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  مقدمه جاي به

"ندهند طلبان فرصت به مجالي و برسند شهر داخلي امور به که خواهممي شهر مسئوالن از "
1  

 حضور از نشان که تحميلي، جنگ و اسالمي انقالب پيروزي اوايل در کشور شرايط و اوضاع به نگاهي با

 هايفعاليت تمام وجود با شهيد که؛ چرا. است شهيد جدي هاي دغدغه از و دارد انقالب ضد عوامل

 مسئوالن توسط شهر، اوضاع دادن سروسامان بر تأکيد باطل عليه حق هايجبهه در حضور با اکنون انقالبي،

 تالش مختصر کالم اين با وي است، شهر مشکالت بروز از جلوگيري براي جويي چاره انديشه در و دارد

 به نياز پيداست، شهيد کالم از آنچه. دارد اسالمي احکام اجراي و اسالمي انقالب دستاوردهاي حفظ بر

 که شرايطي. برداشت بايد اسالمي جمهوري مقدس نظام تثبيت جهت در که است بزرگي هايقدم برداشتن

 مؤمن نيروهاي براي بود حکمفرما اسالمي انقالب پيروزي اوايل در ضدانقالب نيروهاي توسط شهرها در

 در سعي دانستند، مي انقالب اصلي متولي را خود که آنها و نبود تحمل قابل اردشيري شهيد همچون

 . بود آمده وجود به حساس شرايط آن در شهرها داخلي امور در که داشتند مشکالتي کردن برطرف

 : نامه زندگي

 توحيد، يمحله و سنگي خيابان بوشهر، شهر در رجب 22 با مصادف ،1331 سال از روز اولين در

 برادر يک.بود ارغوان فاطمه مادرش و رضا پدرش نام. بود خانواده فرزند کوچکترين. شد متولد عبدالحسين

 .عزيزه و ليال مکيه، خاتون، غالمحسين،. داشت خواهر چهار و

 آن از پس و کرد شروع فخرايي مدرسه در را خود ابتدايي تحصيالت علم، کسب دوران رسيدن از پس

 فرزند آخرين چون و مهربان بسيار کودکي در. رساند پايان به سعادت يمدرسه در را خود راهنمايي يدوره

 .گرفتمي قرار خانواده محبت مورد بسيار بود خانواده

 که زماني از گفت بتوان شايد. کرد ترسيم را خود آرمان که، بود انقالب با آشنايي و جواني در عبدالحسين

 که خميني امام بخش آزادي انقالب. گرفت پي را آنها و داشت نظر در را اهدافي شد انقالب جريان وارد

. نگرفت آرام اي لحظه کبير خميني نهضت پيروزي تا و پيوست مبارزين صفوف به مشتاقانه وي شد، شروع

 ها راهپيمايي در شرکت با و شروع( ره) امام حضرت به مربوط هاي اعالميه پخش از او انقالبي هايفعاليت

 . داشت ادامه ستمشاهي رژيم عليه بر تظاهرات و
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 او، فعال ذهن. کردمي انقالبي هايفعاليت صرف دوستانش همراه به را خود وقت بيشتر شرايط اين در

 هاپادگان تسخير و پهلوي رژيم سقوط زمان در. کردمي درک خوبي به را شهر اجتماعي و سياسي اوضاع

 ديگر با همراه و کردمي نگهداري منزل در و بود آورده اسلحه قبضه چند عبدالحسين مردم، توسط

 راننده عنوان به مدتي براي انقالب پيروزي از قبل. دادمي نگهباني توحيد مسجد در هاسالح آن با دوستانش

 را انقالبي هاياعالميه و هاکتاب. شد کار به مشغول راننده عنوان به بهداري در بعد و کردمي فعاليت تاکسي

مي خواهرانش از. کردمي تقسيم خود ايمحله هم دوستان کمک با و گرفتمي تحويل آمدمي بوشهر به که

 پخش مدرسه، مسئولين ترس از خواهرانش اما. کنند تقسيم خود دوستان ميان و مطالعه را هاآن که خواست

: گفتمي و کردمي مخفي را هااعالميه عبدالحسين نشدن ناراحت براي مادر و دادندنمي انجام را هااعالميه

 .اند کرده پخش را آنها خواهرانت

 از هميشه و شدمي انجام اشپدري خانه حياط يگوشه در مجزا اتاقي در عبدالحسين انقالبي هايفعاليت

 از گشتندبرمي فعاليت از شب هاينيمه دوستانش با وقتي تا کند آماده غذا و بپزد نان که خواستمي مادر

 با و گرفت اوج هم عبدالحسين سياسي و مذهبي هايفعاليت اسالمي انقالب پيروزي با. کند پذيرايي آنها

 هايهيئت در حضور. کردندمي برگزار قرآن و دعا مراسم مسجد و منزل در مدام توحيد مسجد هايبچه

 و مذهبي آموزشي، مختلف هايدوره که بود زمان اين در. بود شده او زندگي يبرنامه الينفک جزء اسالمي

 در وي هايفعاليت از. بود توحيد مسجد اسالمي انجمن و بسيج و شورا فعال اعضاي از. گذراند را رزمي

 که را وسايلي تمام و دانستمي مستمندان امور پيگيري را خود غم و هم تمام که، بس همين محل شوراي

 ميان نيافرخ رضا شهيد مثل دوستانش ديگر با غذايي مواد و تلويزيون پنکه، مثل دادندمي قرار اختيارش در

 .دادمي قرار خود سرلوحه کارهايش تمام در را عدالت و انصاف و کردمي تقسيم نيازمند هايخانواده

 با جهاد و مبارزه جهت در اسالم رزمندگان ساير با همگام بسيجي عنوان به تحميلي جنگ شروع با

 در. شد جبهه عازم نامنظم هايجنگ ستاد طريق از دوبار عبدالحسين. کردمي فعاليت قرآن و اسالم دشمنان

 مدت از بعد و کشيد طول ماه دو اعزامش اول مرحله. شد اعزام باطل عليه حق هايجبهه به مرحله 2

 در و نمود شرکت عمليات در نامنظم هايجنگ در رزمندگان با همراه دوم مرحله در مرخصي کوتاهي

  .رسيد شهادت به زعن، منطقه در شوش المبينفتح عمليات 2/1/31 تاريخ
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 :برادر از برادر

 هر و بود من برادر تنها او. بود همه زبانزد کودکي سنين از عبدالحسين گذشت و آاليشي بي و سادگي

. بود رويي گشاده با ديگران با او برخورد. داشتيم باهم صميمي ايرابطه ولي بودم بزرگتر او از من چند

. گذشتمي احترام خانواده و مادر و پدر به هميشه. آوردمي بجا را رحم ي صله و بود اخالق خوش بسيار

. کردمي فعاليت تظاهرات و هاراهپيمايي در و بود محل انقالبي افراد ترينبرجسته از يکي انقالب، دوران در

 طاغوت يچهره افشاي و مردم روشنگري به کرد، شروع پهلوي ظالم رژيم عليه را خود فعاليت که زماني از

 .پرداختمي

 جبهه از عجيبي عشق. شد وارد کارزار صحنه به عراق متجاوز رژيم سوي از تحميلي جنگ شروع با

صحنه تمام در و داشتمي دوست را امت امام و بود رهبر عاشق خيلي. بود فراگرفته را او وجود سراسر

 .کردمي شرکت سياسي هاي

 خواستمي داشت، عمليات در شرکت و جبهه به زيادي يعالقه چون و کردمي کار بهداري در شهيد

 با و بنويسي مديريت به اينامه است بهتر گفتم او به ولي برود، جبهه به بهداري مسئولين اجازه بدون

 در وي به نياز دليل به اما بود، داده او به را نامه و رفته مدير نزد عبدالحسين. بروي جبهه به او ياجازه

 »:بود گفته و گذاشته ميز روي را نامه جبهه در حضور شوق و شور با عبدالحسين.نگرديد موافقت بهداري

 «!. خداحافظ! رفتم من

 او. دارد نگه او براي تا داد دوستانش از يکي به را آن رفت جبهه به که زماني و داشت ماشين يک برادرم

 را جريان و گرفتم تماس عبدالحسين با. ديد خسارت خيلي ماشين و کرد تصادف دوستش که بود جبهه در

 چيز همه ديگر من. نکنيد صحبت من با دنيوي مسايل خصوص در ديگر»: گفت جواب در او. گفتم او به

   1 «!امکرده فراموش را دنيا

 : برادر از خواهر

 با. بود گذشت با و مهربان اخالق،خوش بسيار محبت، با خوب، برادرم. بزرگترم شهيد از سال شش من

 جديت با. بود دلسوز و مادر،فداکار غمخوار عمالً اشمردانگي و روحيات آن با انقالب اوايل در پدر فوت

 و برادر به مساعدت از و کردمي کمک منزل امور ياداره در گذشته از بيشتر مسئوليت احساس و تمام

 به. بود صميمانه و خوب بسيار دوستانش ديگر و خانواده افراد با برخوردش. نداشت دريغ خواهرانش

                                                           
 2/11/79 شهيد برادر اردشيري، غالمحسين با مصاحبه  -1
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 يکي. ايمداده دست از خانواده در را خود اخالقي الگوي کرديممي احساس همه شهادتش از بعد که طوري

 .بود اسالم دين و مذهب يمسئله عبدالحسين هميشگي هايدغدغه از

 يک مثل خواهرانم ديگر و من با هميشه. بود ما بين خاصي دوستي يک برادري، و خواهر از غير به

 احساس و خاصش شخصيت دليل به اما نداشت بيشتر سال 23 که وجودي با. داشت ارتباط دوست

 .گرفتيممي کمک او از کارهايمان انجام در و بود ما ي مراجعه مورد هميشه زيادش، تعهد و مسئوليت

 و کردمي توصيه حجاب مورد در هميشه. گذاشتنمي ما بين فرقي هيچ و بود مهربان خواهرها يهمه با

 انقالب اوايل هست يادم حتي. دادمي تذکر او به کندنمي رعايت را حجابش کسي ديدمي اگر. داشت تأکيد

. شد نيز درگيري به منجر که بود داده تذکر او به و کرده برخورد خيابان در بدحجاب زن يک با که بود

 شير را او شدمي باعث داشت همسايگان و دوستان ميان در که ابهتي. بود جرأت و پردل مردي عبدالحسين

 تظاهرات و انقالبي سياسي، مبارزات در جدي طور به انقالب از قبل هايسال همان در. کنند صدا سنگي

مي هم مردم روشنگري به انقالبي مبارزات در خود رنگ پر حضور کنار در و کردمي شرکت مردمي

 .پرداخت

 غيرتي خيلي که آنجايي از ولي داشت زيادي دوستان. دادمي انجام مردانه کارهاي نوجواني و جواني از

 هاآن از بود خودش مخصوص که حياط ياتاق گوشه در و خانه وارد را دوستانش هماهنگي، با هميشه بود

 .دادمي انجام اتاق همان در را اشسياسي و مذهبي،انقالبي هايفعاليت تمام. کردمي پذيرايي

 هيچ برادرم. است زدني مثال داشت فاميل به که محبتي و عالقه. بود اخالق خوش خيلي عبدالحسين

 به برگشت، زود رفت، اعزام براي که باري آخرين. کنيم اشبدرقه و برويم اعزام براي دادنمي اجازه وقت

: گفتم دادم او به را عکس وقتي. دارم الزم اعزام براي عکس يک: گفت. بود خودش از عکسي دنبال

 «.شويم پيروز کن دعا. بروم بايد من. ندارد ايفايده هاحرف اين»: گفت. شد ناتوان زانوهايم

 با خود هميشگي عادت به المبينفتح عمليات شب ام؛شنيده دوستانش از عمليات شب از هم خاطره يک

 «.شود زياد شهادت براي خونمان تا بخوريم بياوريد انار»: بود گفته همسنگرانش به طبعي شوخ

. رسممي آرامش به زود و کنممي صحبت او با و گيرممي آغوش در را عکسش شوم،مي که او دلتنگ

 بايد مانديم که ما و کردند حسيني کار رفتند که شهدا. داد من به زيادي هايدرس زندگي در عبدالحسين

 از و پرداختند مبارزه به خود نفس با که چرا هستند الگو بعد نسل و امروز نسل براي آنها. کنيم زينبي کار
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 دانممي و کنممي افتخار هستم شهيد خواهر اينکه از. کردند مقاومت و گذشتند دنيوي هايوابستگي و دنيا

 1.ماست افتخار شهادتش و است شده شهيد اسالم راه در برادرمان

 شهيد کالم شميم

 مهربان بخشنده خداوند نام به

مي شهر مسئوالن از. بفرمايد هدايت را مسلمين و اسالم که بدهد خميني امام به عمري طول خداوند "

 زياد امخانواده شدم، شهيد اگر و ندهند طلبان فرصت به مجالي و برسند شهر داخلي امور به که خواهم

 ".نکنند ناراحتي

 

 برکاته و اهلل رحمه و عليکم والسالم   

 اردشيري عبدالحسين   
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  مقدمه جاي به

 را عزيز اسالم تا اند شده عهد هم يکديگر با ما اسالمي، مملکت اين دشمنان يهمه حساس، يبرهه اين در "

 يهمه از. کشانند نابودي به است، کرده پيدا مجددي حيات ما رزمندگان مالي و جاني هايايثارگري گرو در که

".باشند شهدا راهرو و نکنند فراموشش را مقدس دفاع که دارم درخواست دوستانم، و برادران
1 

 ضروري و ايران اسالمي انقالب پيمان هم دشمنان هجوم و حساس يبرهه بر، تأکيد و احمدي شهيد پيام

 يماهه 22 کوتاه زماني يفاصله با چند هر که باشدمي مهم نکته اين يادآور مقدس دفاع از پيروي بودن

 اساسي محورهاي از بسياري در کشور شد،مي احساس ابتدا در که تحميلي جنگ شروع تا اسالمي انقالب

 به اما آورد، شمار به ملي امنيت و نظامي محور ويژه به توانمي را محورها اين و باشد فقدان و خالء دچار

 رژيم تجاوز برابر در نو دفاعي ساختار ايجاد و فرصت به تبديل خالء همين تدريج به: گفت توانمي جرأت

 که است برکاتي همان کندمي ياد آن از احمدي شهيد که مالي و جاني هايايثارگري اين و شد، عراق بعثي

 و ديني هايآرمان و باورها آن تمام جنگ شروع با و بودند کرده انقالب که بود مردمي آزمايش ماحصل

 تمام با و گذاشتند اخالص طبق در بودند داده آري پاسخ اسالمي انقالب به آن اساس بر که را خود اعتقادي

 .کردند دفاع آن از خود مال و جان

 : نامه زندگي

 توابع از محمدآباد روستاي در 1333 فروردين از روز سومين با مصادف شعبان نيمه صبح اذان با زمان هم

 خواب در را( ع) الياس حضرت که خود خواب تعبير به پدرش که شد متولد پسري نوزاد دشتي شهرستان

 فرزند اولين الياس. برگزيد او براي را نام اين بگذارد، الياس را فرزندش نام بود کرده سفارش و بود ديده

 .ايران و بهرام. برادر يک و داشت خواهر يک. بود احمدي نفري پنج خانواده

 و گذاشت سر پشت را کودکي دوران مهربانش و وارسته پاکدامن، مادر و پدر هاي محبت سايه در الياس

 روستاي بهمن ششم مدرسه در را خود ابتدايي تحصيالت سالگي هفت سن در. شد مدرسه وارد بعد

 .برساند پايان به دبستان همين در را خود ابتدايي تحصيالت شد موفق و کرد آغاز محمدآباد

 اکثر روزها آن در که...  و فرهنگي اقتصادي، مشکالت وجود و سنتي و مذهبي ايخانواده در زندگي

 کوش سخت نوجواني را الياس بردند،مي رنج آن از بوشهر همانند محروم مناطق ساکن ايراني هايخانواده

 وي. شد وي تحصيل يادامه از مانع خانواده مادي فقر و اقتصادي مشکالت همين اما. بود آورده بار فعال و
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. بود خانواده اعضاي ديگر و پدر غمخوار عمالً اشمردانگي و روحيات آن با بود، خانواده ارشد فرزند چون

برنامه جمله از ديني مجالس در. رفتمي نيز قرآن و عزاداري مجالس به تحصيل بر عالوه کودکي در الياس

 عبداهلل ابا حضرت شهيدپرور آستان به خدمتگزاري عشق و داشت حضور( ع) حسين امام سوگواري هاي

 فرا را نماز بزرگش پدر خصوص به و پدر از سالگي ده سن در وي. دوانيد ريشه وجودش عمق در( ع)

 عمر وقت اول نماز که بود معتقد و داشت تأکيد بسيار وقت اول نماز خواندن به هميشه وي. بود گرفته

 علي و بود آموخته را قرآن جزء دو ابتدايي، مقطع در تحصيل دوران طي در الياس. کندمي دراز را انسان

 در. کردمي تالوت هميشه بود گرفته ياد که را جزء دو همان اما بود نکرده ختم را قرآن يهمه اينکه رغم

 به و شد قطر کشور راهي خانواده معاش امرار به کمک براي سالگي 15 در و کم سن وجود با 1351 سال

 احساس و قطر به مسافرت انقالب، پيروزي سال تا. کرد فعاليت نجاري کارگاه يک در کارگر عنوان

 .داشت ادامه اشخانواده زندگي گذران به نسبت الياس مسئوليت

 فرزند مقاتلي فاطمه نام به همسايه دختران از يکي با که بود سالگي 19 سن در و 1335 سال در 

 نام. بود پسر فرزند 2 و دختر فرزند 3 فرزند، 5 ازدواج اين حاصل و کرد ازدواج معصومه و عبدالحسين

 اثر بر ايشان پسران از يکي البته. باشندمي وي پسران نيز سجاد و صادق فريده، و بتول معصومه، وي دختران

. است مانده يادگار به وي از احمدي سجاد نام با پسر يک تنها حاضر حال در که است نموده فوت بيماري

 هر اسالمي انقالب حوادث زماني يبرهه در الياس.  باشندمي عاليه تحصيالت داراي همگي وي فرزندان

 علم قد طاغوتي ظلم عليه و شد همگام غيور مردم ديگر با حضورش زمان در اما نبود ايران در زياد که چند

 به وفاداري را خود دوستي و همنشيني معيارهاي از يکي داشت امت امام به که ارادتي و عالقه با. کردمي

 و استعمار طرفداران به که داشت اين بر سعي هميشه و دانست مي( ره) امام بلند هايآرمان و انقالب

 .ندهد نشان خوش روي استکبار

 تاريخ در خورموج بهورزي آموزشگاه در نيز احمدي الياس اسالمي، انقالب ساز زمينه وقايع اوج زمان در

 بعد1/9/1352 تاريخ در بعد سال يک و شد کار به مشغول نگهبان عنوان به آزمايشي صورت به 2/9/1359

 در 1331 سال تا سال 9 مدت به و آمد در آموزشگاه اين قطعي استخدام به اسالمي انقالب پيروزي از

 تا و داد شغل تغيير رانندگي به نگهباني از سال اين در و داد خدمت ادامه بهورزي آموزشگاه نگهباني سمت

 خصوصيات از يکي. نمودمي خدمت خورموج بهداري در آمبوالنس راننده عنوان به شهادت زمان

 . بود ديگران به کمک الياس يبرجسته
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 زماني در. است او به آدم تريننزديک کردمي حس کس هر که بود صميمي قدري به هاآدم با ارتباط در

 ارتقاء راننده به که زماني چه و کردمي خدمت نگهبان عنوان به که زماني چه کرد،مي کار بيمارستان در که

 با را کار اين و نمودمي همکاري و کمک کردمي مراجعه بهداري به که را کسي وجود، تمام با يافت، شغلي

 آمبوالنس راننده که هنگامي در مردم به او راهنمايي و هاکمک. دادمي انجام مهربانانه رفتاري و خوش رويي

 1.يافت بيشتري نمود گرديد

 آن در و بود محمدآباد روستاي استقالل فوتبال تيم عضو و مندعالقه فوتبال خصوصاً ورزش به الياس

 به بارها کوه، به آنها روستاي نزديکي به توجه با. داشت زيادي يعالقه نيز کوهنوردي به کرد،مي بازي

 انقالب به که راسخي اعتقاد و ايمان علت به. کردمي کوهپيمائي و رفتمي کوه به خود دوستان همراه

( ع)اميرالمؤمنين ناوتيپ کنار در و شد جنوب هايجبهه راهي 21/11/1333 در داشت( ره) امام و اسالمي

 خانه به که گذشت نيم و ماه يک جبهه در وي حضور از. پرداخت جبهه در خدمت به راننده عنوان به

 ماه سه29/1/1339 يمورخه در اينکه تا. شد جبهه راهي دوباره مرخصي هفته يک حدود از بعد و برگشت

 و سر پشت و صورت ناحيه از آبادان يمنطقه در بعثي دشمن شيميائي بمباران اثر در جنگ، اتمام از قبل

 به روز همان در تهران( ره) خميني امام بيمارستان به انتقال از پس و شد مجروحيت و سوختگي دچار سينه

 .رسيد شهادت

 :مادر يدُردانه

 هايويژگي از ،کوشي سخت و تالش و کار. بود صبور و بردبار بسيار. بود مهربان بسيار کودکي در الياس

 مخارج در خود، خانواده مخارج تأمين بر عالوه نبود بيش ايساله 19 جوان که حالي در. بود او يبرجسته

 شدمي بيمار پدرش گاهي اگر. دادمي انجام منت بدون و رويي خوش با را کار اين و بود حال کمک نيز ما

 مريض هم يکبار پدرم ولي شدممي مريض دوبار من کاش اي »: گفتمي که داشت عاطفي وابستگي اينقدر

 «.شدنمي

 را عهد به وفاي ،داري امانت ديگران، به کمک. داشت جذاب و ماليم رفتاري برادرش و خواهر به نسبت

 ابتدا کردندمي مراجعه بهداري به که کساني آمدمي پيش بارها. دادمي قرار کارهايش يسرلوحه هميشه

 در او. گشتندبرمي نداشت حضور اگر و شدندمي وارد بود بهداري در او اگر گرفتندمي را الياس سراغ

نمي دلتنگي و خستگي احساس گاه هيچ بيمارستان به اورژانسي بيماران انتقال خصوص به بيماران به کمک
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 اينکه يا بود نکرده دور خود تن از خستگي هنوز و برگشته کار سر از تازه الياس که آمدمي پيش بارها. کرد

 برساند بيمارستان به را اورژانسي بيماران شدمي نياز که بود رفته حمام به تازه يا و نشسته غذا سفره سر تازه

 به را بيمار آمبوالنس با سريعاً و کردمي آماده را خود بالفاصله و آوردنمي ابرو به خم هرگز نيز او و

 1.رساندمي بيمارستان

 :دلبر سر

 رفتاري. کرديممي زندگي پدري روستاي همان در شهادتش زمان تا و داشتيم ايساده بسيار ازدواج

 از را او داشتني دوست رفتارهاي يخاطره هنوز چه چنان داشت فرزندانش و من با آميز محبت و مهربانانه

 .ايمنبرده زياد

 و کم هيچ تا گرفتمي کار به را خود تالش و توان تمام خانواده معاش امرار و زندگي مخارج تأمين براي

 موردي در همسايگان از يکي دانستمي اگر گاهي. داشت پشتکار و بود فعال بسيار. باشيم نداشته کسري

 به و دادمي ترجيح خود بر را همسايه نياز بوديم، نيازمند مورد همان در نيز خودمان اگر حتي است، نيازمند

 تأکيد و باشد داشته ايپسنديده و خوب اخالق اجتماع و منزل در که داشت سعي هميشه. کردمي کمک او

 مذهب او هميشگي هايدغدغه از يکي. کند تربيت جامعه در پذيري مسئوليت و مؤدب فرزندان که کردمي

 روي از و رويي گشاده با کردمي برخورد بيمارستان در که دوستان و فاميل با هميشه. بود وقت اول نماز و

 در روز به روز دوباره رفتن شوق جبهه، در حضور و اعزامش اولين از بعد. کردمي رفتار نيت خلوص

 کردممي حس وجودش تمامي در را ذوق و شوق زدمي حرف برايم جبهه از وقتي. بود دوانيده ريشه جانش

 بمانم، توانمنمي که هستند مرام با و صفا با همه اينقدر ولي نداريم، خوابيدن و نشستن جاي حتي: گفتمي

 سجاد بروم، خواهممي: گفت وقتي شود، اعزام جبهه به دوباره خواست مي که روزي هست يادم. بروم بايد

 باز ولي نزن را حرف اين مادر: گفتم ناراحتي با شوي،مي شهيد بابا: گفت. بود گرفته ياد زدن حرف تازه

 2..... که دادمي ندا او به قلبش دانست،مي گويا کرد، تکرار را حرفش
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 :شهيد کالم شميم

 137/ عمران آل«يرزقون ربهم عند ليکن و احيا بل امواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تجسبن ال و»

 انقالب پيروزي جشن سالگرد خجسته ايام اين در محمدآباد؛ ساکن ناصر، فرزند احمدي الياس اينجانب

 از شايد تا بگيريم قرار رزمندگان کنار در حساس، برهه اين در بايستي که گرفتيم تصميم نيز ما اسالمي،

 در حتي ما که است عظمت با قدر آن عزيزان، اين خدمات. بنماييم ناچيز چند هر خدمتي آنها به نزديک،

 و واال هدف اين در مرا که طالبم بزرگ، خداوند از ولي کنيم اندام عرض توانيمنمي هم ايقطره حدّ

 اسالم تا اندشده عهد هم يکديگر با اسالمي، مملکت اين دشمنان همه برهه، اين در. نمايد کمک مقدس،

 .کشانند نابودي به است، کرده پيدا مجددي حيات رزمندگان، مالي و جاني هايايثارگري گرو در که را عزيز

 . باشند شهدا راهرو و نکنند فراموش را مقدس دفاع که دارم درخواست دوستانم، و برادران همه از

 امورات و خيرات انجام در را شما همه خداوند. نمايممي تقوي و صبر به توصيه ام،خانواده و فرزندانم به

 . بدارد موفق ، نيک

 دار نگه را خميني مهدي، کنار حتي مهدي، انقالب تا! خدايا! خدايا

 

 اسالم رزمندگان پيروزي اميد به  !بيفزا ، او عمر بر! بکاها ما عمر از

 

 احمدي الياس

21/11/1333 
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   مختار: نام

  برازجاني اعمائي: شهرت

   باقر: پدر نام

 شهربانو: مادر نام

   گردان چي تخريب: جبهه در مسئوليت

  9/11/1312: تولد تاريخ

    برازجان: تولد محل

    متاهل: تاهل وضعيت

  فرزند 5: فرزندان تعداد

    19/7/33: جانبازي تاريخ

    ابتدايي: تحصيالت ميزان

  2/2/1322: شهادت تاريخ

  آبادان عمليات منطقه: جانبازي محل

  بهداري کارمند: جبهه پشت شغل

  برازجان شهر شهداي گلزار: دفن محل
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  مقدمه جاي به

 شودنمي بابا تو براي هاسرفه اين

 شودنمي وا نفست کنيمي سرفه هي  شودنمي جا تنت حجم به جان چنديست

 شودنـمي جا نفست در که اکسيژني   است آتش بر نسيمي تو گرفتن گُر بر

 شودنـمي رويا به گرگ خواب تعبير   کشدمي زوزه اتريه در گرسنه گرگي

 شودنمي مداوا است؛ کهنه زخم اين : گفت بود ديده را تو هايعکس که دکتر

 .شودنـمي پا کسي احتـرام به ديگـر   تو پاي پيش در که مدتيست شهر در

 شودنمي وا آمدنت سمت چنديست   پنجره پلک چون کرکره هايپرده اين

 شودنـمي بابا تـو براي هاسرفـه اين  : اشهمکالسي تو دختر به زده طعنه

 شودنـمي دريـا که موج بدون دريـا   است داده ياد من به تو يسينه امواج

 شودمـي افسانـه مبـالغه با اسطـوره  !! نيستي اسطوره تو! قراربي درياي

 1.شودنمي تماشا به سوختن احساس   کشيمي چه بدانم که سوختم تو با من

 

 : نامه زندگي

 و مستضعف ايخانواده در بود، انقالب ساز سرنوشت حوادث ساز زمينه که سالي ،1312 سال اواخر

 نام. شد متولد خضر يمحله برازجان شهر در ماه بهمن از روز هفتمين در برازجاني اعمائي مختار متدين

 و برادران خالف بر مختار خانوادگي نام و نام. بود برازجاني اعمائي شهربانو مادرش و حصاري باقر پدرش

 علي و محمود قاسم،. داشت خواهر يک و برادر 1. بود برازجاني اعمائي مادر از تبعيت به خواهرش تنها

 از که نداشت بيشتر سال 2. بود خانواده فرزند آخرين مختار. داشت نام خاور خواهرش تنها و برادرانش

 در برازجان شهر در را ابتدايي دوران و رفت مدرسه به سالگي هفت سن از. گرديد محروم پدر نعمت

 تالش و کار با تابستاني تعطيالت در و تحصيل از فراغت هنگام کودکي همان از. گذراند عضد مدرسه

 کمک خود زحمتکش خانواده به راه اين از و آوردمي دست به تحصيل براي را خود شخصي مخارج فراوان

 . کردمي ايتوجه قابل
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 از و سو يک از مالي توانايي عدم دليل به ولي کرد شروع برازجان فرخي مدرسه در را راهنمايي دوران

 ادامه نتوانست شدمي مدارس شدن تعطيل به منجر که انقالب حوادث با ايام اين شدن مصادف ديگر سوي

 . بدهد تحصيل

 کودکي، در پدرش فوت و خانواده اقتصادي بد وضعيت دليل به و بود خانواده فرزند کوچکترين مختار

 جا به ذهنش در که ايخاطره تنها پدرش از. کردمي کشاورزي و بنّايي خانواده، معاش امرار گذراندن براي

. کردمي معاش امرار زحمت به. نداشت چيزي دنيا مال از و بود دستي تهي کشاورز که است اين مانده،

 کردمي درو ديگران براي نيز گندم برداشت فصل در و کردمي جمع را مردم خرماي ها،نخلستان در پدرش

 مردم همانند خود سال و سن هم دوستان با جواني سنين همان در مختار. کند زندگي گذران بتواند تا

 نفر چند اش بهانقالبي خاطرات در. کردمي شرکت طاغوتي ضد تجمعات و تظاهرات در ايران انقالبي

 کرده حمله آنها به شبانه دوستان اتفاق به و بودند مستقر برازجان در که کندمي اشاره رژيم طرفدار خارجي

 هاپاسبان و شهرباني نيروهاي که زماني ها،راهپيمايي و تظاهرات در. کشيدند آتش به را آنها لندور ماشين و

 . بردندمي پناه مسجد به کردندمي دنبال را هاآن

 به ها پاسبان از يکي يکبار حتي بود، شده گرفتار شهرباني با درگيري و اغتشاشات اين در بار چندين

 هاپيام پخش به حال همان در. بود کرده رها را او شناختمي را پدرش چون ولي بود کشيده اسلحه او روي

 انقالب حوادث زواياي در. پرداختمي برازجان دلگشاي مسجد در انقالب الشأن عظيم رهبر هاياعالميه و

 گذراندن از بعد و شد تهران راهي برازجان از کاميون با بسيجيان از تعدادي با امام ديدار شوق به که بود

 . گرددبرمي برازجان به نتيجه بدون روز چندين

 را انقالب از خاطراتش شيرين اوج و دارد اياشاره هم هاراهپيمايي در زنان حضور به خود خاطرات در

 و سياه تلويزيون که برازجان در آشنايان از يکي منزل به آيدمي ايران به امام وقتي که داندمي روزي آن

 با بار چندين که شودمي خوشحال حدي تا و بيندمي جادويي قاب اين از را امام و رودمي داشتند سفيدي

مي کار به مشغول بهداري در راننده عنوان به انقالب پيروزي از بعد. پردازدمي صلوات ذکر به بلند صداي

 پادگان تهران، در را سربازي مقدس خدمت آموزشي يدوره. شودمي اعزام سربازي به 1332 سال در. شود

 .کندمي سپري است بوده فيروزه قصر سمت که انقالب

 با زمان هم وي اعزام. شودمي اعزام ايالم به خود خدمت يادامه براي آموزشي يدوره گذراندن از بعد

 فکه و دهلران مهران، چون مناطقي در و بود هوايي نيروي جزء مختار. بود مناطق آن در جنگ شرايط

 .است کرده خدمت سهند موشک با هم مدتي براي است بوده ضدهوايي توپ يخدمه. کندمي خدمت
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 که دلگيري عصر يخاطره. دارد عراق العماره روبروي ينقطه از نشان هم مختار سربازي خاطرات

 و سال يک. شوندمي شهيد دوستانش از تعدادي و کنندمي بمباران را هاآن راداري سايت عراقي هواپيماهاي

 در و شودمي منتقل قدس سپاه به را خدمت آخر ماه شش و گذراند ايالم در را سربازي خدمت از نيم

 دوستان از واحد نصراهلل که بود زمان همين در. جنوب به غرب از. کندمي خدمت شلمچه و کوشک مناطق

 خمپاره ترکش زمان همان در و شودمي شهيد شصت خمپاره توسط بودند سنگر يک در که مختار برازجاني

 . است بوده سطحي وي جراحت ولي کندمي اصابت هم مختار کمر و پيشاني به

 کمک براي را کوتاهي زمان مدت. گرددبرمي برازجان به و شودمي تمام اشسربازي 1333 شهريور در

 سال همان اواخر. دارد را جبهه هواي دلش دوباره ولي شودمي مشغول بنايي به خانواده معاش امرار حال

 دشت در هورالعظيم ي منطقه در کندمي شرکت بدر عمليات در. شودمي جبهه عازم بسيج طرف از 33

 درد به را دل خودش زبان از شدنش جانباز ي خاطره. داشت حضور گردان چي تخريب عنوان به آزادگان

 : آوردمي

 طور به و نداشتم ضدشيميايي ماسک من. انداختند شيميايي بمب و آمدند عراقي هواپيماهاي بود، مغرب»

 نفر چند و من. شد مشکل برايم کشيدن نفس و شد کور چشمم دو هر موقت براي. شدم شيميايي مفصل

مي بدنم جاي همه. شودمي خارج دهانم از دارد امروده و دل کردممي احساس. بردند بهداري به را ديگر

 در. است زده خردل گاز دشمن که فهميدم بعدها. است شده شن از پر چشمانم کردممي فکر و سوخت

 بدنمان به پودري يک و سرد آب دوش زير را ما. کردند عوض را لباسهايمان اميرالمؤمنين درمانگاه

 ما آبادان از. کردند منتقل آبادان در طالقاني بيمارستان به را ما آنجا از. خاريدمي بدنم پوست تمام. پاشيدند

 آورده در را اتوبوس هايصندلي. بردند برازجان به را ما اهواز از. کردند منتقل اهواز در بيمارستاني به را

 1بودند خوابانده اتوبوس کف بودند شده شيميايي که را برازجان هايبچه از زيادي يعده و بودند

 ازدواج اين يثمره است ابوالفتحي منيژه همسرش. کندمي ازدواج 1391 سال در اعمائي مختار جانباز

 فرزنده کوچکترين که زينب و اميرحسين زهرا، نجمه،. پسر فرزند يک و دختر فرزند سه. است فرزند چهار

 . است خانواده

                                                           
  5931 شاهد، نشر ياحسيني، قاسم سيد شديد، شهيد کي شما  -1
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 21/9/22 تاريخ در شيميايي مواد جراحات اثر بر مشقت و رنج نجيبانه و صبورانه سالها تحمل از پس وي

 با مصادف 2/2/1322 جمعه روز در نهايتاً و شد بستري بوشهر( س) زهرا فاطمه بيمارستان ccu بخش در

 . پيوست شهيدش ياران به و آمد نائل شهادت رفيع درجه به( ع)رضا امام والدت و القعده ذي 11

 : دلبر سر

 گاهي گاه. بود خوب بسيار فرزندانش و من با اشرابطه. کرديم ازدواج هم با داشتم او به که اي عالقه با

 وقتي. ماندنمي خانه در آمدمي پيش دلخوري و شد مي طاق طاقتش روحي و جسمي فشارهاي دليل به اگر

 با و راحت باشد توانسته که دارم ياد به را شبي کمتر. بوسيدمي و گرفتمي آغوش در را هابچه گشتبازمي

 ساده و داري، مردم اخالقي، خوش او بارز هايويژگي از. باشد رفته خواب به ديگران با همزمان حتي و آرامش

 . کردمي گوشزد ما به هميشه را نيازمندان و نوعان هم به کمک که بود زيستي

( اميرحسين) پسرم آمدن دنيا به از قبل و داشت( ره)خميني امام به خاصي اعتقاد هست يادم که جايي تا

 خوابش داشت اعتقاد و است گذاشته امشانه بر دست که است ديده خواب به را( ره)خميني امام: گفتمي

 . دانستمي خوابش تعبير ينشانه را آن آمد دنيا به اميرحسين وقتي. دارد خوبي تعبير

 32 در مانده ته هاي نفس با هميشه. بود( سالبوتامول) اکسيژن پمپاژ هاي کپسول او هميشگي همراه تنها

 او دار شماره هاينفس صداي وقتي. داشت خود با را خردل گاز و شيميايي بمباران آثار اش، ريه از درصد

سرفه. کند صحبت روان و راحت نتوانست گاه هيچ که روزهايي ياد به. لرزدمي تنم تمام آورممي ياد به را

 او. بود ما شبهاي همدم تنها مهربانش اما دارخش صداي و اشريه درون شديد التهاب و زخم مداوم، هاي

مي درد و دادمي جان بار هزار لحظه هر ها،ريه مدام هايخلط و هاترشح و ريوي حاد مشکالت کنار در

  1....سوزاندمي را هايشريه داخل از دردي که طور همان. کشيد

 : شهيد پيام

 بايد ما جوانان. نامممي بيدار وجدان يخاطره را انقالب اوايل و انقالب هايسختي و خاطرات هميشه من

سال. است نيامده دست به رايگان و سادگي به آزادي و استقالل اين بدانند، را کشورشان استقالل قدر

 . امشده گونه اين خدا رضاي راه در که کنم مي شکر را خدا و هستم شيميائي جانباز که هاست

                                                           
  51/55/39 تاريخ شهيد، همسر ابوالفتحي، منيژه با مصاحبه  -1
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  مقدمه جاي به

 سختى شما که دانممى من. بدانند - مواجهند سختى با اگرچه - را موقعيت اين قدر بايد عزيز جانبازان* 

 و بريدمى بسر جوانى دوران در که شما براى سالمتى، و چشم و نخاع و دست و پا از محروميت. کشيدمى

 شما. دهندنمى انسان به سختى بدون را خوبى و بزرگ پاداش هيچ. است سخت باشيد، سالم توانستيدمى

 نيست؛ چيزى چنين خير، برسد؛ عظيم اجرهاى به است ممکن سختيها تحمل بدون انسان که نکنيد خيال

 که سختى اين مقابل در. آنهاست دشوارترين و ترينسخت کارها، ترينفضيلت با: «احمزها االعمال افضل»

 .دهندمى شما به را عظيم اجر آن کنيد،مى تحمل

 زيادى حد در زندگى تنعمات از و ايدزنده هم و داريد، همراه خود با را شهيدى عضو هم شما،*

 عضو فالن اما بمان، زنده بگويند او به اگر گيرد،مى قرار زندگى و مرگ بين انسان وقتى. شويدمى برخوردار

 شيرين زندگى. بگيريد هم را عضو آن بمانم، زنده گويدمى کن، انتخاب را مرگ کهاين يا و باش نداشته را

 عضو هم و برخوردارند، زندگى نعمت از هم ما، جانبازان بنابراين،. خواهدمى را آن انسانى هر و است

 و عظيم اجر آن به - کنند رعايت عمل در را احسان و تقوا اگر - هم و دارند، همراه خود با را شهيدى

 1. بدانيد را نعمات اين قدر. رسندمى باورنکردنى

 : نامه زندگي

 پر خانواده يک در الثاني ربيع اول با مصادف 1311 سال شهريور روز دهمين در شولي حيدري حسن

 بود گناوه محالت ترين قديمي از يکي که امام عبد ي محله در را  اشکودکي دوران. شد متولد جمعيت

 با مدرسه اين در را ابتدايي دوران و شد حافظ مدرسه وارد علم کسب دوران به رسيدن از پس. گذراند

 و کرد شروع دانش مدرسه با را راهنمايي مقطع وي. شد راهنمايي مقطع وارد و گذاشت سر پشت موفقيت

 .برد پايان به( ارشاد) توکل مدرسه با

 رژيم واقعي يچهره با مردم و گرفتمي اوج مردم ميان در اسالمي انقالب هايزمزمه که شرايطي در

 و مدارس تعطيلي به منجر که کشور شرايط اما شد، دبيرستان وارد حسن شدندمي آشنا پهلوي منحوس

 رشته سوم سال در که حسن شد، باعث اسالمي انقالب پيروزي ديگر سويي از و شدمي اوضاع آشفتگي

 ترک از بعد ماه چند.ندهد تحصيل يادامه و کند ترک را مدرسه بود، تحصيل به مشغول انساني علوم

 .شد عازم سربازي مقدس خدمت به تحصيل
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 يعني وي زندگي ديگر مهم يمرحله يک نيز بار واين. 1332 سال با بود مصادف حسن سربازي خدمت

 .تحميلي جنگ آغاز بود، ديگري مهم يواقعه يک با زمان هم سربازي خدمت

 عمليات در1331 سال در و شد سپري جنگي مناطق در نيز حسن سربازي خدمت تحميلي جنگ شروع با

 انفجار موج دليل به موسيان يمنطقه در کشيد طول روز 12 و شد شروع 1331 آبان 12 در که محرم

 بار چندين. شد درصد 92 جانباز و داد دست از را خود چشم دو هر که بود زمان اين در و شد مجروح

 اش بينايي هرگز اما کرد، سفر معالجه براي هم کشور از خارج به حتي و کرد تالش اشبينايي بازيابي براي

 .بازنيافت را

 يک و دختر چهار که است فرزند 5 ازدواج اين ماحصل و کرد ازدواج عمويش دختر با 32 سال در او

 .بود بيمارستان کارمند شهادت، يلحظه تا حسن. باشد مي پسر

 :دلبر سر

 تأکيد مدام و. داشت انقالب معظم رهبر به زيادي عالقه و بود واليت پيرو و واليت خط در هميشه شهيد

 از دست وقت هيچ و. باشند فقيه واليت خط در که کرد خواهد تربيت ايگونه به را فرزندانش که کردمي

 .برندارند امام حمايت

 رابطه دوستانش و خويشانش و اقوام همه با بود طبع شوخ بسيار. بود نمونه واقعاً حسن هم اخالق نظر از

 مسائل و روزه نماز، ورزش، به هميشه را هايش بچه. داشتمي دوست را همه و داشت نزديک و صميمي

 .کردمي تشويق ديني آداب

 : شهادت

 و جانبازان گلبال ،ميداني و دو هايتيم در جانبازي دوران طول در درصد 92 جانباز شولي حيدري حسن

 که شد برگزار شيراز در کشور، جانبازان ميداني و دو مسابقات دوره چندين. داشت فعال حضور معلولين

 گناوه گلبال تيم اصلي بازيکنان از يکي شولي حيدري حسن. داشت شرکت مسابقات در نيز گناوه گلبال تيم

 ناگهان و کندمي بدن ستون را چپش دست ناگهان حسن خراسان، تيم با مسابقه روز در. بود هابازي اين در

. شودمي انجام سريعاً مصنوعي تنفس. دودمي او سوي به پزشکي اکيپ. کشدمي دراز زمين روي بر

 درها. رسندمي بيمارستان به همراهانش. کندمي منتقل نمازي بيمارستان به را حسن بيجان بدن آمبوالنس

 در دکتر صداي شودمي باز در ناگهان. است آسمان به رو هادست و گريان هاچشم منتظرند همه. است بسته

 .«راجعون اليه انا و هلل انا»:پيچدمي راهرو

. پيوست خود معشوق به قلبي سکته دليل به مسابقه هنگام در درصد هفتاد جانباز شولي حيدري حسن

 1.سپردند خاک به همرزمانش ميان در شش و هفتاد ماه اسفند نيمه در گناوه، خونگرم مردم را مطهرش پيکر

                                                           
 . 35شهيدنامه کرمي، غالمرضا دريا، هاي برشانه -1
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 :مقدمه جاي به

 - جهاد سمت به حرکت براي او يانگيزه. است شگفتي است، شهيد نوراني وجود به مربوط که آنچه هر

 به و کند للَّه قيامِ برخيزد، جواني يک جذاب، رنگارنگ يانگيزه همه اين ميان در و مادي دنياي در که

 خطر معرض در او، تالش آن، از پس است؛ شگفتي يک خود اين - بکند حرکت مجاهدت ميدان سمت

 هر که هائي شهامت و ها شجاعت ميدانها، در او يبرجسته کارهاي نبرد، ميدانهاي در خود دادن قرار

 به رسيدن آن از پس و است؛ شگفتي يک هم باشد نوراني و ماندگار سرمشق يک ميتواند آن از سطري

 شهدا، حرکات در که - محبوب و معشوق يچهره ديدن و مادي حجابهاي و هاپرده رفتن کنار و وافر شوق

 زمينه اين در فراواني نقلهاي و بود گرجلوه هميشه شهادت، به نزديک روزهاي در و شهدا حرفهاي در

 1. هاست شگفتي از يکي هم اين - هست

 منتها رفتند؛ پيش هم شهادت مرز تا و اند؛شده تشکيل فداکار مجموعه همين از عمدتاً ماهم جانبازان

 اين فداى را خودشان سالمت هااين. جسمانى نقص با ليکن برگشتند؛ زندگى به و نشد نصيبشان شهادت

 يک وقتى کند،مى حساب خدا پاى وقتى کند،مى صبر جانباز وقتى. نمودند پيشه صبر هم بعد کردند؛ راه

 و سالمتى کبد، دست، پا، دادن دست از يا کورى با طبيعى، محسنات از برخوردار زيباى نيرومند جوان

 مردم ساير ميان در شود،مى برخوردار هاآن از جسمانى سالمت اثر بر انسان که خيراتى از بسيارى از محروم

 قيمت اين کرده؛ کارى خدا راه در که کندمى سربلندى و سرافرازى احساس اما است، شاکر اما رود،مى راه

  2.است بيشتر هم گاهى و نيست کمتر ما شهداى از ارزشش و

 :نامه زندگي

 خانواده در قياس روشن عباس شهيد گري، کوزه ي محله کنگان شهر در 1317 جنوب تابستان از روز اولين در

 صميمي ي خانواده.دارند نام سکينه مادرش و عبدالحميد پدرش. گشود جهان به چشم صميمي و گرم اي

 برادران ديگر از خود که دارد برادر 3 و خواهر 1 عباس. شوند مي فرزند 2 صاحب زودي به قياس روشن

 خانه به که ناني که بود حساس بسيار وي. بود مذهبي اصول به پايبند و متعهد فردي خانواده پدر. بود بزرگتر

 ي عالقه و پرداخت مي ها بچه به نماز مفاهيم و قرآن آموزش به و بود دار مکتب پدر. باشد حالل راه از ميبرد،

 و دهد تعليم قرآن قرائت و آموختن به کودکي سنين از را خود فرزند که شد باعث امور اين به پدر ي ويژه
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 کارگر پدر. بود فرزندانش تربيت در پدر ياور و همراه و دلسوز مؤمنه، زني شهيد مادر. بود وي مشوق

 را ابتدايي ي دوره عباس. کرد مدرسه راهي را عباس داشت که مالي مشکالت و سختي تمام با و بود شهرداري

 به وي باهوشي و استعداد وجود با گذراند، کنگان شهر در داد نام تغيير قدس به بعدها که خيام ي مدرسه در

 معيشتي امور و زندگي گذران در پدر حال کمک و بازماند تحصيل ادامه از امکانات عدم و مالي مشکالت دليل

 .شد خانواده

 وي شاه بر مرگ شعارهاي مانده، باقي اش خانواده ذهن در که اي خاطره تنها شهيد انقالبي هاي فعاليت از

 هم کم سن همان با ولي شد پيروز انقالب که نداشت سال 2 از بيش که چرا است، کودکي سنين در

 و دوران از. است داده نشان کبير خميني بر دورد و شاه بر مرگ فرياد در( ره) امام به را خود يعالقه

 آنها تظاهرات و کالنتري يا ژاندارمري جلوي کنگان مردمان حضور از خاطراتي هم کنگان انقالب شرايط

 از 1.بود ذهنش ي ملکه نيز دوره آن در صفائي ابراهيم دوستش خوردن کتک ي خاطره و دارد ذهن در

 هاي جبهه در حضور بعدها و انقالبي هاي فعاليت در جوانان تشويق به کنگان شهر در که افرادي جمله

 .بود عاشوري عباس شيخ پرداخت، مي جنگ

 و عاشوري عباسي،علي عباس خود اي محله هم دوستان ديگر همچون نيز عباس تحميلي جنگ شروع با

 که را مادر و کرد هوايي را او جبهه شوق و شور که نداشت بيشتر سال 13.شد جبهه عازم عاشوري محمد

 بهمن در بار اولين. شد عازم و کرد راضي اش نارضايتي تمام با بود عباس حضور از لبريز وجودش تمام

 ي محله( ع) طالب ابي بن علي مسجد از بسيجيان ديگر همراه به وي اعزام. رفت جبهه به 1331 سال ماه

 رزمندگان استقرار محل که مارد ي منطقه در و شد اعزام خوزستان به کنگان از. گرفت صورت گري کوزه

 و بود آشنا دريا با کنگان در چون بود، قايق دار سکان اعزام ي مرحله اين در. شد مستقر بود بوشهري

 قايق با که حالي در فاو در 1335 سال ماه آذر پانزدهم در و شد اعزام جبهه به بار چند. کرد مي قايقراني

 تهران آراد بيمارستان به مجروحيت از بعد. شد مجروح بود، رزمندگان براي تدارکات حال در خود لگني

 به که نسبي بهبودي و آمدن هوش به از بعد. برد مي سر به کامل هوشي بي در روز 25 حدود که شد منتقل

 ماه 3 حدود االنبياء خاتم آسايشگاه در و شد منتقل شيراز بيمارستان به بعد و شد بوشهرمنتقل به آورد دست

 مهر و شود فلج بدنش چپ ناحيه از که بود شده باعث وي سر به ترکش اصابت که چرا شد مي فيزيوتراپي

 .کند ثبت زيبايش حيات تصوير در را درصد 92 جانباز
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 فرزند يک فرزند، 1 ازدواج اين ماحصل که کرد ازدواج جنوب ديار همان از دختري با 1332 سال در عباس

 و عزاداري مجالس در حضور با وي. باشد مي عسل و ايوب،فاطمه،زينب هاي نام به دختر فرزند سه و پسر

 حضور و گرفت شدت شهيدان، ساالر و سرور به ورزيدن عشق که بود صفر و محرم هاي ماه سوگواري

 . شود بيت اهل ذاکر و خوان نوحه نيز خود او که شد باعث زني سينه شورانگيز هاي حلقه در وي

 و بهداشت شبکه در 1392 سال در اينکه تا پرداخت داري مغازه آزاد کار به جانبازي رنج و درد تمام با

 سيکل مقطع تا نيز را خود تحصيالت و شد خود محروم منطقه مردم به خدمت به مشغول کنگان درمان

 منتقل کنگان خميني امام بيمارستان به کنگان درمان و بهداشت شبکه در فعاليت کمي مدت از بعد. داد ادامه

 سختي ها سال تحمل با عباس. کرد مي فعاليت بيمارستان کارگزيني سپس و راديولوژي قسمت در و شد

 .پيوست شهيدش دوستان به و نوشيد را شهادت شيرين شربت 3/5/1371 تاريخ در باالخره جانبازي

 :مادر ي دُردانه

. نزد مادر و پدر به ناخوشايند حرف يک حتي لحظه آخرين تا و بود ما هاي محبت قدرشناس هميشه عباس

. داشت برادرانش و خواهر با عاطفي و صميمانه ارتباطي و بود وي باارزش صفات از مادر و پدر به احترام

 رو خوش و مهربان خانواده اعضاي تمام به نسبت. بود نمونه اخالقي لحاظ از نيز آشنايان و دوستان ميان در

 اخمي و اي گره يا و درآورد پاي از را او نتوانست اش جانبازي دردهاي و زندگي مشکالت گاه هيچ. بود

 ي لوحه سر را مردم به خدمت و بود دار مردم کردم، مي ستايش را عباس پسنديده رفتار. بنشاند او ي چهره در

 .بود آنها از پرستاري قرار بي و تاب بي شدند، مي بيمار مادر يا پدر زماني اگر و داد مي قرار خود

 اهل به. بود فعال بسيار زني سينه و عزاداري ها،مراسم مناسبت در. داشت بااليي بسيار معنوي ي روحيه پسرم

 ذاکر که بود شده باعث اين و داشت اي ويژه ي عالقه( س) زهرا فاطمه حضرت ويژه به( السالم عليهم) بيت

 سرايي نوحه و مداحي بيت اهل براي بهشتي شهيد شهرک (س) زهرا فاطمه ي حسينيه در و باشد بيت اهل

   1.شد برگزار شدنش آسماني و شهادت مراسم مقدس، مکان همين در نيز پايان در و کرد مي

                                                           
 25/11/79 شهيد مادر با مصاحبه و ديدار -1
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               يداهلل: نام

 زاده قندهاري: شهرت

            ماشااهلل: پدر نام

               خانم: مادر نام

         جيرفت عنبرآباد روستاي: تولد محل

            1327: تولد تاريخ

 متأهل: تاهل وضعيت
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     ماه 12: اسارات مدت

 1395: شهادت تاريخ

 گناوه شهر: شهادت محل
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  مقدمه جاي به

 سرخ روايت

 !فـداکـاري و غيـرت ياسـوه!            جوشان يحماسه اي پدر، اي

 بـيـداري روزهــاي از تــو، از           بنويسـم دوبـاره دارم دوسـت

 خـواندندمـي تفنـگ گـلـوي از           را مـردان نـام کـه روزهـايـي

 خواندندمـي جنـگ هايمثنـوي            لـالـايـي بـراي هــم مـادران

 کرد اسيرت شبي ميـدان، شـور          بود جاري تو در پـرواز شـوق

 کرد پيـرت چـقـدر مانـدن غـم!          آيـه تـريـنجـوان اي ،!پـدرم

 بود جـاري چـقـدْر خـاطراتت           امـّا کـنــارمـان نـبـودي تــو

 بود قراري بـي تـو از مـا سهـم          سرخ عکسي قاب تو از ما سهم

 داشت پريدن از سرخي يجـامه          امـّا بـود اسيـر پـاکت جـسـم

 داشـت ديـدن چـقدْر ربّنـايت          بــود آسمـاني تـو پـود و تـار

 را ديـگر شـکـوه سـروديمـي          کـرديمـي اسير را خـود نفْس

 را اکـبــــر جـهـاد اشـتـيـاق         کردندمي فـاش تـو هايسجـده

 آزاده بـــود، آزاده روحـــت         بود شاهد هميشه دشمن خـاک

 آمـاده بــود، آمــاده جــانـت           بـود يـادت امـام هـايحـرف

 شدمـي طـي انـتـظـار تـب بـا          شـکبـي اسارتـت هـايسـال

 شـدمـي طـي بـهـار امـيـد بـه         هم ريـزان برگ سنـگين فصـل

 شـد پيـدا حـمـاسه از سَـنَـدي         برگشت روشني تـو بـا آمـدي،

 شـد شـکـوفا تـو هاينفـس بـا          روز آن اميدمـان درخـت تـک

 است شده تـرمـاه تـو مـاه روي         بينيـممـي سپيـده هـر در حـال

 است شده ترسيـاه رو دشمـنت         کن بـاور شکسته، شيـطان پـاي

 را جـاري زخـم ستـايـيـممـي         سرخـنـد روايـتي هايـتزخـم

 11را پــايـــداري ادبــيّــــات         خـوانيـممـي تـو پيشـاني روي

                                                           
  باي قاسم از شعر -1
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 :نامه زندگي

 و مذهبي خانواده يک در کرمان استان جيرفت عنبرآباد روستاي در 1327 سال در زادهقندهاري يداله

 سکينه، عطاءاله،. داشت برادر يک و خواهر 2. داشت نام خانم مادرش و ماشااهلل پدرش. شد متولد متوسط

 اششغلي موقعيت دليل به و کردمي فعاليت ماليات مأمور عنوان به که بود وارسته انساني پدرش. حکيمه

 و کندمي فوت شهر همان در بيماري دليل به بود کرده عزيمت گناوه به که زماني. بود مهاجرت در مدام

 که کندمي ازدواج ديار اين از دختري با گناوه بندري شهر در يداهلل. شوندمي ماندگار گناوه در اشخانواده

 فرزند 3 و پسر فرزند 3. است فرزند 3 ازدواج اين ماحصل. است علي فرزند خدمتکاري شوکت همسرش

 بعد و کنندمي زندگي گناوه در سال 1 حدود. فرخنده و فرزانه فريبا، مجتبي، مرتضي، رضا،: هاينام به دختر

 در که بود هاسال همان در. شوندمي متولد خرمشهر در وي اول فرزند 1. کنندمي مهاجرت خرمشهر به

 بعدها که پهلوي رضا نام با بيمارستاني. شد کار به مشغول حراست نيروي عنوان به خرمشهر بيمارستان

 .داد نام تغيير خرداد سوم بيمارستان نام به نيز جنگ از بعد و گرفت نام طالقاني بيمارستان

 جنگ که نداشت بيشتر روز 22چهارم فرزند فرخنده. کردندمي زندگي خرمشهر پل به نزديک ايخانه در

مي مدرسه در حضور آماده هابچه که بود 57 تابستان روز آخرين جنگ، اول روز همان. شد شروع تحميلي

 خانواده پدر اما. شوندمي هانخلستان روانه وي خانواده بعثي، دشمن توسط خرمشهر بمباران اثر بر و شدند

 ما. خرمشهر هاينخلستان در اضطراب و دلهره سرتاسر شبي. نبود آنها همراه بيمارستان در حضور دليل به

 نزديکي به هنوز شوند،مي منزل راهي اوضاع شدن مساعد اميد به روز آن فرداي. خرمشهر و آبادان بين

 هر به. شوندمي آبادان راهي اميدانه نا بار اين. شودمي شروع بمباران دوباره که بودند نرسيده خرمشهر

 . رسانندمي آبادان به را خود سختي

 نزد گناوه به ناچار به و شودمي بمباران هم آبادان که برندمي سر به آبادان در پدر انتظار در را روز چند

 از اطالعي هيچ خانواده تحميلي جنگ شروع از بعد ماه 9 مدت به. کنندمي مهاجرت خود مادري پدربزرگ

 اسارت جريان در و رسدمي دستشان به پدر طرف از اينامه پاسداران سپاه طريق از اينکه تا. اندنداشته پدر

 شدت دليل به 1332 سال در و گذردمي يداهلل اسارت و فراق از نيم و سال 3 حدود. گيرندمي قرار پدر

 با وجود تمام با که چند هر نيز 1392 سال تا آزادي از پس. شودمي آزاد اسرا تبادل جريان در بيماري

 خدمت به مشغول حراست نيروي عنوان به گناوه درمان و بهداشت مرکز در است بوده گيرگريبان بيماري
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 عازم خانواده همراه به نيروها، بازگشت بر مبني خوزستان استان درخواست دليل به سال همان از و شودمي

 1392 سال در که کندمي فعاليت خرمشهر خرداد سوم بيمارستان در سال 2 مدت به و شوندمي خرمشهر

 از ناشي بسيار رنج و درد تحمل با باالخره و گرددبرمي گناوه به زندگي براي دوباره و شودمي بازنشسته

 .نوشدمي را شهادت شيرين شربت 1395 سال در اسارت دوران مجروحيت

 :شهيد زبان از اسارت يخاطره

 درمان و بهداشت در استخدام و کاري شرايط به بنا که بود خرمشهر به بعث رژيم يحمله از قبل سال دو

 بدهم، ادامه کارم به شب شيفت در بايستمي که ايام از يکي در. بودم کار به مشغول خرمشهر شهرستان

 نگران شدت به که ديدم را تنومند مردي زايمان و زنان بخش بيمارستان ورودي درب جلوي. بود غروب

 توضيح از پس که شدم احواالتش جوياي کمک، و ترحم سر از و کنجکاوي برحسب. کردمي گريه و بود

 اين به زايمان درد دليل به ظهر از قبل ايشان خانم که شدم متوجه( بود زبان عرب و زدمي حرف کم خيلي)

 اطالع اصالً همسرش شرايط و حال از مرد آن نداشته، خانم همراه اينکه دليل به و شده آورده بيمارستان

 و بودم خانواده به عالقمند شدت به و داشتم بچه و زن خودم که آنجايي از. است نگران شدت به و ندارد

 در. کردم همراهي خانمش نزد تا را مرد آن بخش، رئيس اجازه با و شدم ضامنش خدا رضاي خاطر به

 ماجرا، اين از سال 3 به نزديک از بعد و گذشت ايام. کرد تشکر من از داشت چشمان بر شوق اشک حاليکه

 در که شديم متوجه خانواده شرايط از اطالع بدون و درگيري روزها از پس. شد شروع ناعادالنه جنگ

 براي زماني هاعراقي اوايل،. ايمگرفته قرار محاصره در همرزمان و همکاران بقيه کنار در خرمشهر بيمارستان

 ما پاهاي و دست که بوديم نفر 2 حدود. کردندمي عام قتل را همه و نداشتند اردوگاه ساختن و کردن اسير

 خودمان جز کسي شديم متوجه ساعت 3 حدود گذشت از بعد. بردند نامعلومي جاي به و بودند بسته را

 زنداني شهر جامع مسجد در را نفر 2 ما شديم متوجه و کرديم باز را خود چشمان سختي به. نيست کنارمان

 با که هستند مسجد در مردمي و مقاومت نيروهاي تنها که اندداده گزارش بعثي هواپيماهاي به و اندکرده

 بيرون مسجد از و باز را پاهايمان و دست همديگر کمک با و سختي به. شوند ما مرگ شاهد موشک پرتاب

 ماشيني بر سوار را ما بار اين. شديم اسير نفر 2 ما باز که نگذشت چيزي شهر سقوط دليل به ولي رفتيم

 را نظرمان عجيبي خيلي يصحنه راه بين در که بردندمي( عراق و خرمشهر بين آزاد فضاي)کفي به و کرده

 دلي کور منافقين متأسفانه. بودند مشغول پايکوبي و رقص به هابچه و زن همراه مردم از ايعده. کرد جلب

 را نوزادم دختر ويژه به و فرزندانم هواي دلم باز بچه، و زن ديدن با. داشتند همکاري بعث رژيم با که بودند
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 دشتي به ساعتي نيم از پس. کردم توکل بود شده ريخته دوستانم از که هاييخون و خدا به باز و داشت

مي جمعي دسته صورت به بزرگ هايگودال در را مردم اجساد و کردمي کار لودر طرف يک از که رسيديم

 خود زندگي پايان و تيرباران منتظر باز چشمان با که بودند افرادي ديگر طرف در و کردمي دفن و ريخت

 که حالي در. بوديم شهادت انتظار صف در و پيوست بقيه جمع به هم، ما ينفره 2 مقاومت تيم تنها. بودند

 دست افراد يبقيه بين در و داد توقف اعالم عراقي افسران از يکي بوديم تيرباران آماده و بود باز چشمانمان

 افسر که بودم تعجب در کامالً من. رسيدند شهادت به بقيه و آورد بيرون ياران جمع از را من و گرفت مرا

 ديدن براي بيمارستان درب جلوي پيش سال چند که هستم مردي همان من کرد اعالم من به عراقي ارشد

 اين از. نيست ساخته من دست از کاري اين از بيشتر ولي خريدم را جانت. کردي کمک من به همسرم

 هاياردوگاه و عراق سمت به و شده اسير سپاهي و ارتشي رزمندگان از تعدادي همراه به که بود طريق

  1. شديم راهي نامعلوم
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             عبداهلل: نام

 زاده ملک: شهرت 

 حسن: پدر نام 

              زهرا: مادر نام

         گناوه شهرستان ريگ بندر: تولد محل

            2/2/1335: تولد تاريخ

 ابتدايي ي دوره:  تحصيالت  

 متأهل: تاهل وضعيت

 دختر فرزند 1: فرزندان تعداد

  بهداري کارمند: جبهه پشت شغل

 12/2/1331:  شهادت تاريخ

 خرمشهر:  شهادت محل

 المقدس بيت عمليات:  عمليات نام
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  مقدمه جاي به

 اين ديگرم وصيت بزنيد، آنها به محکم دهني تو و ندهيد منافق هايگروه به فعاليتي گونه هيچ مجال"

 صالح به بگيرد تصميمي هر و است الهي دولت دولت، زيرا نياورند، دولت به فشار ملوان برادران که است

"....است مملکت
1 

 و المللي بين فشارهاي و قيمت نوسانات جمله، از اقتصادي مشکالت بروز و تحميلي جنگ شروع با

 مستقيم غير و مستقيم طور به شرايط اين و مقدس دفاع و جنگ امور به کشور بودجه اختصاصي و سياسي

 اين از نيز ريگ بندر و گناوه بندري شهر يقين به. بود داده قرار تأثير تحت را اسالمي کشور شهرهاي تمام

 و است مسائل همين از ناشي ملوان برادران فشار عدم در زاده ملک شهيد کالم و اند نبوده مستثني قاعده

 و بوم و مرز از حفاظت در وي اعتقاد و است داشته کامل آگاهي شرايط اين از شهيد که آنجائي از

 ترين سخت در حتي که است داشته آن بر را وي تحميلي جنگ بحران از ناشي مشکالت از جلوگيري

 دو و نفاق عدم و وحدت همدلي، بر تأکيد به سعي نيز باطل عليه حق هايجبهه ميادين در حضور شرايط

 . باشد داشته ديارش مردم دستگي

 : نامه زندگي

 پدر پاک دامان در سنتي و مذهبي خانواده يک در رمضان ماه يازدهم با مصادف 1335 ارديبهشت دوم در

 عبداهلل را او نام که شد متولد فرزندي گناوه شهرستان از ريگ بندر جنوبي بخش در وارسته مادري و

 خانواده معيشت امور کشاورزي گاهي و طريق اين از و بود ملوان پدرش. بود خانواده اول فرزند. گذاشتند

 توانمي وي برجسته ويژگي از. بود همه زبانزد کودکي سنين در عبداهلل آاليشي بي و سادگي. گذراندمي را

 رباب، هاينام به برادر 1 و خواهر يک صاحب بعدها وي. داشت اشاره زيري به سر و اخالقي خوش به

 عمالً اشمردانگي و روحيات آن با بود خانواده ارشد فرزند چون. شد احمد و ابراهيم اسماعيل، محمود،

 .بود پدر و مادر غمخوار

 نيز قرآن و عزاداري مجالس به تحصيل بر عالوه کودکي در و شد آشنا قرآن و نماز با سالگي 9 از

 سالگي 9 همان از و يافت پرورش امام مقلد و متدين مؤمن، مادري و پدر تربيت تحت عبداهلل. رفتمي

 به را ابتدايي يدوره مدرسه همان در و رفت ريگ بندر منوچهري دبستان به ابتدايي يدوره گذراندن براي

 .رساند پايان

                                                           
 زاده ملک عبداهلل شهيد نامه وصيت از قسمتي  -1
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 و کارگري به و کند رها را درس شد باعث زندگي مخارج تأمين در پدر به کمک و کار به وي يعالقه

 .گفتمي اذان مسجد در مؤذن عنوان به که نداشت بيشتر سال 11. بپردازد کشاورزي

 به اعزام زمان تا و شد کار به مشغول ديلم بندر صادرات بانک خدماتي نيروي عنوان به 1351 سال در 

 کرمان آموزشي مرکز راهي سربازي خدمت گذراندن براي. کرد فعاليت شغل اين در سربازي مقدس خدمت

 کوتاهي مدت معافيت از پس. شد معاف سربازي خدمت از سال همان در نيرو به نياز عدم دليل به ولي شد

 طرف از ياري آموزش بهداشت يدوره گذراندن از پس 53 سال در. کردمي کار ريگ بندر برق اداره در را

 .شد منطقه محروم مردم به خدمت به مشغول ريگ بندر بهداري در گناوه بهورزي آموزشگاه

 در. گرفت اوج اشانقالبي هايفعاليت و شد همراه ريگ بندر انقالبي غيور مردم ديگر با جواني همان در

 و عباس حسين، هايشخاله پسر راه اين در و پرداختمي امام هاياعالميه پخش به انقالب حوادث اوايل

 که باقرتاش احمد حاج انقالب، يزمينه در. بودند همراهش برادر و دوست همچون بنيادي اهلل نعمت

 کنار در نيز عبداهلل و آمدمي ريگ بندر به مردم سازي آگاه و انقالب جريان در بود تهران دانشگاه دانشجوي

 عليه بر و ريگ بندر مردم همراه انقالبي هايفعاليت در که افرادي ديگر از. پرداختمي فعاليت به ايشان

 که بود منطقه آن روحاني عنوان به وي است، شريعتي احمد شيخ کردندمي فعاليت پهلوي منحوس رژيم

 جامع مسجد در پنهاني صورت به را سخنراني جلسات و داشت انقالبي فعاليت وي مکتب در نيز عبداهلل

 . کردندمي برگزار مردم هايخانه و ريگ بندر

 مجاور روستاهاي به داشت که موتوري با شد کار به مشغول بهورز عنوان به بهداري در که زماني از

 خدمات مناطق اين مردم به و رفتمي سربست و جنوبي جزيره شمالي، جزيره رودحله، ليراوي، همچون،

 .رساندمي بهداشتي

 شبانکاره دهستان از ايخليفه روستاي بهزيستي و بهداري خانه در مدتي 1352 فروردين پانزدهم از

 در واقع برمک روستاي بهزيستي و بهداري خانه به که بود سال همان ماه آبان در و شد فعاليت به مشغول

 ليراوي دهستان در حسن امام بندر يار بهداشت عنوان به 57 مهرماه دوم در. شد اعزام سعدآباد بخش

 واقع محمدي روستاي بهزيستي و بهداري خانه به سال همان آذر 21 از پس. شد رساني خدمات به مشغول

 . نمود عزيمت رودحله دهستان در

 از چند تني و نيا ملک غالمعباس و باقرتاش احمد حاج همکاري با عبداهلل که بود انقالب پيروزي از بعد

 مقابله و شبانه زني گشت زمان آن هايفعاليت جمله از که کرد گذاري پايه را ريگ بندر بسيج خود دوستان

 . بود انقالبيون ضد هايفعاليت با
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 شروع با و شد خدمت به مأمور گناوه پاسداران سپاه به امدادگر عنوان به 1357 سال اسفند از عبداهلل

 از. شد اعزام جبهه به داشت جبهه در حضور به که اصراري و شوق با جنگ اوايل همان در تحميلي جنگ

 .داشت حضور جبهه در امدادگر عنوان  به ماه 2 مدت به 1332 ارديبهشت بيستم تا 1357 اسفند بيستم

 يک ازدواج اين ماحصل که کرد ازدواج بنيادي معصومه اشخاله دختر با 2/11/1332 تاريخ در عبداهلل

 در خدمتش محل به جبهه از بازگشت از پس 1332يکم و بيست در وي. باشدمي فاطمه نام به دختر

 ماه شش مدت به گناوه بهورزي آموزشگاه طرف از سال همان ماه مهر در دوباره و برگشت بهداري

 و همرزمان ديگر همراه به که بود زمان اين در و پيوست گناوه پاسداران سپاه به امدادگر عنوان به داوطلبانه

 ماشاهلل خليفات، مجتبي فرهمند، نصراله زاده، شاهين جهانگير خليفات، محمد آقايان همچون همشهريانش

 . شدند اعزام شلمچه جبهه به توسلي غالمرضا و جاويدنيا اسداهلل و گرگي

 بهداري نيروي عنوان به وي که چند هر. بود1331 سال فروردين در عبداهلل اعزام يمرحله آخرين

 باطل عليه حق هايجبهه در حضور شوق و شور با ولي بود شده معرفي ليراوي دهستان از گاوزرد روستاي

 تعداد کاروان اين در و شد جبهه راهي دوباره گذشتنمي ازدواجش از بيشتر ماه 3 که وجود اين با و

 بيت عمليات در و روندمي دارخوئين عملياتي منطقه به که داشتند حضور نيز ريگ بندر هايبچه از زيادي

 .است خورده رقم عمليات اين با عبداهلل شهادت سرنوشت که کنندمي  شرکت المقدس

 :دلبر سر

 در و گرفت مرخصي هفته يک. بود شده خدمت به مأمور گناوه پاسداران سپاه به بهداري طرف از عبداهلل

 ازدواج مراسم بود، شده شهيد نيا ملک غالمعباس عمويش پسر چون. کرديم ازدواج 1332 بهمن دوم روز

 ازدواجمان از بيشتر ماه 3 هنوز. بوديم خاله پسر و خاله دختر. شد برگزار صدا و سر بدون و ساده ما

. طلبيد حالليت فاميل و خانواده از روئي خوش با اعزام روز. داشت جبهه هواي و حال دلش بود، نگذشته

 مادرم: کرد سفارش من به و کرد راضي را مادر بود نحوي هر به اما نبود رفتنش به راضي مادرش چند هر

 آخرين. گفتمي( ره) امام از آخر يلحظه تا. است صابران با خدا که باش صبور نيز تو و بده دلداري را

 کجا؟ شهادت لياقت و کجا ما: هست يادم هنوز را کالمش

 که شد باعث اين و بردارد را اششناسايي مدارک بود کرده فراموش که بود شوق و شور با آنقدر رفتنش

 دوستانش به را خود تا کرد خداحافظي عجله با و برداشت را وسايلش زود صبح. بماند را شب و برگردد

 .برساند
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 1!مدارکش و لباس ساک حتي نرسيد، ما دست به او از اثري هيچ و رفت ديدار آخرين همان با او

 بعد ماه چند. کردمي رفتار روئي گشاده و مهرباني با همه با. کردمي کمک منزل کارهاي انجام در عبداهلل

 بود  پسر اگر گفتمي بود، کرده انتخاب خودش هم را اسمش. آمد دنيا به فرزندش تنها عبداهلل شهادت از

 .فاطمه بود دختر اگر و محمد

 برادر با مادرش ازدواج با اما نکرد حس خود سر باالي را پدر محبت و مهر سايه گاه هيچ چند هر فاطمه

 افتخار راهش و شهيدش پدر به فاطمه. اوست کنار در مهربان و دلسوز پدري همچون عمويش شهيد،

 رشته اين يآموخته دانش و است کرده انتخاب را بهداشت تحصيلي يرشته پدرش راه يادامه در و کندمي

 2است فعاليت به مشغول مقدس يرشته اين در که باشدمي

 :شهادت

 :بود مرحله سه داراي المقدس بيت عمليات

 دوم يمرحله. است بوده دوستانش همراه نيز عبداهلل که است بوده دارخوئين اطراف آزادي اول يمرحله

 به عبداهلل نيز مرحله اين در که است بوده اهواز - خرمشهر جاده سازي آزاد نيز المقدس بيت عمليات

 رزمندگان که است بوده ايمرحله عمليات، سوم يمرحله. است شتافتهمي مجروحان ياري به امدادگر عنوان

 و هابوشهري گردان فرمانده شهادت و محاصره يحلقه فشار و گيرندمي قرار هاعراقي محاصره مورد ايراني

 در اسارت به عبداهلل همرزمان از زيادي تعداد. گرددمي نيز عبداهلل شدن زخمي باعث نارنجک شدن منفجر

 3ماندمي باقي نامعلوم عبداهلل وضعيت سخت شرايط آن در و آيندمي

 اسير وي شرايط آن در که دانستندنمي و بودند اطالعبي او سرنوشت از سال 1 حدود تا عبداله خانواده

 بودند شده اسير که رزمش هم دوستان از هايينامه احمر هالل طريق از بعد مدتي ولي شهيد؟ يا است شده

 مراسم برايش سال چندين از بعد وي خانواده و بود عبداهلل شهادت بر دليل که رسيد اشخانواده دست به

 1. دادند قرار يادش به يادبودي سنگ نيز ريگ بندر شهدا گلزار يقطعه در و کردند برگزار ختم

 

                                                           
 39 شهيدنامه زاده، خليفه عليرضا پگاه، مسافران  -1
 55/39/ 51 شهيد همسر با مصاحبه -2
 شهيد رزم هم خليفات، مجتبي حاج از روايت -3
 39 شهيدنامه زاده، خليفه عليرضا پگاه، مسافران -4
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 :شهيد کالم شميم

 تحميلي جنگ ويژه به اسالم شهيدان بر دورد و سالم

 ايران پرور شهيد امت بر درود و امت امام بر درود و سالم و

 . شود پيروز عزيز اسالم زودتر چه هر که اميدوارم و کنممي شروع خدا نام با را نامه وصيت

 ناراحتي گونه هيچ و نباشيد ناراحت که است اين: خواهرانم و مادرم و برادرانم و پدر به وصيتم اولين

 ثابت عمل در بايد داريم مسلماني ادعاي ما اگر که اين و باشند عزيز امام فرمان به گوش هميشه نکنند،

. است شهدا خون از پاسداري مانوظيفه داريم اسالم به که تعهدي طبق هم ما که چرا مسلمانيم، که کنيم

 را آن. بيافتد زمين بر من ي اسلحه که نگذاريد برادران اي کند،مي وصيت و کندمي وداع شهيدي که همين

 .شود پيروز اسالم که تا برويد پيش به و برداريد

 "بنيادي عبدالرحمن" که طور همان نکنيد، گريه و ناراحتي شدم شهيد من اگر که است اين ديگرم وصيت

 "شوندمي خوشحال منافقين کنيد گريه اگر " که کردند وصيت

 آنها به محکم دهني تو و ندهيد منافق هايگروه به فعاليتي گونه هيچ مجال که است اين ديگرم وصيت

 .بزنيد

 هر و است الهي دولت دولت، زيرا نياورند دولت به فشار ملوان برادران که است اين ديگرم، وصيت

 .است مملکت صالح به بگيرد تصميمي

  .کنم خداحافظي آنها با نتوانستم که خواهراني و برادران از معذرت عرض با پايان در

 

  والسالم           

 زاده ملک عبداهلل      
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  مقدمه جاي به

 متحد بترسيد، نفاق و تفرقه از که کنممي توصيه هايمايمحله هم خصوص، به و بوشهري جوانان يهمه به»

 .«1باشدمي اتحادمان در ما پيروزي که زيرا. خدا براي گذشته چون باشيد

 نفاق و تفرقه از دوري و اتحاد به وي تأکيد به کنيممي مطالعه را نژاد ميگلي شهيد نامه وصيت که وقتي

 کالم در که طورهمان. است زمان ي برهه آن روز مسائل و معنوي امور به شهيد آگاهي از مبين اين. رسيممي

 قدرت عامل را وحدت ايشان پيداست. «رحمان از کلمه وحدت و است شيطان از تفرقه»( ره) خميني امام

 حساب به بزرگ آرماني امام، براي اسالم جهان وحدت و کرده تلقي ديانت پايه سستي موجب را تفرقه و

 . دانستمي امت آحاد براي شرعي ايوظيفه و الهي تکليف يک را وحدت امام. آيدمي

 محاصره. شد متحد اسالمي انقالب نابودي براي داري سرمايه قطب با کمونيستي جهان زوايا، اين برابر در

کلمه توحيد مقابل در نتوانست اينها يهمه اما. گرفت قرار کار دستور در خارجي جنگ تحميل و اقتصادي

 همان در فقط و فقط مقاومت اين راز. رسيدند ظهور به آن در هاگونه باقر که ملتي. کند مقاومت ما ملت ي

. تفرقه از پرهيز و کلمه وحدت يعني ورزيدند،مي تأکيد آن بر هميشه اسالمي انقالب رهبر که است چيزي

 . داشت ايمان بدان ديگران از قبل خود ايشان که بود آن نيز هاتوصيه اين شگفت اثرگذاري علت

 : نامه زندگي

 محمد حاج مرحوم پدرش. شد متولد «کوتي تل» محله بوشهر شهر در ،1323  سال در نژاد ميگلي باقر

 چرا دانست، محله پدر توانمي را پدرش. خواهر 3 و داشت برادر 1.پاکزاد صغري مرحومه مادرش و بود

 .بود خاص و عام زبانزد او مهرباني و سخاوت که

 داري ريشه و محکم مذهبي اعتقادات پدرش که چرا. کرد رشد معتقد و مذهبي يخانواده يک در وي

. گذراند بوشهر در را تحصيلش دوران. دادمي زيادي اهميت فرزندانش اخالقي و تربيتي مسائل به و داشت

 . بود زرنگ بسيار و چابک بدني نظر از

 تأکيد و کندمي تشبيه گرانبها گوهر دو به را شهيد مادر و پدر نشينيممي شهيد همسر هايحرف پاي وقتي

 توانستند نشدند جدا و بودند ارتباط در شهيد خانواده با تنگاتنگ که کساني شهدا همسران از که دارد

 . کنند تربيت را خوبي فرزندان

                                                           
 نژاد ميگلي باقر شهيد نامه وصيت از قسمتي -1
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 خدمت گذراندن براي بود شده طبيعي ديپلم اخذ به موفق که عمومي ششم دوره گذراندن از بعد باقر

 دانش سپاهي کسوت در نظامي دوره پايان از پس. شد کرج عازم آموزش دوران کردن سپري و سربازي

 کند برقرار آنها با دوستانه پيوندي خطه آن بزرگساالن و کودکان به آموزش با توانست و شد لرستان راهي

 با بهداري اداره در 1352 سال در و برگشت بوشهر به سربازي خدمت انجام از بعد. داشت ادامه هاسال که

 سياسي و مذهبي هايفعاليت که بود 52 سال همان از. شد فعاليت به مشغول مردم، به بيشتر خدمت هدف

 عاشوري، ابوتراب شيخ با نزديکش ارتباط. کرد اسالمي انقالب صرف را خود وقت بيشتر و شد شروع باقر

 شد بسته آسيه و باقر محبت و مهر پيمان که بود 51 سال فروردين در. داد وسعت را اشانقالبي هايفعاليت

اشاره خاطراتش در شهيد همسر. شد آغاز باقر پدري يخانه در دو آن مشترک زندگي ماه، هفت از بعد و

 دارد( ره)خميني مصطفي سيد شهادت روز چهلمين با زمان هم شيراز به 53 سال اوايل در مسافرتشان به اي

 . داندمي شيراز در بزرگوار آن چهلم مراسم در حضور و راهپيمايي را مسافرت اين هدف بيشتر که

 و دوستان از که قادريان غالمرضا همراه به عاشوري شيخ پيشنهاد و راهنمايي به که بود 53 سال همان

 روز چند از پس ولي شود،مي همدان راهي چريکي يدوره يک گذراندن براي بود او ايمحله هم برادران

نشده خود مأموريت انجام به موفق که دهندمي اطالع عاشوري شيخ به و گردندبرمي همدان از نتيجه بدون

مي بوشهر وارد تخريب عمليات آموزش جهت همدان از گروه مسئوالن از يکي بعد، ماه يک حدود. اند

 در هاراهپيمايي شروع با. پردازدمي هاآموزش اين فراگيري به زياد يعالقه و شوق با نيز شهيد که شود

 سرداد شاه بر مرگ شعار و داشت تظاهرات و هاراهپيمايي در فعال حضوري که بود کساني اولين از بوشهر

 ميدان در واقع نخلک فروشي مشروب کشيدن آتش به دوستانش همراه به وي مهم هايفعاليت جمله از و

 زاده، هندي کامکاري، سميروني، آقاي مرحوم دوستانش ديگر همراه به باقر انقالبي هايفعاليت. بود امام

 تهران، به دوستانش همراه به آموزشي اداري، هايمأموريت عنوان تحت بارها و رسيد مي اوج به تنگستاني

 . رفتمي قم و شيراز

 وي سخنراني در دوستانش همراه به نيز باقر که بود برازجان شهر به رضوان االسالم حجت سفر در

 قرائتي محسن االسالم حجت که زماني. بودند پرداخته راهپيمايي و تظاهرات به آن از بعد و کرده شرکت

 محراب شهيد با انقالبي سفرهاي همين ينتيجه در و بود ارتباط در ايشان با دائم آمدندمي بوشهر به نيز

 در باقر تابيبي و عطش ديدار اين يثمره و کرد مالقات بود شده تبعيد کنگان به که مدني اهلل آيت

 .بود پهلوي منحوس رژيم سرنگوني
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 موفق فارس خليج حاشيه کشورهاي در افرادي با ارتباط طريق از خود انقالبي هايفعاليت ادامه در باقر 

 . 1بياموزد چريکي گروهاي به تيراندازي را فنون آن طريق از که کند فراهم اسلحه قبضه چندين شد

 رژيم حضور هاينشانه ترينمهم از که شاه مجسمه. است شنيدني داستاني نيز شاه مجسمه انداختن فرو 

 از چند تني با باقر شب آن. بود ديکتاتوري قدرت بودن پوشالي از نشان آن سرنگوني و شاهنشاهي

 طبق( 3ژ) تفنگ با ها پاسبان. پاييدندمي را اوضاع آرام ايگوشه در و پوشانده را خود هايچهره دوستانش

 پاسبانها پست تعويض زمان در که بود گرفته صورت لنجي با هماهنگي سويي از. دادندمي کشيک معمول

 در که تبري با ها بچه از يکي. پذيرد انجام شاه ي مجسمه  کردن سرنگون عمليات آنها حواس کردن پرت با

 بر را تبر هاي ضربه ديگري از پس يکي توان تمام با و کرد مجسمه پاي شکستن به شروع داشت دست

 هاي ضربه از بعد و بود شمسي باش علي به متعلق که نيساني ماشين با باالخره.  ميکردند وارد مجسمه

 . چرخاندند شهر در و کرده سرنگون را مجسمه تبر، مهلک

 و شعار نوشتن مدارس، تعطيلي بلکه نميشد، خالصه نمونه چند اين در بوشهر مردم انقالبي تالشهاي

. بود فکرانش هم ديگر و باقر مبارزه هاي برنامه جمله از مبارزه به آموزان دانش تشويق و ها نامه شب پخش

 از پس. شد عاشوري تراب ابو شيخ شهيد همچون باقر انقالبي ياران از بعضي شهادت به منجر که تظاهراتهايي

 شدمي برگزار سخنراني جلسات که بود باقر منزل در و آمدند بوشهر به آبادي خرم طاهري آقاي وي، شهادت

 . شد بوشهر انقالبي هايفعاليت گرفتن اوج و بوشهري جوانان بيشتر راهنمايي و هدايت به منجر که

 و تظاهرات پي در. بود بوشهر انقالب اتفاقات ترين مهم از نيز باقر عموي پسر نژاد ميگلي صادق شهادت

 جا،همان در و رسندمي سعادت مدرسه کنار به مردم گريز و تعقيب در هاگاردي روز، آن هايراهپيمايي

 به( دستي بمب) مولوتف کوکتل مدرسه بام پشت باالي از انقالبيها و شوندمي ور حمله مردم به هاگاردي

 تا شودمي بلند صادق  که زماني. بود آنها جزء نيز ساله 13 صادق که کردندمي پرتاب رژيم مأموران طرف

 . شودمي شهيد و گرفته قرار هاگاردي تير اصابت مورد کند، پرتاب پايين به را دستي بمب

مي اداره انقالب يکميته يبوسيله شهر زمان آن. نرفت بهداري به ديگر باقر اسالمي، انقالب پيروزي با

 نفره پنج شوراي صورت به که سپاه تشکيل با آن از بعد و بود شده تشکيل شهر از حفاظت براي که شد

 عنوان به باقر يافت، سازمان بسيج و گذشت که زماني اندک با و شد، سپاه آموزش مسئول باقر شد،مي اداره

 . شد فعاليت به مشغول بوشهر استان بسيج يفرمانده اولين

                                                           
 5931 سال ماهيني، اسماعيل پرواز، نيم و ساعت يک -1
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 مؤثر نقشي جبهه به نيروها اعزام و تبليغ در. زد ورق را باقر زندگي از ديگر برگي تحميلي جنگ شروع

 بوشهر از نامنظم هايجنگ در شرکت هدف با و چريکي صورت به جنگ روزهاي اولين همان در. داشت

 رزمش هم دوستان از گروهي با فرماندهي کسوت در آبادان، حصر شکست جريان در و شد آبادان عازم

 که چرا. برگشت بهداري به جبهه از برگشت از بعد. شد آبادان حوالي از ايمنطقه آزادسازي به موفق

... ا بيت در. پوشيد احرام لباس که بود 32 سال شهريور در. بود فراخوانده را نيروهايش اينامه طي بهداري

 را باقر حاج اعالميه و( ره) خميني امام از هاييعکس پخش به توجه با و برنداشت تبليغ از دست نيز الحرام

 . شودنمي وي متوجه مشکلي خانه صاحب لطف به اما دهندمي قرار پيگيري تحت

. رودمي شوش يجبهه به شودمي جبهه عازم بالفاصله خدا، يخانه زيارت از بازگشت از پس باقر حاج

 ندارد را بيمارستان در بستري روز يک از بيش طاقت او دل ولي شودمي زخمي بار يک شوش يمنطقه در

 از من »:گويدمي بيمارستان به بازگشت براي رزمشهم دوستان اصرار برابر در. شودمي جبهه راهي دوباره و

 شب در شوش منطقه همان به «!بدم؟ هابچه دست آب ليوان يه توانمنمي يعني هستم، زرنگتر شما يهمه

 هايدرخت از سنگرش هم دوستان به شودمي بيدار خواب از وقتي صبح. گرددمي باز المبينفتح عمليات

 اصابت مورد رزمندگان براي آب آوردن هنگام روز همان ظهر و است ديده خواب در که گويدمي بهشتي

 .نوشدمي را شهادت شيرين شهد و گيردمي قرار ترکش

  برادر از برادر

 پنج و دوشنبه روزهاي. داشت توجه بسيار نيز خودسازي امر به که بود وارسته و مخلص انساني باقر حاج

 . داشت تأکيد محرمات ترک و واجبات انجام بر هميشه گرفت،مي روزه را شنبه

 با بود استان بسيج فرمانده که زماني هست خاطرم حتي و بود شهيد بارز خصوصيات از زيستي ساده

 را افرادي داشت که زيادي بسيار دقت با اسالمي انقالب پيروزي محض به. رفتمي کار محل به دوچرخه

 شروع با. کرد تعيين...  و هاپاسگاه استانداري، اتمي، نيروگاه همچون شهر حساس نقاط از حفاظت جهت

 را آنها نيز خود و نمودمي تالش بسيار بسيجي يديده آموزش نيروهاي اعزام براي نيز تحميلي جنگ

 رفيع درجه به و رسيد خود آرزوي به المينفتح عمليات در خود، اعزام دومين در تا کردمي همراهي

   1. شد مفتخر شهادت

 

                                                           
 55-52ص شروع، انتشارات شکوهي، جمشيد زعن، از پرواز کتاب از برگرفته نژاد، ميگلي غالمعلي حاج خاطرات -1
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  دلبر سر

. شما به من و بگذار احترام من به شما»:گفت شد گوشم آويزه باقر هايحرف زندگيمان اول شب همان از

 احترام من مادر و پدر به شما. دارندمي نگه را ما حرمت هم ديگران داشتيم نگه را هم احترام خودمان اگر

 او يخواسته که شد همان هميشه بعدها و زندگيمان کوتاه طول تمام در. «شما مادر و پدر به من و بگذار

 . بود

 با آدم خيلي. داشت را محل کدخداي حکم محمد حاج. بودند دعوت محل يهمه. بود سنتي ما ازدواج

 بود رسومات و رسم از. بود شده قطع برق شب همان هست يادم. کرديم برگزار بزرگي عروسي. بود تقوايي

 اجازه و بود مخالف باقر ببرند، منزل به بعد و بچرخانند دريا کنار و شاه مجسمه دور را عروس ماشين که

 عروسي اگر گفت! ميکند؟ فرق بقيه با چيزت همه شما مگه باقر: گفت خواهرشوهرم که هست يادم. نداد

 تا خانه، روممي شوم،مي پياده ندارم، حرفي من بيايد شما با دارد دوست آسيه اگر. رومنمي من است من

 متوجه هم اطرافيان و ندارم ايعالقه هم من که دانستمي. بياييد و بزنيد دور شاه مجسمه دور برويد شما

 ماشين که نشدند متوجه اطرافيان بود شده قطع هم برق چون شب آن. است بيهوده بيشتر اصرار که شدند

 يک ما برگشتند تا و بودند چرخيده شاه، مجسمه دور بودند رفته بوق بوق همه و برگشته خانه به عروس

 . بوديم کرده استراحت برق بدون ساعتي

 نياز مبارزاتي کارهاي براي که را وسايلي تمام و کاغذ نوار، تکثير دستگاه خودش شخصي يهزينه با باقر

 شد،مي انجام خودمان يخانه در هاسخنراني و جلسات مثل شهيد هايفعاليت از خيلي. کردمي تهيه داشت

 کردن پنهان براي و داشت بزرگي باغ چون. شدمي داري نگه پدرشوهرم خانه در نوارها و هاکتاب ولي

 . بود خوبي خيلي جاي وسايل و هاکتاب

 و داشتند انقالبي راهپيمايي هم بهداري کارکنان شد، شهيد نژاد ميگلي صادق عمويم پسر که روزي همان

 و صابون از که دستي بمب نوعي مولوتف کوکتل آن در که داشتيم بزرگ حمام يک خودمان خانه در ما

 استفاده هايشانراهپيمايي و تظاهرات در هاآن از دوستانش و باقر تا کرديممي آماده شدمي درست بنزين

 اگر که گذاشتمي بار زيادي غذاي زود صبح از منزل در زني هر که بود انقالبي مبارزات اوج در. کنند

 . باشد داشته غذا آورد پناه اشخانه به کسي
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 هم آن و گرفتم قرار باقر انقالبي و سياسي هايفعاليت جريان در علني صورت به که بود 53 سال اوايل از

 صورت( ره)خميني مصطفي سيد چهلم مناسبت به که بود راهپيمايي در شرکت براي شيراز به وي سفر در

 . گرفت

 واکسيناسيون و بهداشت تکنسين باقر. بود بهداري کارمند اشانقالبي و سياسي هايفعاليت مدت تمام در

 که هم بعد. بود سپاه آموزش مسئول و شد مأمور پاسداران سپاه به سپاه، تشکيل و انقالب پيروزي با اما. بود

 . شد بوشهر استان بسيج فرمانده اولين و شد تشکيل بسيج

 اولين. برگشت بهداري به شهادتش از قبل ماه دو. بود جبهه به آمد و رفت در مدام شد شروع که جنگ

 مادر جاي به که خواست من از پدرم. بود حج موسم. بود آبادان حصر شکست براي ماند درجبهه که باري

 سفرهاي ايمداده قول باقر و من: بود جمله اين تنها پدر جواب ولي. شوم همراهش خدا يخانه زيارت در

 . باشيم هم با را امان زيارتي

 و رسيديم اصفهان به که زماني شديم، مشهد عازم( ع)هشتم امام زيارت براي برگشت جبهه از وقتي باقر

 دو هر براي خدا يخانه زيارت که برگرديد سريع: گفت و گرفت تماس پدرم شديم مستقر باقر، دايي منزل

 احرام لباس تنهايي به اجبار به باقر و نشد انجام من يمکه سفر ولي برگشتيم بوشهر به. است شده مهيا شما

 المبينفتح عمليات در که شد جبهه راهي دوباره صاف و پاک دلي با خدا، ي خانه از برگشت از بعد. پوشيد

 . رسيد آرزويش به

 دلم که چرا رفتمنمي شود راهي خواستمي باقر زمان هر اما کردممي بدرقه را اعزام هايکاروان هميشه

 شهيد برود، باقر نبود قرار بار آخرين هست يادم. شود ايجاد تزلزل دلش در ايذره خواستنمي

 حاجي با برويم، جديد داماد و عروس ديدن به شب بود قرار بود کرده ازدواج تازه شکريان خداخواست

 واقعاً: گفتم باقر حاج به شود جبهه عازم شکريان بود قرار. شديم شکريان شهيد منزل راهي و گرفتيم کادو

  شود؟ جبهه عازم بايد کرده ازدواج که هست روز 3 فقط خداخواست که دارد نيرو به نياز اينقدر جبهه

 به مربوط که مواردي. ايمان و دين جز به شود خانواده جايگزين تواندنمي چيزي هيچ: گفت حاجي

 . کندمي فراموش را دنيوي مسائل همه انسان باشد ميان در جهاد پاي که زماني. است انسان آخرت

 اوايل همان از. ببندد را پايت و دست دنيوي امور و زندگي بچه، نگذار وقت هيچ: گفتمي هميشه حاجي

 زندگي خودت براي کن، زندگي: گفتمي. ببينم بهداشت و نظامي آموزش يدوره که داشت تأکيد انقالب

 . کن زندگي داري که هدفي آن براي کن، زندگي آخرتت براي کن،
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 غسالخانه در و داشتيم عهد هم با بودم، داده قول حاجي به شهادت از قبل را هايمبچه به کردن خدمت

 ما زندگي يسفرنامه و شويممي جدا هم از امروز: گفتم ديدم را حاجي وقتي. بستيم را عهد اين دوباره هم

 چهار دهممي قول تو به من. بده من به قول يک هم تو و دهممي تو به قول يک من جاهمين. يابدمي پايان

 تو و نباشم شرمنده( س) زهرا فاطمه حضرت نزد هم خودم اينکه تا کنم تربيت نحو بهترين به را فرزندت

 در هستند، شريک هم با چيز همه در مرد و زن: گفتيمي هميشه که همانطور بده قول من به عوض در هم

  1. کني شريکم شهادتت اجر

 شهيد کالم شميم

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 وعدا يقتلون و فيقتلون اهلل سبيل في يقتلون الجنه لهم بان اموالهم و انفسهم المومنين من اشتري اهلل ان

 هو ذلک و بايعتم الذي وبايعک فاستبشر اهلل من بعهده اوفي ومن القرآن و واالنجيل التوريه في حقاً عليه

 ( کريم قرآن.......)  العظيم الفوز

 خدا، راه در کنند جنگ بهشت، است ايشان براي که را مالهايشان و جانها مؤمنان از خريد خدا همانا و

 به ترين وفادار کيست و قرآن و انجيل و تورات است حق او، بر ايست وعده و شود کشته و بکشند پس

 .بزرگ رستگاري آن است اين و نموديد سود که آنچه به باشيد شاد پس خدا، از خود عهد

 سرور از و( ع) علي ابن حسين شهيدان سرور به تا هابيل از تاريخ شهيدان همه پاک روان بر خدا درود

 بر سالم محراب، شهداي و مظلوم شهيد بخصوص اينان خونبار انقالب کفن گلکون شهيدان تا شهيدان

 مستضعفين همه مرجع و رهبر که جماراني پير زمان، امام ونايب کبير خميني بر سالم و درود( عج) مهدي

 از را ما که مرجعي و رهبر کرد، خواهد فراهم را مهدي حضرت انقالب زمينه که اوست هم. است جهان

 ياران به درود و سالم و بخشيد دوباره وجان نجات شاهنشاهي ساله پانصد و هزار، دو نظام متعفن باتالق

 .کرد خواهند هدايت نجات ساحل به را انقالب متالطم کشتي اين روزيشان شبانه تالش با که امت امام پاک

 برکف جان رزمندگان همه به درود نبود، هم کشور نبود سپاه اگر امام قول به که ، پاسداران بر خدا درود

 ميبرم بسر اهواز در که اکنون هم اما و آموختند رهروانشان به را وتالش جهاد درس خونشان ايثار با که

 بدر اسالم محبت پر آغوش وبه. آيند خود به که دارممي اعالم و دهممي خبرهابي خدا از همه به هشدار

 مستضعفين همه از اينکه پشتوانه با و کرده باز آغوش امت امام با رهبري زمان اين در اسالم زيرا. آيند
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 پليد نشانده دست اين معلون صدام پوزه ماليد خاک به بزرگ شيطان آمريکا بار نکبت پوزه که همانطور

 جز هدفش اهلل مسير در که آئيد در مکتبي آغوش به هاخورده گول اي ماليد، خواهد خاک به نيز را آمريکا

 خداي قهر با تا گويممي شما به ندارد ديگر هدفي اهلل حبل به زدنشان چنگ و مستضعفين نمودن مجتمع

 حال همه در که همسرم تو به. برگرديد اسالم پربرکت دامن به ايدنگشته روبرو ستمديده ملت خشم با قهار

 تو از که اينجا تا زيرا ده ادامه نيز حال زندگيت سخت زمان در خصوص به بودي وفا با و خوب همسنگري

 . نمائيمي يادآوري را اسالم صدر استقامت با زنان راه دارم شناخت

 چون خواهدمي اسالم که همانطوري را آنها فرزندانم، به نسبت بودن ومادر پدر از گذشته نيز اکنون

 هرچند. کنند وسوسه را تو خواهان وسوسه هامحنت و هاسختي در ناکرده خداي مبادا رهبرنما، گذشته

 يار و امامت و اسالمت در را تو شياطين که گذشته چون باش هوشيار لکن. شد نخواهي وسوسه تو دانممي

 . داشتني دوست نيکو وچه دارد دوست را صابرين خداوند که کن صبر و نکنند جدا امت امام

 به پدرت که همانطوري کنممي توصيه تو به و نما دنبال را امامت راه نيز تو محمدرضا، فرزندم به اما

 شده مفتخر پاسداري لباس اين به کرد خواهد رشد تو در که فکري با تونيز ورزيدمي افتخار عزيزش اسالم

 را( ع) علي بن حسين بيت ال دختران راه که کنممي توصيه نيز دخترانم به. باشدمي خودت اختيار به اين و

 آنم از کوچکتر ضعيف اين چه اگر ومادرم، پدر به اما. است راه همين در جهان دو سعادت که. نمايند دنبال

 رفته فرزندتان که راهي به و. باشد صابر گذشته چون نيز شما لکن نظرکنم اظهار گوهر دو اين مقابل در که

 جوانان همه به. گردد دشمن شادي باعث تا. گردد مشاهده نگراني هايتانچهره در مبادا و کنيد افتخار است

 گذشته چون باشيد متحد. بترسيد نفاق و تفرقه از که ميکنم توصيه هايمايمحله هم بخصوص و بوشهري

  .باشدمي اتحادمان در ما پيروزي که زيرا خدا، براي

 از بيش خداوند نعمت انقالب سال سه اين در که رسانم مي عزيز برادران و خواهران عرض به پايان در

 و بود شاهنشاهي پوسيده نظام در اسالم پيروزي فقط انتظارم و اميد تنها زيرا گرديد، حالم شامل پيش

 . است کفايت برايم اينجا تا را زندگي

 22 از بعد يکروز اگر و ام کرده زندگي انتظار حد آن از بيش شايد سال سه اين در که کنيممي تکرار حال

 . باالتر اين از نعمتي چه حال و بودم رسيده هدفم به ماندممي زنده 59 بهمن

 پايان در گردند، پيروز جهان مستکبرين بر که دهد قدرت جهان مستضعفين همه به بزرگ خداوند

 . بريزيم بيرون به اسالميان مرزهاي از صداميان گنديده هايالشه تا رويممي

 والسالم

 نژاد ميگلي باقر
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