به ده می
 گفت:  داد و می می گمرد، یا از غناا میکند  دارد غناا بازی می

 بده به فالنی. رواین نامه  -

دانسنتند در ازای   دادنند، چنون منی    ها هم با ذوق و شوق این کار را اناام می ب ه 
 خواهند گرفت.  ا مژدگانی خوبیه رساندن این نامه

  فرارسید. ا بعد از دو سال که به شکل داو لبانه در جبهه بود تازه زمان سربازی
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که سه چهار ماه وظیفه شد. نام کرد و پاسدار زی در سپاه ثبتبرای اناام خدمت سربا
 ام را برایش نامزد کردیم.  ش گمشت، وقتی به مرخصی غمد، دختر خالهاز خدمت

ها بنه   اواسط دوران سربازی بر اثر اصابت ترکش به شکمش ماروح شد. ترکش
کننند و   منی  شستانی در تبریز منتقلحدی بود که از جبهه برای عمل جراحی به بیمار

 )ع( بسنتری حسنین  ن امامو در بیمارستا غورند میتهران بعد از اناام عمل با هواپیما به 
  تمام ن ده بنود  ا . مدتی  ول ک ید تا حالش رو به راه شود. هنوز سربازیکنند می

 رفت.  و باید دوباره به جبهه می
ولنی  بار ماروح و دچنار منوج انفانار شند،     وقتی به جبهه بازگ ت برای دومین 

ه تهران بیاید و بستری شود. اواخر خندمت هنم   ای نبود که بخواهد ب شدتش به اندازه
شیمیایی شد و فقط دو روز در همان بیمارسنتان پ نت جبهنه بسنتری شند. غن موقن        
چون جوان بود اثرات شیمیایی بر روی بدنش خیلی نماینان ن ند و زود خنوب شند.     

 خدمتش را هم ادامه داد تا دو سال خدمت تمام شد.
عقد  را در ده برگزار کردیم و  برای کنار   بعد از پایان خدمت سربازی مراسم 

ترم مغازه لوازم سناختمانی داشنت و محمند شناگرد او      راهی تهران شد. برادر بزرگ
یک سال که در تهنران کنار کنرد، زنندگی      کرد. بعد از ر منزل ما زندگی میشد و د

 ام شروع کرد.  م ترکش را با دختر خاله
اثر بیمناری در شنش مناه ی از دنینا رفنت.      به دنیا غمد ولی در  64ب ه اولم سال 

سال بعد خداوند هادی را به ما داد. اوایل ازدواجم چیزی از عوارا شیمیایی شندن  
های ب  ی ا  را شنروع کنرد    کم هادی شیطنت دیدم؛ اما وقتی کم حمدغقا را نمیم

 گفت:  می شد و کند و دچار سردرد میتوانست تحمل  محمدغقا نمی

 ی نکن. بابا جلو من شیطون -

دوسنت  نیا غمد. محمند ناهیند را خیلنی    هادی شش ساله بود که دخترم ناهید به د
 گفت:  داشت و همی ه می

 به دختر باید محبت بیشتری کرد.  -
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 گردانند و هنر چینزی را کنه     منی  برد و از مدرسه بر خود  ناهید را به مدرسه می
 خرید.  دوست داشت برایش می

هم دل درد شدیدی داشت و هم عوارا موج گرفت نی   شد که ای می فتهیک ه
  کردنند.  ا ا  شدت پیدا کرده بود. بیمارستان که مراجعه کردیم بستری و شیمیایی
خورد. قبالً هنم دو سنه نوبنت اینن      های شدیدی داشت.  وری که زمین می سرگیاه

ا  ور شده بود و بعد از مدتی بستری شدن در بیمارستان حالش خنوب شنده بنود. امن    
  والنی شد و به یک هفته رسید.  شدنش این بار مدت بستری

مان از دیدار محمد فقط این بود که   رفتیم سهم هر روز که برای مالقات محمد می
اما روز بهتر شود، ببینیم و امید داشتیم که حالش  یو او رااز پ ت پناره اتاق غی.سی.

از تمامی دردهایش رهایی پیدا کرد و  سراناام یک روزشد و  به روز حالش بدتر می
جانش را یک روز در بیمارسنتان ن نه داشنتند تنا پروننده       به غرزویش رسید. پیکر بی

   از اصفهان به تهران برسد.ا زیجانبا
رفنت و ننه از امکاننات درمنانی غنانا      گ منی   جانبنازان  بنیناد  نه حقنوقی از   محمد
جانبنازی را   ولی کارت پرداخت ، میکرد و تمام هزینه درمان را خود   استفاده می

 داشت.
حسین بود و به شنهید خنرازی خیلنی عالقنه داشنت. موقن         در ل  ر چهارده امام 

 شهادت محمد، هادی چهارده ساله و ناهید ه ت ساله بود.
 

 های خواهر و همسر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

اار کهدرن رل نندها  هد کهاری کهه      به پور فخارر اور احتدا  بگذاریو ف بدای " 
 "توانیو انجا  بو یو.  خی
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ر( اصنغ  داوود خدابیامرز )پسر عموی حاج غقا 66یکی از روزهای خوب تابستان سال 
من و مادرم را سوار کرد و بنه سنمت جمناران حرکنت کنرد.       با ماشین پیکانش غمد

خطبنه عقندمان را   امنام  اصغر هنم داخنل ماشنین ن سنته بنود. قنرار بنود غن روز         حاج
بقیه بنرای دیندار امنام غمنده بودنند.       د. تنها عروس و داماد غن روز ما بودیم ونبخوان

برای همین هم اول ما را نزد امام فرستادند. تا رسنیدیم جلنوی درِ حینا  خاننه امنام،      
اصنغر   ن اهی به حاجمسئول دفتر امام( که روی درگاهِ در ایستاده بود، غقای توسلی )

 انداخت و گفت: 

 ید؟ ای محضری رو انجام دادکار -

 اصغر گفت:  حاج

 بله.  -

 پرسید: 

 نده شده؟ خوخطبه هم  -

 اصغر گفت: حاج

 ولی غیابی. بله،  -

 گفت:

 روخطب ه ط الق    بگی د  خون ه د. برگردید به همان دفترپس شما به هم مَحرمی -

 .محضر امام بعد دوباره بیایید ون بخوننبرات
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 بعد هم ادامه داد:  

 ، بیایید داخل، برای دیدار امام. تبا جمعی و برگردید -

 اصغر گفت:  در راه بازگ ت به خانه، حاج 

قضیه م ا   لیآقای توس رفتم. نوبتم که شد،  امام دست بوسی بهصف آقایون  با -

ظه نگاه پدرانه و م یه لحفت و از امام خواست تا دعامون کنن. ایشون هرو گ

 . نو زیر لب دعا کرد نرو به من انداخت ونش نمهربو

خطبنه  نالق خواننده شنود و     مان  بینراضی ن د که اول زندگی اصغر اصالً  حاج
 گفت: 

 همین دعای امام تو زندگی برامون کافیه.  -

 قبنول شندم،   دان ن اه همان سنال   ان شد؛دوران عقدمان با کنکور دادن من همزم
، روز وحندت  قند ولی به دالیل متعددی ناچار به انصرا  شدم. چهنار مناه بعند از ع   

رفنت و   اصغر صنبح بنه حنوزه منی      سم عروسی برگزار شد.حاجحوزه و دان  اه، مرا
نخورده برای تدریس عربنی، دیننی و    ناهار را خورده گ ت، وقتی ظهر به خانه برمی

. دو فنت ر منی  ای که در خیابان منصور بنود   ادبیات فارسی به مدرسه راهنمایی پسرانه
بنه شنوخی    اهیگدی ر به حوزه نرفت.  ا  یل با نیرام م سه سالی که گمشت علی

 گفتم:  می

شه که نه روح انی روح انی بش ه و ن ه      نتیجه وحدت حوزه و دانشگاه این می -

 دانشجو دانشجو.

گفته بنود  ام خواست اری خندید. قبل از ازدواج، یعنی همان ای حاجی هم فقط می
هنا تننفس سنختِ او را     شبمان، وقتی  واجاوایل ازد ه است.که در جبهه شیمیایی شد

بیفتد. تا به حال ندیده بودم کسی ذره ذره نفنس   فاقیترسیدم ات لحظه می دیدم هر می
  .بک د

قبل از انقالب با شهید سردار بروجردی و شنهید عبدالرضنا در جلسنات محرماننه     
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ضد رژیم و مبارزات شرکت داشت. بعند از پینروزی انقنالب عضنو گنروه چریکنی       
هنای   پاه ملحق شد. در درگیریابوشریف و چمران شد و از اولین نفراتی بود که به س

کردستان حضور فعال داشت و بعد از سه سال حضور در منا ق جن نی در عملینات   
فیر بر اثر بمباران شیمیایی به پ ت جبهه منتقل شد. از غن به منطقه جُ ، درکربالی پنج

ا  را  هنای فرهن نی و منمهبی    بعد دی ر توان رفتن به جبهه را نداشت. ولنی فعالینت  
 د و نوع دی ری از تال  یک رزمنده را به تصویر ک ید. غااز کر

توانسنت   هنا نمنی   به کتاب خیلی خیلی عالقه داشت. وقتی بر اثر تن ی نفس شنب 
عاشنق  جماعنت را تنرک نکنند.    سعی داشنت نمناز   ابد، تنها مونسش کتاب بود. بخو
. هر اشتدفامیل و ایرفامیل هم برایش فرقی نکرد،  و به همه غنها سالم می ها بود ب ه

زد و بعد از یک سالم و احوالپرسی کوتاه  دو سه روز به خانه اقوام نزدیک زنگ می
زد و سنربه سرشنان     نان حنر  منی   ی هنا  یک رب  یا بیست دقیقه با ب ه ،ترها با بزرگ

 ت.گماش می
مننان را در خیابننان منصننور  خواسننت مغننازه متروکننه خانننه مننادربزرگ وقتننی مننی 
 التحریر م غول شود، همه دوستان و فامیل بدون اندازی کند و به کار فرو  لوازم راه

مغنازه را   ولنی او  ینده اسنت و اینن مغنازه رونقنی نندارد،      فا گفتند این کنار بنی   استثنا
رونق گرفت و هم بعد از گمشت   کارو  هم کسب ،اندازی کرد و به لطف خدا راه

 ه منصننور شنند و بی ترشننانهننی محلنناللّ هننای حننزب ق ب ننهوپننات مغننازه ا  چننند منناه
شنان بنود و حناال بنرای      اصنغر معلنم   هفت سنال قبنل حناج    ند که ششهایی بود همان

 خودشان مردی شده بودند.
. صنبح تنا عصنر بنه بنیادشنهید      اصنغر تندریس نداشنت    موق  دی ر حناج البته غن  
ا  بر انصا  بود. جنس فروخته شده  رفت و عصر تا شب به مغازه. اساس کاسبی می

گرفت، به سود خیلی کنم قنان  بنود. خیلنی بی نتر از غن نه کنه در         را از همه پس می
ک ید. با اینکه برداشتن بارهای سن ین و هنوای   غورد زحمت می کاسبی به دست می

 کنه  وسنپایی  موتنور  کرد، اما با اذیتش می غلوده بازار مخصوصاً در ایام زمستان واقعاً
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بنه  . کنرد  منی  خرید مغازه برای و رفت می بازار به میان در روز یک یا روز هر داشت
و در  نقل مکنان کنند  خواست از غن مغازه به پاساژ روحی  داد. وقتی می همه نسیه می

 لبکار بود.  غناا م غول به کار شود، مبلغ بسیار زیادی از مردمی که نسیه برده بودند
 گفت:  با خنده می

 شون باشه. م حاللشون رو دادن که هیچ، ندادنَ اگه بدهی -

هایی هم که از این افراد در دفتر  نوشته بود فقط برای خود   ها و ن انه غدرس 
 قابل شناسایی بود: خانم عینکیه، غقا قد بلنده و...

خاننه عنوا    بعی خاص خود  را داشت و بنا غمندنش بنه خاننه، فضنای       شوخ
 وجود  باعث غرامش جسم وداد.  ت میها دس شد و احساس خوبی به من و ب ه می

هنا از پاینان    شنود بعند از گمشنت سنال       ثابت کرد که منی ا . شیوه زندگیجان بود
از  دگی کرد.جنگ هم نان یک رزمنده خالص و پاک باقی ماند و مانند شهیدان زن

د گمشت تا مبادا مدیون کسی باشند.  م خود  که داشتن کارت جانبازی بوحق مسل
در فقنط  شنان   شان، مخفی است و ننام  اصغر کم نیستند. کسانی که شهادت امثال حاج

 دفاتر غسمانی شهدا به ثبت رسیده است.
 

 های همسر شهید بر اساس گفته
 
 های غسمانی: پیغام

 

که ای   خ ارا رر خقابل ننهه که اوا بد خا خقور نموره اسا اظدار نااشکوری ککیو"
 "اش تسلیز خحض بااو. االف ت وریا اسا. اوافنو رفسا رارر بکوه
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 ماه 7سال و  14 علی محمدی 14
 ماه11سال و 14 ماید ابراهیمی 24
 ماه1 سال و   24 ابوالفضل اکبری 21
 ماه 4سال و  24 ماتبی غزادی 22
 ماه 5سال و  24 حسن خسرویان 23
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 ماه 1سال و  24 حسین غزادی 24
 ماه11سال و 24 محمود غزادی 25
 ماه 1سال و  21 ابوالقاسم اکبری 26
 ماه 4سال و  21 اکبرکریمی 27
 ماه14سال و 21 رضا کریمی 21
 ماه 11وسال  21 مرتضی محمودی 24
 ماه 3سال و  22 االمرضا اکبری 34
 ماه 4سال و  22 عبداهلل اکبری 31
 ماه 1سال و  23 ابوالفضل محمدی 32
 ماه 5سال و  24 لطف اهلل اکبری 33
 ماه 7سال و  24 محمود غزادی 34
 ماه 4سال و  24  با بایی سید محمد به تی 35
 ماه 1سال و  25 حسین کریمی 36
 ماه 7سال و  25 غتش پناهمصطفی  37
 ماه 7سال و  25 هاشم کریمی سید 31
 سال 26 االمرضا غزادی 34
 ماه 1سال و  21 حسن اکبری 44
 ماه 2سال و  21 اکبر محمدی 41
 ماه 7سال و  34 حبیب اهلل کریمی 42
 ماه 2سال و  36 علی جزمانی 43
 ماه 4سال و  36 )جانباز(علی اصغر غتش پناه 44
 ماه 4سال و  36 )جانباز(محمد کریمی 45
 ماه 3سال و  46 محمدحسین کیانی 46
 ماه 5سال و  46 ابراهیم کریمی سید 47
 ماه 4سال و  47 )جانباز(اصغر کریمی 41
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 ماه 7سال و  52 ابوالفتح سعیدی 44
 ماه 6سال و  55 االمرضا غزادی)جانباز( 54
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 شهادتتاریخ  ا بر اساساسامی شهد

 تاریخ شهادت خانوادگی ونام نام شماره

 11/4/64 محود واسعی 1
 14/11/64 االمرضا اکبری 2
 2/1/61 حسن اکبری 3
 7/1/61 ابوالفضل اکبری 4
 14/2/61 سید ابراهیم کریمی 5
 14/2/61 رضا کریمی 6
 14/2/61 محمد کریمی 7
 14/2/61 مرتضی محمودی 1
 23/4/61 ابوالفتح سعیدی 4
 24/4/61 لطف اهلل اکبری 14
 7/7/61 احمد کریمی 11
 14/7/61 عباس اکبری 12
 12/7/61 عباس غزادی 13
 6/4/61 حسین کریمی 14
 4/1/62 ابوالقاسم اکبری 15
 23/1/62 مرتضی غزادی 16
 25/1/62 اکبر محمدی 17
 27/5/62 ماید کریمی 11
 13/1/62 ابوالفضل غتش پناه 14
 21/1/62 اکبری عبداهلل 24
 24/1/62 رضا پویان 21
 16/4/62 اکبر کریمی 22
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 3/12/62 عباس غتش پناه 23
 11/12/62 ابوالفضل محمدی 24
 11/12/62 سید محمد  با بایی 25
 12/6/63 حسن خسرویان 26
 17/12/63 االمحسین اراا 27
 4/12/64 حبیب اهلل کریمی 21
 23/12/64 محمود غزادی 24
 3/1/65 ماید شاه علی 34
 14/4/65 االمرضا غزادی 31
 14/4/65 محمود غزادی 32
 1/6/65 علی محمدی 33
 13/6/65 حسن کریمی 34
 14/65//27 علی اکبر افراز 35
 4/11/65 االمرضا اکبری 36
 11/12/65 علی جزمانی 37
 24/12/65 سید هاشم کریمی 31
 2/4/66 االمرضا غزادی 34
 1/5/66 غزادیمصطفی  44
 1/2/67 مصطفی غتش پناه 41
 23/3/67 حسن غزادی 42
 34/4/67 ماید ابراهیمی 43
 1/5/67 ماتبی غزادی 44
 3/6/61 حسین غزادی 45
 25/14/75 پناه )جانباز( اصغر غتش علی 46
 6/3/75 االمرضا غزادی)جانباز( 47
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 27/2/14 محمد حسین کیانی 41
 1/3/14 محمد کریمی)جانباز( 44
 5/11/11 اصغر کریمی)جانباز( 54
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 ماه شهادت ا بر اساساسامی شهد

 

 

 

 شهدای فروردین ماه
 14/12/32 2/1/61 حسن اکبری
 4/12/46 3/1/65 ماید شاه علی
 41 7/1/61 ابوالفضل اکبری
 2/5/44 4/1/62 ابوالقاسم اکبری
 15/11/43 23/1/62 مرتضی غزادی
 24/11/33 25/1/62 اکبر محمدی

 شهدای اردیبهشت ماه
 3/7/41 1/2/67 مصطفی غتش پناه
 1/11/42 14/2/61 محمد کریمی
 21/4/34 14/2/61 رضا کریمی

 12/4/14 14/2/61 سید ابراهیم کریمی
 1/3/34 14/2/61 مرتضی محمودی

 7/11/33 27/2/14 حسین کیانیمحمد

 شهدای خرداد ماه
 2/4/14 6/3/75 )جانباز(االمرضا غزادی 

 1/6/47 1/3/14 محمد کریمی )جانباز(
 1/1/54 23/3/67 حسن غزادی

 شهدای تیر ماه

 1/4/44 2/4/66 غالمرضا آزادی

 22/6/44 14/4/66 محمودآزادی

 7/6/47 14/4/66 غالمرضا آزادی
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 6/1/46 12/4/64 محمود واسعی

 12/7/2 22/4/61 ابوالفتح سعیدی

 11/26 22/4/61 اکبریلطف اهلل 

 22/6/47 24/4/67 مجید ابراهیمی

 شهدای مرداد ماه
 1/6/47 1/5/66 مصطفی غزادی
 24/1/47 1/5/67 ماتبی غزادی
 1/2/43 27/5/62 ماید کریمی

 شهدای شهریور ماه
 12/11/45 1/6/65 علی محمدی
 22/14/47 3/6/61 حسین غزادی
 24/1/43 12/6/63 حسن خسرویان
 31/3/46 13/6/65 حسن کریمی

 شهدای  مهر ماه
 16/5/45 7/7/61 احمد کریمی
 14/2/43 14/7/61 عباس اکبری
 14/1/43 12/7/61 عباس غزادی

 شهدای آبان ماه
 4/5/46 13/1/62 ابوالفضل غتش پناه
 25/4/44 21/1/62 عبداهلل اکبری
 14/12/45 24/1/62 رضا پویان
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 شهدای آذر ماه
 13/1/36 6/4/61 حسین کریمی
 14/11/44 16/4/62 اکبر کریمی

 شهدای دی ماه
 12/6/34 25/14/75 )جانباز(پناه اصغر غتش علی

 12/1/46 27/14/65 علی اکبر افراز

 شهدای بهمن ماه
 43 4/11/65 االمرضا اکبری
 42 14/11/64 االمرضا اکبری
 7/2/41 5/11/11 اصغر کریمی

 اسفند ماهشهدای 
 11/11/43 3/12/62 عباس غتش پناه
 14/5/34 4/12/64 حبیب اهلل کریمی
 34/14/24 11/12/65 علی جزمانی
 1/5/44 17/12/63 االمحسین اراا
 11/34 11/12/62 ابوالفضل محمدی

 3/31 11/12/62 محمد  با باییسید
 5/5/44 23/12/64 محمود غزادی
 24/5/44 24/12/65 سید هاشم کریمی





 

 
 

 

 ایم سراپا اگر زرد و پژمرده

 ایم ولی دل به پاییز نسپرده
 

 چو گلدان خالی، لب پنجره

 ایم پُر از خاطرات ترک خورده
 

 ... گواهی بخواهید، اینک گواه:

 ایم! همین زخم هایی که نشمرده
 

 دلی سربلند و سری سر به زیر

 ایم از این دست عمری به سر برده
 
 
 

 آزادگان 
 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اک دی حس  اان از نزاره
 

 (یار اهلل  دزنو)
 00/3/0435: فالرت
 0/0/0435: اسارت

 الم ی   تح تملیات رقابیها تکگه: اسارت خحل
 40/0/0430: نزاری
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 جبهنه  از کنه  گفنت  منان  فرماننده  بنود،  شنده  تمام خدمتم دوران که شد می ماه شش

 : گفتم و نکردم قبول برگردم،

 .گردم می بر بعد و کنم می شرکت عملیاتم این در -

 پاتنک  جنواب  دربنود کنه    گمشنته  عملینات  از روز دو بنود،  المبنین  فتح عملیات
 در کنه  بنود  ن مشنته  زینادی  زمنان  رفتنیم.  غنها سمت به و شدیم تانک سوار دشمن،
. شندم  پرتاب بیرون به تانک از و شد منفار تانک ناگهان گرفتیم. قرار غنها محاصره

 شنده  نابیننا  چ نمانم  و مانروح  صورتم تانک، داخل های شی ه خرده برخورد اثر بر
 : گفت می عربی به که شنیدم را صدایی فقط ببینم، توانستم نمی را چیزی هیچ .بود

 !پاشو -

 بندون  البته غوردم؛ دست به دوباره را ام بینایی تا ک ید  ول ماه هفت شش تقریبا
 .برگ ت ام بینایی خود به خود خدا لطف به ببرند، بیمارستانی به مداوا برای مرا اینکه
 فراموشنم  گناه  هنیچ  کنه  خنا رات  غن از یکی .بود خا ره اسارت در ما روزِ هر 

 اردوگناه  در کنه  نفنری  دویست و هزار از. بود نما رفتن زیارت ماجرای شد، نخواهد
 را بقینه  شند  قرار ،کردند نام ثبتبرای زیارت امام حسین )ع(  را نفر چهارصد بودیم،

 . ن د محقق وقت هیچ امر این البته که ببرند غینده های نوبت در
 و کنردیم  درسنت  جنوهر  شنلوار  کنش  بنا  شنناختیم.  نمنی  پنا  از سر خوشحالی از

 را خمیننی  امنام  عکنس  غن روی هنا  ب نه  و درغوردینم  مالفنه  حالنت  به را ها دشداشه
 . کنیم کار چه کربال، رسیدیم وقتی که شد اناام ها ریزی برنامه تمام. ک یدند
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 سمت به و کردند سوار را عراقی سرباز بیست و اسیر بیست ها اتوبوس از کدام هر
از  کنند.  بینان  را منا  روز غن احسناس  نتواند ای کلمه هیچ شاید. کردند حرکت کربال

سهمیه همی  ی ما شنده   جسمی و روحی های شکناه انواع همان لحظه اول اسارت 
 شنده  کنه  هنم  روز ینک  بنرای  حناال  و را به جهنمی تبدیل کرده بود بود و اردوگاه 

 مان همرزمان از چقدر که رفتیم می امامی زیارت به و کردیم می ترک رااا غن داشتیم
اتوبنوس   رسیدیم کربال به وقتی. رسیدند شهادت به شزیارت در حسرت و او ع ق به

 روی به ماشین از را خودشان ها ب ه تمام ها در خیابانی نزدیک به حرم توقف کردند
 .ریختند اشک و رفتند خیز سینه را حرم تا خیابان غن فاصله و انداختند زمین
 خیابنان  در کنه  )ع( ابوالفضنل  حضنرت  سنرای  مهمنان  به را ما همه زیارت از بعد
  نر   دو هنا  ب نه  شندیم،  کنه  مهمانسنرا  وارد. بردنند  بود، (ع) حسین امام حرم پ تی

 بیرون به پناره از و گرفتند بود، شده ک یده غن روی امام عکس که را هایی دشداشه
 سنربازان  گو  به ما صدای تا دادن. شعار به کردیم شروع همه بعد و کردند غویزان
 حنرم  بنه  باشنیم  خورده چیزی غنکه یب مهمانسرا از را ما و غمدند ی سر رسید، عراقی
 را غنهنایی  رسنیدیم،  اردوگاه به وقتی. برگرداندند اردوگاه به غناا از و کردند منتقل
 هنم،  اسنرا  بقیه و فرستادند انفرادی سلول به داشتند را بقیه هدایت و رهبری نقش که
... و میلنه  کابنل،  شلنگ، با روز هر و شد حم  شان یامائ های وعده تمام هفته یک
 .گرفتند قرار شتم و ضرب مورد
 
 
 

  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نباری  یض کیانی تزیزاهلل اان از نزاره
 

 (حمو دزنو خ)
 04/00/0440: فالرت
 00/4/0430: اسارت

 المقوس بیا تاتملی ادخشددا: اسارت خحل
 40/0/0430: نزاری
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 چنون  بروم جبهه به داو لب گرفتم تصمیم وقتی. کردم می کار گازفروشی مغازه در

 گمرانندم  را غموزشی دوره یک تهران حسن امام پادگان در ابتدا بودم، نرفته سربازی
 . شدیم جبهه عازم اشتر مالک پای اه از ها هم هری از نفر وپنج بیست اتفاق به بعد و

 ناگهنان  نبنرد  در حین بردیم. هاوم دشمن سمت به همه شد شروع عملیات وقتی
 و بنودم  افتناده  زمنین  روی بنود.  صنبح  ننه  تقریبنا  ساعت کرد. اصابت کمرم به تیر دو
 ؛کردند خالی خ اب چند کنارم و غمدند عراقی سرباز سه کنم. حرکت توانستم نمی
 پنایش  بنا  بنودم  افتاده شکم روی به که مرا ،غمد که چهارم سرباز نخوردم. تکان ولی

تم اسنار  هدور لحظه همان ازبود و  ظهر دوازده ساعت ام. زنده شد متوجه و برگرداند
 شروع شد.
 بنا  خنا ر  همنین  بنه  نداشت، خالی جای هیچ غمد ما بردن برای عراقی نفربر وقتی

 بننه  بعند  و صنحرایی  بیمارسنتان  بنه  ابتندا . کردننند بمپرتنا  اسنرا  بقینه  روی رحمنی  بنی 
 از بعند  و رمادینه  و عنبر اردوگاه به هم بیمارستان از. منتقل شدم بصره در بیمارستانی

 کنه  گمشنت  منی  موصنل  بنه  منان  غمندن  از ماه دو. رفتم موصل اردوگاه به ماه سه دو
 .کرد  ثبت در لیست اسرا را نما نام و غمد سرخ صلیب

 نوبنت  سنه  در فقنط  نداشنتیم،  خروج اجازه و بود بسته غسای  اه درب روز چهل
 سنربازان  هنم  قبل از. کردند می باز را درب دست ویی به رفتن برای وشب ظهر صبح،
 شنلنگ،  بنا  و ایسنتادند  منی  شد می بهداشتی سرویس به منتهی که راهرویی در عراقی
 خنودم  زدنند.  منی  را منا  داشنتند  دسنت  در که دی ری چیز هر و فانوسقه میله، کابل،
. غمد در حدقه از شان چ م وشتم، ضرب وسایل اصابت اثر بر نفر چند که بودم شاهد
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 هنر  غن از بعند  ولنی  ؛بنود  هنا  عراقنی  روزِ هر ی برنامه این سرخ صلیب غمدن از قبل تا
 .زدند می بود خا ی نظرشان به که را کس

 هنا  عراقنی  چ نم  از دور، دوازده سناعت  هرشنب  داشنت و  رادیویی اسرا از یکی
 بنه  دسنت  کاانم  اینن  شند  منی  کنه  صبح نوشت، می کاامی روی و شنید می را اخبار
 بنه  بخواهند ها عراقی اینکه از قبللما  دند.ش می مطل  اخبار از همه و گ ت می دست

 .شدیم باخبر اسرا غزادی و قطعنامه پمیر  از ریق،  این از ، مابدهند خبر ما
 بایند  کننم  خالصه جمله یک در را اسارتم نیم و  ماه  سه و سال 1 این بخواهم اگر
  :ب ویم
 ".بود الهی امتحان دوران"

 فرزنندم،  سنه  و همسنر  از دوری بنویژه  دوران اینن  های کاستی و ها سختی تمام با
 .بودم نیامده جبهه به کا  که نکرد خطور ذهنم به هم ای لحظه برای حتی
 
 
 

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خحموری ابوالفضل اان از نزاره
 

 (اهلل فلی  دزنو)
 43/3/0434:فالرت
 45/4/0430:اسارت

 المقوس بیا تملیات المهها: اسارت خحل
 3/3/0430:نزاری
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 پیکنر  ت نیی   شاهد روز هر .بود گمشته تحمیلی جنگ شروع از ونیم سال یک حدودا
 پرپنر  عزینز  اسنالمی  اینران  خاک و غب و ناموس از دفاع در که بودیم  مردانی ایور
 سنالم  هفنده  هنوز و  بودم اصفهان هراتی دبیرستان سوم سال غموز دانش. بودند شده
 چنند  بنا  و  گرفتم را والدین رضایت بود  ور هر و نداشتم قرار و صبر بود. ن ده تمام
 اصنفهان  ادیر پادگان در غموزشی مراحل  ی از پس ،مساد و محل های ب ه از نفر
 .شدم اعزام جبهه  به

 علنی  رمز باو  خرم هر غزادی ا هد ب  14/2/61 تاریخ در المقدس بیت عملیات
 غزادی بننا  17/2/61 تنناریخ در دوم مرحلننه غن متعاقننب و شنند شننروع ابیطالننب ابننن

 که مرحله بود گمشته نیمه از شب ..شد اناام موفقیت با  حمید پادگان از محورهایی
 دسنت ه بن   محنور  اولنین  عملینات  شنروع  با .شلم ه غااز کردیم سوم عملیات را در

 فنرار  جن نی  ادوات تلفنات و جنا گماشنتن    بنا  هنا  عراقنی  وشد  فتح اسالم رزمندگان
 .کردند
 بنود  ننزده  صنبح  سنپیده  هنوز چون مان،استقرار و دشمن خاکریزهای فتح از پس
 دشمن مواض  از دی ر یکی  ر  به مانده باقی صبح  لوع تا که فرصتی تا شد قرار

  نی  از پنس  کنردیم.  حرکنت  بنه  شنروع  شننی  جناده  ینک  امتداد در. کنیم پی روی
 متوجنه  هنا  عراقنی  و بنود  شده روشن هوا سفانهمتأ .شد نمایان دشمن خاکریز مسافتی
 بنه  رزمندگان از تعدادی شد. بدل و رد  ر  دو بین سن ینی غتش شدند، ما حضور
 .شدند ماروح یاو  شهید برخی و برگ تند عقب

 در شدم. گیر زمین و کرد اصابت چپم زانوی به تیری بود. صبح پنج حدود ساعت
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 و کتنف  صنورت،  ناحینه  از غن هنای  تنرکش  پرتاب و ای خمپاره انفاار با حال همان
 .شدم بیهو  و ماروح ب دت هم کمر بخصوص

 فنرا  را جنا  همنه  سکوتو درخ ید  می غسمان وسط خورشید غمدم که هو   به
 شنهید  هنا  ب نه  از زینادی  تعنداد نداشتم.  ها عراقی خاکریز با زیادی فاصله .بود گرفته
 از بودنند  افتناده  زمنین  روی منن  از متنری  چنند  فاصنله  بنا  نفنر  دو  یکنی  بودند. شده
 و خنون  کنه  حنالی  در بقینه  و بودنند  زننده  هننوز  .هسنتند  اصفهانی فهمیدم شان لهاه

 .بودند فرورفته عمیق خوابی به ان ار ،بود پی یده خود در را جا همه خاکستر
 صندای  و عربنی  زبنان  بنه   صداهایی فراگیر، سکوت غن میان در لحظاتی  از پس
در  حرکنت  بنا  کنه  بودند عراقی سربازاند. غری، رسی گوشمه ب متعاقبی تیرهای تک
 حرکنت  تنوان  .زدنند  می خالص تیر دیدند می زنده را سهرک و ماروحان شهدا بین

 بنا  کنه  ایسنتادم  پنا  روی بنود  گرفتنه  خون را بدنم تمام که حالی در بسختی و نداشتم
 .رفتم هو  از و شده زمین بر نقش مادد عراقی سربازان از یکی ل د ضربه
 خواسنت  غنهنا  از یکی .غمدند  رفمه ب عراقی سرباز سه دوباره غمدم که هو  به
 تینر  کنه  داشنتند  قصند  و شندند  منانعش  دی ر سرباز دو اما ببرد، خاکریز پ ت به مرا

 شان همرزم به فحاشی نهایت در و زیاد م وی ب و از پس سرباز دو غن.بزنند خالص
 بغنل  منرا هنم   سنرباز غن از کنار من دور شدند،   و شدند منصر  خالص تیر زدن از

 .برد خاکریز پ ت به و کرد
 بودنند  غنانا  نینز  اسنرا  از دی ری تعداد که سیلویی در و بردند بصره به  را ما ابتدا

 خیلنی  حنالم  .بودنند  شنده  گرفتنه  اسنارت  بنه  قبل روز دو یکی غنهاهمه  .داشتند ن ه
 .شدم منتقل بصره در بیمارستانی به غناا از جراحاتم شدت بخا ر و  بود وخیم

 بنه  بود شده عفونت از مملو بدنم های زخم که حالی در از چند روز بستری، پس
 اینن . شندم  منتقل شد م هور« عنبر» به بعدا که االنبار استان در ه ت شماره اردوگاه
 چنند  شندند.  منی  ن هنداری  غنانا  در ایرانی اسرای که بود اردوگاهی اولین اردوگاه
 .نسبتاً خوب شدم خدا لطف به تا گمشت ماهی



 یک بغل مهتاب

 

214 

 در نیسنت   غن گفنتن  ماال ایناا در که هایی ن یب و فراز با را سال هفت از بی تر
 هنم  از دی ر یدتعدا با که بود ن ده امام حضرت چهلم هنوز. گمراندم عنبر اردوگاه

 نیمنی  و سنال  ینک  حدود .شدم منتقل هفده  کمپ به و جدا اسرا بقیه از ها اردوگاهی
 غقنا  حناج   مرحنوم   غزادگنان  سنید  وجود از گیری بهره توفیق بودم هفده  درکمپ که

 .داشتم را ابوترابی
 اجنرا  سنرود  قالنب  در بعضنا  که گفتم می اشعاری  داشتم شعر  ب  اینکه به توجه با
 . کرد می ایااد اسرا جم  در ای تازه هوای و حال و شد می

 ...و گ تم باز اسالمی میهنبه  4/6/64تاریخ   در نهایت در
 

 داشتیم روایت هاران ام از روزگاری
 انباشتیم ها سینه روی به دوران محنت

 

 ما حال از خبر داشت کی دل، اوهام در خفته
 ب ماشتیم لب روی بر لب و خوردیم دل خون

 

 سبب زین بودیم بسته دل خدا امید به چون
 برداشتیم او ایر از دگر را دل و دیده

 

  او ذکر با پا و بردست سحر گیسوی تاب
 ب ماشتیم بصر اشک درگهش بر مستدام

 

 وصال از منور دیده کند کی"زائر" که تا
 کاشتیم هامان سینه در او روی ع ق بند

 

 محمودی ابوالفضل
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 فرودیداگر رمز هبوط است شما سِرّ 

 اگر راز عروج است شما مرغ هوایید
 

 اگر کشتی نوح است شما عرشه نشینید

 اگر ورطه نیل است شما دست و عصایید
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  ی از جانبازانا ی عدهاسام
 ردیف خانوادگی نام و نام پدر نام

 1 غزادی ابوالفضل مصطفی

 2 غزادی حسن غبادی حارث محمدحسن کربالیی
 3 غزادی حسین غبادی حارث محمدحسن کربالیی
 4 غزادی حسین مصطفی
 5 غزادی رضا خرّم
 6 غزادی حسین سید سیدحسینعلی حسن سید

 7 غزادی اکبر علی غخوند اکبر علی حسین
 1 غزادی علی غبادی حارث محمدحسن کربالیی

 4 غزادی مرتضی غقا علی میرزا رضا
 14 غزادی مصطفی غقا علی میرزا جم ید
 11 اراا االمرضا   حیدر
 12 اکبری اسماعیل شهربانو خاله حسن
 13 اکبری حسن یار اهلل

 14 احمدغبادی اکبری حسن مرد علی حسین
 15 اکبری حسین خیری خاله محمد
 16 اکبری اهلل رحمت خان علی حسن
 17 اکبری عباس اسماعیل ملّا علی
 11 میرزاجان()اکبری عبدالعظیم خان علی

 14 اکبری علی ابراهیم عباس حسین کربالیی
 24 احمدغبادی اکبراکبری علی عبدالحسین علی حسن حسین
 21 اکبری اکبر علی  جان علی حسن اهلل سیف
 22 اکبری االمرضا چاوو  صادق حسن
 23 اکبری االمرضا جعفر حسن کربالیی حسین
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 24 اکبری االمرضا خیری خاله محمد
 25 اکبری اهلل لطف خان علی حسن
 26 احمدغبادی اکبری مصطفی علی کربالیی میرزا
 27 راد اکبری محسن حسین

 21 اکبری محمد کربالیی حسین عباس ابراهیم
 24 مهدی اکبری حسین عوا

 34 تا لی هادی جواد
 31 زاده   جابری االمحسین اسداهلل
 32 محمود چرخ رد احمد
 33 پور حسین علی حسین علی

 34 حسینی حسین سید سید کمال
 35 حسینی محمد سید سید کمال
 36 خندان اهلل لطف نصراهلل

 37 شهرام رضایی امامعلی االمرضا
 31 رناکش اکبر علی حسن

 34 زاده رویی عبدالکریم االمعلی
 44 زرندی جالل علی حسین
 41 زرندی جواد علی حسین

 42 زرندی حسین ماشااهلل
 43 عبودزاده سریریای سعیدمحمد  عیمه

 44 روته علی سید یعقوب سید سید عیسی
 45  البی مهدی حیدر

 46  با بایی حسین سید سید عزیز
 47 قدرتیان محمود محمد
 41 کاربخش علی محمد
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 44 کریمی ابوالفضل محمد حاج حسین
 54 کریمی حسن علی علی غقا

 51 کریمی حسن محمد )کریمی(
 52 کریمی حسین عباس محمد علی

 53 احمدغبادی کریمی حسین عباس
 54 احمدغبادی کریمی حسین محمدجان علی

 55  کریمی حسین محمد حاج حسین
 56 پاسدار() کریمی رضا اسماعیل محمدجان

 57 کریمی عباس غبادی( حارث حسین )حاج االمحسین
 51 کریمی االمحسین محمد )کریمی(
 54 جانباز()کریمی االمرضا حیدر اضنفر

 64 کریمی االمرضا علی محمد)حاج علی غقا(
 61 کریمی مسلم اسماعیل محمد جان

 62 کریمی محمد جان محمد اسماعیل
 63 کریمی محمد عباس محمد علی
 64 حسن کیانی علی اکبر)غبادانی(

 65 کیانی عزیزاهلل محمد
 66 محمودی ابوالفضل ولی اهلل
 67 محمودی مصطفی اهلل ولی

 61 شیدانی یوسفی حسینعلی عباسعلی
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 ای از ایثارگران اسامی عده
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 ابراهیم ابراهیمی امیرحسین 1
 اسماعیل اراا عبداهلل 2
 صادق افتخاری یکتا علی اکبر 3
 رضا )حاج امیر( اکبری ابوالفضل 4
 حسین اکبری محمد 5
 علی اکبری حسن 6
 جعفر اکبری ماتبی 7
 ابوالحسن اکبری همت علی 1
 محمد اکبری االمرضا 4
 امان اهلل اکبری قنبر 14
 اکبر اکبری عزیزمحمد 11
 عبداهلل اکبری محمد 12
 علی اکبری ماید 13
 علی اکبری پرویز 14
 حسن اکبری ابوالفضل 15
 حسین اکبری علی 16
 اهللولی  اکبری حسین 17
 اسماعیل اکبری محمد 11
 محمد اکبری علی اکبر 14
 محمد اکبری حسین 24
 محمد اکبری حسن 21
 حسن اکبری محمد 22
 رضا اکبری جعفر 23
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 رضا اکبری محمد 24
 اسماعیل اکبری )ترک( عباس 25
 اسماعیل اکبری )ترک( حسن 26
 حیدر اکبری احمد غبادی ابوالفضل 27
 علی اکبری احمدغبادی اسماعیل 21
 حیدر اکبری احمدغبادی االمرضا 24
 محمدعلی اکبری احمدغبادی محمد 34
 حسن اکبری احمدغبادی حسین 31
 علی اکبری احمدغبادی حسین 32
 حسین اکبری احمدغبادی علی اکبر 33
 اسماعیل اکبری)ترک( حسین 34
 محمد غتش پناه مصطفی 35
 االمرضا غتش پناه حسن 36
 سیدحسین غزادی سیدنورالدین 37
 حسن غزادی علی اکبر 31
 حسن غزادی محمدرضا 34
 حسین غزادی فا مه سلطان 44
 محمد علی غزادی علی اصغر 41
 سید رضا غزادی سیدسعید 42
 رضا غزادی محمد 43
 محمد غزادی اسداهلل 44
 اسداهلل غزادی االمرضا 45
 حسن غزادی محسن 46
 فتح اهلل غزادی علی 47
 غیت اهلل غزادی محمد 41
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 اکبر غزادی احمدغبادی محمد 44
 محمدعلی غزادی احمدغبادی جالل 54
 جالل غزادی احمدغبادی کاظم 51
 جالل غزادی احمدغبادی احمد 52
 حسین غزادی احمدغبادی ابراهیم 53
 حیدر غزادی احمدغبادی االمرضا 54
 حیدر غزادی احمدغبادی حسین 55
 اسداهلل جابری زاده االمرضا 56
 امیرقلی جوهری هوناانی علی رضا 57
 جان علی جهانی پیله رود احمد 51
 براتعلی حاتمی یوسف 54
 االمحسین حاصلی یعقوب علی 64
 سیدمحمد حسینی سیدابوالفضل 61
 ابراهیم حسینی داوودعلی 62
 سیدحسین حسینی احمدغبادی سیدمصطفی 63
 شمس علی خدابنده لو ضراام علی 64
 حاجعلی خدابنده لو محسن 65
 حسن خندان االمرضا 66
 محمود دادخواه محسن 67
 محمود دادخواه علی اکبر 61
 عباس قلی داوودی حمید 64
 عبدالرحیم دزیانی کریم 74
 حسن قلی دشت پیما محمد 71
 محمد دشت پیما محسن 72
 حسن رضایی محمدرضا 73
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 محمدحسین غبادی رضایی فیع ابوالفضل 74
 محمد رنابریان جعفر 75
 علی اکبر سماواتی حسن 76
 حسین شاه علی رضا 77
 رضا شاه علی حسین 71
 علی حسین شعبانی محمد 74
 حسن  البی اسفندارانی مرتضی 14
 سیدعزیز  با بایی سیدعلی 11
 احمد فرحناک محمدرضا 12
 االمرضا فرهادی پارسا حسین 13
 محمد کاربخش علی 14
 اکبر کریمی ماتبی 15
 رضا قلی کریمی االم مهدی 16
 علی خان کریمی لطف اهلل 17
 علی خان کریمی اکبر 11
 علی کریمی حسن 14
 حسن علی کریمی االمحسین 44
 حسن علی کریمی خدابخش 41
 محمد کریمی حسن 42
 علی محمد کریمی محمد 43
 عباس کریمی محمدحسین 44
 سیدجالل کریمی سید قاسم 45
 سیدباقر کریمی سیدجالل 46
 سیدباقر کریمی سیدمهدی 47
 محمد کریمی مرتضی   41
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 محمد کریمی ماتبی 44
 محمد کریمی محمدحسین 144
 اضنفر کریمی ماید 141
 اکبر کریمی ماید 142
 محمد کریمی مرتضی 143
 محمدحسین کریمی محمدعلی 144
 علی کریمی حسن 145
 علی کریمی خلیل 146
 محمد کریمی حات اهلل 147
 االمحسین کریمی علی اکبر 141
 عبدالاواد کریمی علی 144
 عبدالاواد کریمی عباس 114
 عباس کریمی اسداهلل 111
 عباس کریمی محمد 112
 عباس کریمی علی 113
 اسماعیل کریمی قاسم 114
 عباس کریمی محمد 115
 عبدالحواد کریمی علی 116
 اکبر کریمی علی 117
 اکبر کریمی حسن   111
 اسماعیل کریمی قاسم 114
 اسماعیل کریمی علی اکبر 124
 اسماعیل کریمی مهدی 121
 الالمرضا کریمی علی اکبر 122
 محمدعلی کریمی حسن 123
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 محمد غبادیمدکریمی اح سعید 124
 اسماعیل کریمی احمدغبادی االمرضا 125
 علی کریمی احمدغبادی رضا 126
 حسن کریمی احمدغبادی امیر 127
 محمد کریمی احمدغبادی حسین 121
 محمد کریمی احمدغبادی حسن 124
 عباس کریمی احمدغبادی رحمت اهلل 134
 محمد کریمی احمدغبادی حسن 131
 محمد کریمی احمدغبادی حسین 132
 حسن کریمی احمدغبادی حسین 133
 حسن احمدغبادیکریمی  اکبر 134
 حسین کریمی هوناانی ناصر 135
 اسماعیل کریمی) جناب( حسین 136
 اسماعیل کریمی)جناب( محمد 137
 رضا کیانی علی اصغر 131
 قاسم علی کیانی فیع غبادی اسکندر 134
 رضا خان کیانی فیع غبادی نظرعلی 144
 قنبر گنای مهیاری علی اصغر 141
 االمحسین لن رودی اکرم 142
 محمدرضا محبی پور رمضان 143
 حسین محمودی اصغر 144
  میرزایی ربی  145
 حسین یاری االمرضا 146
 حات اهلل یوسف زاده محمد  147
 عباس علی یوسفی شیدانی اکبر 141





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهَنَ  چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رو

 این هم از آب و آینه خواهش ماه کردن است
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