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. زیارت نامه شهدا .
الُم  ِد ْبِن َعْبِدالّلِه َالسَّ الُم َعلى ُمَحمَّ الُم َعلى َنِبىِّ الّلِه َالسَّ الُم َعلى َرسُوِل الّلِه َالسَّ َالسَّ

الُم َعَلْیُکْم یا َاْهَل  َهدآُء اْلُمْؤِمُنوَن َالسَّ َها الشُّ الُم َعَلْیُکْم َایُّ َعلى َاْهِل َبْیِتِه الّطاِهرین َالسَّ

الُم  الُم َعَلْیُکْم یا َاْنصاَر دیِن الّلِه َوَاْنصاَر َرُسوِلِه َعَلْیِه َو اِلِه السَّ ْوحیِد َالسَّ َبْیِت ااْلیماِن َوالتَّ

َسالٌم َعَلْیُکْم ِبما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الّداِر َاْشَهُد َانَّ الّلَه اْختاَرُکْم ِلدیِنِه َواْصَطفاُکْم 

َوَعْن  الّلِه  َعْن دیِن  َوَذَبْبُتْم  الّلِه َحقَّ ِجهاِدِه  َقْد جاَهْدُتْم ِفى  ُکْم  َانَّ َوَاْشَهُد  ِلَرُسوِلِه 

ُکم ُقِتْلُتْم َعلى ِمْنهاِج َرُسوِل الّلِه َفَجزاُکُم  َانَّ ِبَاْنُفِسُکْم ُدوَنُه َوَاْشَهُد  ِه َو ُجْدُتْم  َنِبیِّ

َفنا ُوُجوَهُکْم فى َمَحلِّ ِرْضواِنِه  ْسالِم َوَاْهِلِه َاْفَضَل اْلَجزآِء َوَعرَّ ِه َوَعِن ااْلِ الّلُه َعْن َنِبیِّ

ِئَک  ُاولَّ َوَحُسَن  َوالّصاِلحیَن  َهدآِء  َوالشُّ ّدیقیَن  َوالصِّ ِبّییَن  النَّ َمَع  ِاْکراِمِه  َوَمْوِضِع 

بیَن  ُکْم َلِمَن اْلُمَقرَّ ُکْم ِحْزُب الّلِه َوَانَّ َمْن حاَرَبُکْم َفَقْد حاَرَب الّلَه َوَانَّ َرفیقًا َاْشَهُد َانَّ

ِئَکِة  ِهْم ُیْرَزُقوَن َفَعلى َمْن َقَتَلُکْم َلْعَنُة الّلِه َواْلَمالَّ ذیَن ُهْم َاْحیآٌء ِعْنَد َربِّ اْلفاِئزیَن الَّ

ُکْم عاِرفًا ِوِبِزیاَرِتُکْم ِاَلى الّلِه  ْوحیِد زاِئرًا َوِبَحقِّ َوالّناِس َاْجَمعیَن َاَتْیُتُکْم یا َاْهَل التَّ

بًا َو ِبما َسَبَق ِمْن َشریِف ااْلْعماِل َوَمْرِضىِّ ااْلْفعاِل عاِلمًا َفَعَلْیُکْم َسالُم الّلِه  ُمَتَقرِّ

َوَرْحَمُتُه َوَبَرکاُتُه َوَعلى َمْن َقَتَلُکْم َلْعَنُة الّلِه َوَغَضُبُه َوَسَخُطُه َالّلُهمَّ اْنَفْعنى ِبِزیاَرِتِهْم 

فى  َوَبْیَنُهم  َبْینى  َواْجَمْع  َعَلْیِه  ْیَتُهْم  َتَوفَّ ما  َعلى  نى  َوَتَوفَّ َقْصِدِهْم  َعلى  ْتنى  َوَثبِّ

ُکْم َلنا َفَرٌط َوَنْحُن ِبُکْم الِحُقوَن. ُمْسَتَقرِّ داِر َرْحَمِتَک َاْشَهُد َانَّ
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 1 - مفاتیح الجنان  

.ترجمه . 
پیامبر خدا سالم بر محمد بن عبدالّله سالم بر   سالم بر رسول خدا سالم بر 
کش سالم بر شما اى شهیدان با ایمان سالم بر شما اى خاندان ایمان و  خاندان پا
توحید سالم بر شما اى یاران دین خدا و یاران رسول خدا - که بر او و آلش سالم 
باد - سالم بر شما بدان شکیبائى که کردید پس چه خوب است خانه سرانجام شما 
گواهى دهم که براستى خداوند شما را براى دین خود انتخاب فرمود و برگزیدتان 
براى رسول خود و گواهى دهم که شما در راه خدا جهاد کردید آنطور که باید و 
دفاع کردید از دین خدا و از پیغمبر خدا و جانبازى کردید در رکاب رسول خدا 
و گواهى دهم که شما بر همان راه رسول خدا کشته شدید پس خدایتان پاداش 
دهد از جانب پیامبرش و از دین اسالم و مسلمانان بهترین پاداش و بشناساند به 
کرامش همراه با پیمبران و  ما صورتهاى شما را در جایگاه رضوان خود و موضع ا
راستگویان و شهیدان و صالحان و چه نیکو رفیقانى هستند آنها گواهى دهم که 
شمائید حزب خدا و هر که با شما بجنگد مسلمًا با خدا جنگ کرده و براستى 
شما از مقربان و رستگارانید که در پیشگاه پروردگارشان زنده اند و روزى مى 
خورند پس لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنکه شما را ُکشت آمده ام به 
نزد شما براى زیارت اى اهل توحید و به حق شما عارفم و بوسیله زیارت شما 
بسوى خدا تقرب جویم و بدانچه گذشته از اعمال شریف و کارهاى پسندیده 
دانایم پس بر شما باد سالم خدا و رحمت و برکاتش و لعنت خدا و خشم غضبش 
بر آنکس که شما را ُکشت خدایا سود ده مرا به زیارتشان و بر آن نیتى که آنها 
داشتند مرا هم ثابت بدار و بمیرانم بر آنچه ایشان را بر آن میراندى و گرد آور 
ایشان در جایگاه خانه رحمتت گواهى دهم که شما بر ما سبقت  میان من و 

گرفتید.)1(
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. حماسه بزرگ تفحص و تشییع شهدا 
| بسم ا... الرحمن الرحیم |  خیلى خوش آمدید ، برادران و خواهران عزیز، از همه شما عزیزان 
صمیمانه تشکر مى کنم بخاطر زحمات باارزش و خطیرى که شما برعهده گرفتید، از همسران 
محترمتان هــــم صمیمانه تشکر مى کنـم . یقینـًا مـردان کـار بخـش مهمـى از موفقیت هاى 
گذشـت خودشان هستند. ان شاءا… همه شما مشمول  کـــار و با خودشان را مدیون همسران فدا

لطف الهى و مورد توجه خاص ارواح طیبه شهداى عزیزمان باشید .      
از خانواده هاى عزیز شهیدان هم که اظهار لطف کردند و تشریف آوردند صمیمانه تشکر مى 
کنم و به ارواح طیبه همه شهداء بخصوص شهیدان این راه پر ارزش که شما در او مشغول حرکت 
هستید و این شهید عزیز  » شهید محمودوند«  بخصوص ، براى ارواح طیبه همه اشان از خداوند 

متعال علو درجات و همنشینى با صالحان و اولیا و ائمه را مسئلت مى کنیم .
کارتان، کار مهمى است همانطور که برادر عزیزمان اشاره کردند این کار داراى منافع و آثار بسیار 

 سخنرانى مقام معظم رهبری )مدظله العالى ( 
در دیدار با گروه های تفحص کمیته جستجوی مفقودین - مورخ  79/12/20  
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حائز اهمیتى است و به شما عرض کنم از جمله چیزهایى که یك کار را فضیلت مى دهد در 
پیشگاه خداوند ، یکى اینست که این کار اهمیتش از نظر بینندگان آنچنان آشکار نباشد بعضى 
کارى  کارها پر سرو صداست همه مى فهمند اهمیت آنرا اما بعضى کارها زحمت و تالش و فدا
در آن هست، خیلى مردم نمى فهمند که چقدراین کار حائز اهمیت است اینجور کارى پیش 
خداى متعال فضیلت بیشترى دارد. از جمله چیزهایى که یك کار را ارزش مى بخشد این است 
که کار داراى خطرباشد ازجمله چیزهایى که یك کار را ارزش مى بخشد این است که استمرار 
و تداوم در آن کار الزم باشد . همه این خصوصیات در کار شما هست. هم کار بى ریا و بى سرو 
صدایى است وقتـى مــردم صـد شهید را تشییع مى کنند کسى نمى فهمد که براى پیکر پاك هر 
شهیدى چقدر رنج، چقدر حوصله بکار رفته تا این آمده بیرون و استخوانهاى مطهرش و نشانه 
هاى بدنش با آن همه مشکالت حاال در این تابوت جاسازى شده و در اختیار مردم قرار گرفته این 
رنج را شماها مى فهمید. کار پر خطرهم هست شماها دراین چندساله تعداد زیادى شهید دادید، 
47 شهید در این راهى که هیچکس خیال نمى کند دراین راه  شهادتى در آن باشد اما شما باب 
شهادت را باز نگه داشتید. آثار و برکات این کار هم همانطور که برادرمان اشاره کردند همینجوره 
کارى را زنده نگه مى دارد هم  ، بسیار آثار زیادى دارد هم فضاى جبهه و جهاد و شهادت و فدا
مشکالت خانواده ها و نگرانى ها و دغدغه ها و مفقوداالثرها را، چقدر سخت است یك خانواده 
اى مفقوداالثر داشته باشد، خیلى سخته ، اینهارا برطرف مى کند. آن خانواده اى که نمى دانند 
جوانشان زنده است ؟ آیا شهید شده ؟ آیا زنده خواهد ماند؟ آیا آنرا خواهند دید؟ خیلى وضع 

خانواده شهداء بهتراز آنهاست، دغدغه هاى اینها را برطرف مى کند.
» بعد این خیل عظیم کاروان شهادت و شهداء که وارد شهرها میشود عطر معنویت و فضیلت 
و شهادت را در اعماق فضاى آن شهر و منطقه نفوذ مى دهد.  اینهم خیلى اهمیت دارد عالوه 
براینها شما یك کار نمادین مى کنید. این کـه جسد على الظاهر پنهان شـده شهیدى را شماها از 
کها را برطرف مى کنید و آنرا مى آورید و سردست مى گیرید ، این یك معناى  رویش غبارها و خا
نمادین دارد ، یك معناى رمزى دارد این معنایش این است که على رغم آن کسانى که مى خواهند 
کارى را ، زیر غبارها و خاك و خل ها پنهان کنند،  مسئله شهادت را ، مسئله شهید را ، مسئله فدا

شما نمى گذارید این کار انجام بگیرد.«
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انشاءا… خداى متعال به همه شماها اجر بدهد و اجر خواهد داد و این کار را ادامه بدهید تا به 
پایان برسد و اجر شما پیش خداست . البته این تشکر زبانى ما از شما فقط به معناى یك اظهار 
اخالص خود ماست و اال پاداش زحمات شما پیش خداست . انشاء ا… خداى متعال به شما 
اجر بدهد ما هم سفارش مى کنیم که مسئولین کمکهایشان را ادامه بدهند و کمك کنند این کار 
به بهترین وجهى انجام بگیرد و از خداى متعال مى خواهیم که شما را موفق کند تا این کار را 
هرچه بهتر و مخلصانه، فراموش نکنید برادران و خواهران عزیز کار وقتى با اخالص شد، وقتى 
فقط براى اداى تکلیف، براى خدا، براى رضاى الهى کار وقتى انجام مى گیرد مثل جسمى است 
گر چنانچه کار از روح خالى شد مثل جسمى است که جان ندارد ، ارزش او از  که روح دارد. ا
عرش مى آید به زمین، تنزل مى کند . کار را براى خدا و مخلصانه همانطورکه تا به حاال بحمدالله 
شده است ادامه بدهید و خداى متعال به شما کمك خواهد کردو برایندآن چیزى و آن حقیقى 
که برآینده این تاریخ و بر آینده این جامعه حکمروایى خواهد کرد آن حقیقت عبارت از همان 
خطى است که سرانگشت شهداء به آن خط اشاره کرده اند این را شما مطمئن باشید آن راهى 
کارى خودشان آن راه را مطرح  که شهداء در آن را ه قدم برداشته اند و با عمل خودشان و با فدا
کردند براى ذهن بشریت امروز که غرق بود در ماده و در فساد و تباهى و بدبختى هاى خودش، 
خطى را اینها مطرح کردند ، خط حرکت بسمت سعادت بشریت، سعادت انسان با هدایت الهى 
و با تالش برابر جان انسان ، این آن خط روشنى است که شهداى ما نشان دادند و امام شهیدان 
بنیانگذار این راه بود . تجدید کننده این راه بود بعد از قرنها ، این همان خطى است که سرنوشت 
ملت ایران ،سرنوشت این کشور و سرنوشت این تاریخ با او متصل است نمى توانند اینها را از هم 
جدا کنند . این را مطمئن باشید » للباطله جوله و للحق دوله « حاال جوالنى ممکن است دشمن 
در بوقهاى تبلیغاتى بکند اما حرکت عظیم مردم ، حرکت ایمانى ، حرکت در راه خدا و در جهت 
رضاى خداست و شهداء شاخصها و سنگ نشانه هاى این راه اند و شما اینها را احیاء مى کنید 
کیه امام زمان )عج(  ارواحنا فداه همه شماها و خانواده هایتان و  . انشاءا… مشمول ادعیه زا

بخصوص خانواده هاى معظم شهداء قرار بگیرید.
والسالم علیکم و رحمة ا... و برکاته
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. بهشتى در روی زمین 
معرفى معراج شهداء اهواز  )پادگان شهید محمودوند(

     

معراج شهداء اهواز محل حضور پیکرهاى مطهر و نورانى شهداى تازه تفحص شده اى است که 
به تازگى از مناطق عملیاتى جنوب و غرب کشور کشف شده اند. این شهدا از مناطق عملیاتى 
مختلف، همچون؛ فاو، جزایر مجنون، شلمچه، فکه و ... توسط کمیته جستجوى مفقودین ستاد 

کل نیروهاى مسلح کاوش، کشف و شناسایى مى شوند.
کنون در 5 کیلومترى جاده اهواز- خرمشهر و در پادگانى که به نام شهید  معراج شهداء اهواز هم ا
على محمودوند، )یکى از فرماندهانى  که در جریان تفحص پیکرهاى مطهر بر اثر انفجار مین به 

شهادت رسیده است( قرارگرفته است.
در طول سال و خصوصا در ایام راهیان نور، معراج شهدا میزبان زائرین و کاروانهایى مى باشد که 
مشتاقانه براى زیارت و تجدید پیمان با شهدا و آرمانهایشان قدم در آن وادى مقدس مى گذارند 
و در یک بستر معنوى و بعضا بصورت خودجوش به برگزارى برنامه هاى فرهنگى مى پردازند.

معراج شهدا قدمگاه مالئکه الهى و میعادگاه خیل پرشور جوانان و نوجوانان بوده است که از 
نزدیک عطر انس و معنویت را در مشام جانشان حس مى کنند. 

بسیارى از خانواده هاى معظم شهداى مفقود اولین و آخرین میعادگاه خود را در معراج شهداء 
اهواز مى دانند، چه بسا یکى از همین شهداى تازه تفحص شده، آشنا و سفرکرده ى دیریِن آنها 

باشد.
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.گمنامى
واژه »گمنام« در فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا به معناى »بى نام و نشان« و »خمول« بکار رفته و 
در مقابل شهرت و معروفیت قرار گرفته است. در زبان انگلیسى نیز از آن با anonym )شخص 
بى نام(، cenotaph )مقبره سرباز گمنام(، unknown )ناشناخته ، مجهول، گمنام، بى شهرت( 
یاد مى شود. گمنامى و گمنام بودن در سیره ، روش و منش اسالمى از فضیلت واال و خاصى 
برخوردار بوده و روایات بسیارى درباره انسانهایى که خود را به چنین خصلتى ملزم دانسته اند، 
آمده است. بزرگان دینى نیز در سیر و سلوک و شیوه عملى خود، گمنامى را شعبه اى از خلوص 
در عمل و نیت مى پنداشتند و همواره براى تقرب به خداوند متعال از این اصل اساسى بهره 
مى جستند . با شروع جنگ تحمیلى ادبیات گمنامى در حوزه دفاع مقدس شکل دیگرى به 
خود گرفت.هنگامى که رزمندگان دالور ایران اسالمى در برابر تجاوز دشمن بعثى و عراقى قرار 
گرفتند،در آن هنگامه عملیات و نبردهاى شدید، برخى ازپیکرهاى مطهر شهدا امکان برگشت 
به عقبه خودى نداشت و بعد از جنگ تحمیلى نیز ابدان شریفشان سالها در زیر آفتاب سوزان 
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ماند . بعد از پایان جنگ، تفحص و جستجو براى کشف و شناسایى شهداى مفقود در غرب و 
جنوب کشور شروع شد.از میان شهداى مفقود االثرى که در جریان تبادل شهدا و تفحص کشف 
شد، )آنانى که برایشان نام و اعتبار محلى از اعراب نداشت( بسیارى از شهدا از عالئم هویت 
یاب همچون پالک برخوردار نبودند، بنابراین نام و شناسنامه شان شناسایى نشد و بدین صورت 

مفتخر به »شهید گمنام« شدند.

.فضیلت گمنامى در روایات و متون دینى 
گمنامى و خمول شعبه ایست از زهد و از صفات حسنه مقّربین مؤمنین و از عالئم اهل بهشت 
است و خدا دوست میدارد صاحب آن را بلکه در روایات است که حقتعالى در مقام مّنت بر 
بعضى از بندگان خود میفرماید که آیا انعام نکردم بتو آیات را و از مردم پوشیده نداشتم آیا نام ترا 
از میان مردم گم نکردم بلى چه نعمت از این باالتر که کسى خداى خود را بشناسد و بقلیلى از دنیا 
قناعت کند و کسى او را نشناسد چون شب در آید بعد از عبادت خود با من و استراحت بخوابد 

و چون روز شود بخاطر جمع بشغل خود رو آورد... )2(

 .پیغمبر اکرم  )ص(فرمودند :
خدا را با چیزى برتر از عقل نمى توان عبادت کرد، مؤمن تا ده صفت نداشته باشد خردمند نیست 
مردم به خیرش امیدوار، و از شرش در امان باشند، کار نیک دیگران را زیاد شمارد ولو کم باشد، 
کار نیک خود را کم شمارد ولو زیاد باشد، در همه ى عمر از تحصیل علم خسته نشود، و از انجام 
حوائج مراجعین بستوه نیاید، گمنامى و خمول را بیش از شهرت و احترام ظاهرى دوست بدارد، 
کتفا کند، دهم که حائز  فقر در نظرش محبوب تر از توانگرى باشد، از دنیا تنها به یک قوت ا
اهمیت بسیارى است اینکه هر کس را به بیند گوید او از من بهتر و پرهیزگارتر است، چون مردم 
دو دسته اند: یا از او بهترند و یا بدتر، در برابر بهتر تواضع کند تا به او ملحق شود، و نسبت به آن 
هم که ظاهر خوشى ندارد گوید: ممکن است باطنش از من بهتر باشد، یا از انحراف بازگردد و 
گر کسى این جهات را رعایت کند مجد و عظمت خود را بازیافته و بر مردم  عاقبتش بخیر شود، ا

دوران خویش فائق آمده است. )3(

 2 - نزهة النواظر فى ترجمة معدن الجواهر، ص 137
3 - نصایح، ص 308
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. قاَل الّرضا )ع(: ال َیِتمُّ َعقُل امِرٍء ُمسِلٍم َحِتى َتکِوَن فیِه َعشُر ِخصاٍل: َالخَیُر ِمنُه َمأُموٌل، َو 
رُّ ِمنُه َمأمُوٌن، َیسَتکِثُر َقلیَل الُخیُر ِمن َغیِرِه، َو َیسَتِقلُّ َکثیَر الَخیِر ِمن َنفِسِه، ال َیسأُم ِمن َطَلِب  الشَّ
لُّ  الَحواِئِج ِاَلیِه، َو ال َیَملُّ ِمن َطَلِب الِعلِم طُوَل َدهِرِه، َالَفقُر ِفى اللِه َاَحبُّ َاَحبُّ ِاَلیِه ِمَن الِغنى َو الذُّ
هَرِة ُثمَّ قاَل )ع( : َالعاِشَرُة، َو  ِه، َو الُخمُوُل َاشهى ِاَلیِه ِمَن الشُّ ِفى اللُه َاَحبُّ ِاَلیِه ِمَن الِعزِّ فى َعُدوَّ

َماالعاِشَرُة، قیَل َلُه: ما ِهَى، قاَل  . ال َیرى َاحدًا ِااّل قاَل )ع(: ُهَو َخیٌر ِمّنى َو َاتقى.

ترجمه : عقل شخص مسلمان کامل نیست مگر اینکه ده خصلت داشته باشد: 1- از او امید 
خیر برود، 2- از شّر و بدِى او در امان باشند. 3- خیر و کار خوب اندک دیگرى را بسیار بشمارد 
4- کار خوب و خیر زیاِد خود را کم شمارد 5- هر چه حاجت زیاد از او بخواهند دلتنگ و ملول 
نشود 6- در همه عمر خود از طلب علم و دانش خسته نشود 7- فقر در راه خدا از توانگرى در 
نزد او محبوبتر باشد 8- خوارى در راه خدا از عّزت و آقایى که با دشمن خدا باشد نزد او محبوبتر 
است 9- گمنامى را از شهرت بیشتر دوست داشته باشد 10- سپس فرمود دهم و چیست دهم 
و چقدر مهّم است؟ به آن حضرت عرض شد: دهمى کدام است؟ فرمود: هرگز احدى را نبیند 

مگر اینکه بگوید: او از من بهتر و با تقوى تر است. )4(

.حضرت رسول اکرم )ص( :
دست خدا باالى سر مکفرین )گمنامان( باشد که برحمت در پرواز است. )5(

 .امام جعفرصادق       )ع( : 
مؤمن مکفر و گمنام است زیرا کار خیرش بدرگاه خدا عزوجل باال میرود و در میان مردم منتشر 
نشود و کافر نامدار و مشهور است زیرا کار خیرش در میان مردم منتشر شود و بسوى آسمان 

باال نرود. )6(

 .امام جعفرصادق       )ع( : 
 من به حال آن دوستانم غبطه مى خورم که با داشتن ایمان اهل صالح و شایستگى هستند، و 
عبادت خداوند را نیکو بجاى مى آورند، و در نهان او را پرستش مى کنند و در میان مردم گمنام 

زندگى مى نمایند.

4 - البحار 336/78 - تحف العقول /467
5 - علل الشرائع

6 - جلد شانزدهم بحار االنوار، ج 2 ،ص30
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آنها شهرت و معروفیت ندارند تا مردم با انگشتان خود آنها را به یک دیگر نشان دهند، روزى 
آنان به اندازه زندگى مى رسد و نیاز به کسى پیدا نمى کنند و صبر دارند، مرگ آنها را زودتر فرا 

مى گیرد و از خود میراث کمى بجاى مى گذارند و گریه کنندگان آنها کم مى باشند.
ه بن سنان گوید: خوشا بحال بنده اى که گمنام زندگى کند، با مردم در ظاهر رفت و آمد  عبد اللَّ
داشته باشد ولى در دل اعمال آنها را ترک کند، مردم او را در ظاهر بشناسند و او هم مردم را در 

باطن شناسائى کند. )7(

.امام باقر )ع( :
ه علیه و اله فرمودند: خداوند مى فرماید: از بهترین بندگان من که همه به حال  رسول خدا صلى اللَّ
او غبطه مى خورند بنده اى مى باشد که سبکبار باشد، و در انظار چندان مورد نظر قرار نگیرد ولى 

در باطن خود داراى ارج و اعتبار باشد.
عبادت خداوند را نیکو بجاى آورد، و در میان مردم گمنام زندگى کند، روزى او به قدر کفاف به 
او برسد و به آن صبر داشته باشد، و هنگامى که درگذرد وارث او کم باشند و گریه کنندگان او 

کمتر باشند. )8(

 .امام باقر )ع( :
ه علیه و اله آورد، رسول خدا دستور دادند  مردى کتابى پیدا کرد و خدمت رسول خدا صلى اللَّ
کرم باالى منبر  همه در مسجد حاضر شوند، مردم از زن و مرد در مسجد حاضر گردیدند رسول ا
رفتند و هنگامى که کتاب را باز کردند معلوم شد کتاب یوشع بن نون وصى حضرت موسى علیه 

الّسالم مى باشد.
در آن کتاب نوشته شده بود بنام خداوند بخشنده مهربان خداى شما به شما مهربان و رحیم 
ک و  مى باشد، اى مردم بدانید که بهترین بندگان خدا آنهائى هستند که متقى و پرهیزگار و پا

گمنام باشند... )9(

 .حضرت صادق )ع( :
شخص گمنام در قلعه  محکم خدا متحصن و در پناه لطف او نگهبانى و نگهدارى شده اى خوشا 

7و 8 - بحار االنوار، ج 1،ص 474
9 - بحار االنوار، ج 1،ص 595
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بحال کسى که در نهان و آشکار فقط با خدا ارتباط دارد. )10(

 .پیامبر اکرم )ص( :
خداوند پرهیزکاران گمنام را دوست دارد آنان که هر گاه آشکار مى شوند شناخته نمیشوند هر گاه 

کنندگانند. )11( پنهان شوند ناپدید نگردند، دلهایشان چراغ هاى هدایتند از هر تاریکى نجات پیدا

.قسمتى از مناجات حضرت على )ع( در ماه شعبان :
خدایا کسى که بوسیله تو شناخته شود گمنام نیست. )12(

.گمنامى در سیره شهدا 
 .شهید سید مرتضى آوینى 

تاریخ سازان آینده انسان همه گمنامند.
گرنه، همه اجرها در گمنامى است.  گمنامى براى شهرت پرستها دردآور است ا

گرچه در زمین گمنام هستند، اما در آسمان، در بلندترین معارج  )شهدا و رزم آوران دالور( ا
جبروتى، میان عرش نشینان کسى از ایشان مشهورتر نیست و آنچنان که در احادیث گفته اند 

شأنشان شأن انبیاست. 
تقدیر حقیقى جهان در کف مردانى است که پرواى نام ندارند. 
آنان از گمنامى خویش کهفى ساخته اند و در آن پناه گرفته اند.

کهفى که آنان را از تطاول دهر مصون خواهد داشت. 
اصحاب کهف خود را از تعلقات رهانده اند و اینچنین، ننگ تعلقات نیز دامان آنان را رها کرده 

است.
مردان حق اهل شهرت نیستند.

.شهید مهدی زین الدین
من خیلى دوست داشتم که در این عملیات)خیبر( شهید شوم و جسدم در کنار مفقودین بماند و 
گر شهید بشوم، سرگذشتى از زندگى  جنازه ام برنگردد.  وا... آرزوى دیرینه ام نیز همین بوده که ا

من و نشانه اى از جنازه من و یا هیچ خبرى از اینکه زنده یا مرده هستم برنگردد.

10 - بحار االنوار، ج 67 و 68 و ج 1، ص110 و مصباح الشریعه
11 - کتاب الروضة در مبانى اخالق، باب 7 ،ص 159

12 - صحیفه علویه، متن فارسى، ص 191
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 . شهید مصطفى چمران
 خوش دارم که مجهول و گمنام، به سوى زجردیدگان دنیا بروم، در رنج و شکنجه آنها شرکت کنم، 

کى در میان انقالبیون آفریقا بجنگم تابه درجه شهادت نایل آیم. همچون سربازى خا
خدایا من آمده ام با همه وجودم،...من چیزى از تو نمى خواهم من سربازى گمنامم، من درویشى 

سر و پا برهنه ام و هنگامى که چشم از جهان فرو مى بندم مى خواهم هیچ چیز نداشته باشم.
گاهى نداشته باشد هیچ کس از  خوش دارم هیچ کس مرا نشناسد هیچ کس از غمها و دردهایم آ
راز و نیازهاى شبانه ام نفهمد هیچ کس اشکهاى سوزانم را در نیمه هاى شب نبیند هیچ کس به 

من محبت نکند هیچ کس به من توجه ننماید      

. شهید مسعود خردمند
گر من شهید شدم، بر  من هجده سال در میان شما زندگى کردم. از شما و مسؤولین میخواهم که ا
سنگ مزارم هیچ گونه اسمى ننویسید، فقط یک سنگ صاف بگذارید. از شما میخواهم که به 

این وصیتم عمل کنید.

.شهید مصطفى کاظم زاده
بگذارید پیکر تکه تکه ام، در کربالهاى جنوب و غرب کشور، با بادهایى که بوى رشادت و 
ک سپرده شود. زیرا که اصل روح ماست که  حماسه آفرینى مى دهند به دست امام عصر به خا

به معشوق خود الله مى رسد...

 .شهید محمد رضا احمدی
خدایا معبودا دوست دارم مظلوم کشته شوم و در راهت پودر شوم  و اثرى از من نماند . این 

خواهش من اما تو ، تو هر چه خواستى انجام بده.

.شهیدی گمنام
روى سنگ قبر سفیدم با رنگ سرخ فقط این کلمه را بنویسید: بسیجى و بس چرا که مى خواهم 

مثل شهداى گمنام باشم.

 .شهید غالمرضا صفا
گر  به روى سنگ قبرم اسمم را ننویسید، مى خواهم همچون دهها شهید دیگر گمنام باقى بمانم؛ ا
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خواستید فقط این جمله را بنویسید: پرکاهى تقدیم به آستانه کبریایى الله                          

 .شهید بهمن درولى
وصیت نمود که بر روى سنگ قبرم با انگشت روى سیمان جز این چیزى ننویسید:

پر کاهى تقدیم به آستان قدس الهى

 .شهید احمدرضا احدی
دیگر نمى خواهم زنده بمانم، من محتاج نیست شدنم، من محتاج تو هستم. 

خدایا ! بگو ببارد باران، که کویر شوره زار قلبم سالهاست، که سترون مانده است، من دیگر طاقت 
دورى از باران را ندارم، خدایا دوست دارم تنهاى تنها بیایم ، دوست دارم گمنام گمنام بیایم، دور 

از هر هویتى. 
گر بگوئى لیاقت ندارى، خواهم گفت: خدایا ! ا

لیاقت کدامیک از الطاف تو را داشته ام، خدایا دوست دارم سوختن را، فنا شدن را ، از همه جا 
جارى شدن را، به سوى کمال انقطاع روان شدن را... 

 .شهید خدا رحم شمس الدینى
خدایا ! خوش دارم گمنام در کربالى ایران جان دهم و جسدم در کربالى خوزستان بپوسد تا جایى 

از این زمین را اشغال نکنم.

 .شهید سیدابراهیم تارا
مى خواهم مثل مادرم فاطمه زهرا)س( گمنام باشم. مى خواهم جسدى نداشته باشم. کسى برایم 

چلچراغ نگذارد، کسى مراسمى نگیرد.

 .شهید عماد بزگان
گریه فقط براى مظلومیت امام حسین )ع( و همه امامان و همه ائمه معصومین و براى شهداى 
گر سر مزار من آمدید اول شهداى گمنام و شهداى 72  گمنام که هیچ مزارى ندارند گریه کنید و ا

گر هم وقتى باقى ماند بر سر مزار من بیائید.  تن سر مزار آنها بروید و ا

 .شهید یوسف دمیرچلى
دوست دارم تشنه و گمنام شهید شوم.
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.شهید احمد اسماعیل تبار
خدایا! مگر غیر ازاین  است  که  بدن  ما براى  مردن  آفریده  شده ؛ پس  دوست  دارم  که بدنم  طورى  
قطعه  قطعه  شود و بدنى  براى  من  باقى  نماند تا اینکه قسمتى  از زمینى  را به  عنوان  قبر اشغال  کنم  
که  بعدها بگویند، او درراه  خدا کشته  شده  است . دوست  دارم  که  براى  همیشه  مفقودالجسدبمانم ، 
مثل  خیلى  از مفقود الجسدها، مثل بى بى دو عالم، فاطمه )س(  که بعد از گذشت بیش از سیزده 

قرن هنوز قبرى ندارد و مفقود الجسد است.

 .طلبه شهید رضا دهنویان
بگذارید گمنام باشم که به خدا قسم گمنام بودن بهتر است از این که فردا افرادى همانند شما 

وصایایم را شعار قرار دهند و عمل را فراموش کنند، این موجب آزردن روح ما شهدا مى شود.

 .شهید محّمد باقر مشهدی عبادی
ک این دنیا را  خوش دارم وقتى که شهید شدم جسد من را پیدا نکنند تا دیگر یک وجب از خا

اشغال نکنم.

.جایگاه گمنامى در سیره شهدای صدر اسالم 
دعا برای شهادت و مفقود شهید شدن

در جنگ احد عمرو بن جموح، پسر و برادر زنش به شهادت رسیدند. چون همسر جموح)همسر، 
مادر و برادر شهید( به قتلگاه احد آمد، پیکر شوهر، پسر و برادر را بر شترى سوار کرد و به سمت 
مدینه حرکت کرد. در حالى که از سالمتى پیامبر )ص( شادمان بود. هر چه کردند شتر به سمت 

مدینه نرفت بلکه در همان منطقه زانو زد و مهار انداخت. خبر به پیامبر )ص( رسید.
حضرت فرمود: این شتر مأمور است. سپس رو به همسر عمرو کرد و از او پرسید: آیا به هنگام 
خروج شوهرت از خانه براى جنگ از خداى خود چیزى نخواسته بود؟ همسر عمرو گفت: چرا؛ 

وقتى عزم جهاد کرد، رو به قبله نمود و گفت:
خدایا به من نعمت شهادت ارزانى کن و مرا به خانه و کاشانه ام برنگردان.

اللهم ال تردنى الى اهلى و ارزقنى الشهاده 
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کرم )ص( فرمود: عمرو به آرزوى خود رسید به درستى که دعاى عمرو مستجاب شده  پیامبر ا
است. سپس حضرت به همسر عمرو گفت: بشارت باد تو را که همسر، فرزند و برادرت در 
بهشت همنشین همند. همسر عمرو به پیامبر )ص( گفت : اى رسول خدا دعا کن من نیز با آنان 

باشم. حضرت نیز او را دعاى خیر کرد.
دعا براى گمنام شهید شدن

گویند: ُعَمْیر که  پسر زن ِ ُجالس  بود، چون  از مؤمنین  به  رسول  خدا بود؛ وقتى که ُجالس  گفت : 
بنابراین  ما از خر پست  تریم ، سخن  ُجالس  را رد کرد؛ و گفت : بنابراین  تواز حمار پست  ترى ! و 

رسول  خدا صادق  است  و تو کاذب  هستى!
ُجاَلس  در عهد جاهلّیت  براى بعضى از قوم  و خویشان  خود، دیه اى را برذّمة  خودداشت ، که  چون  
محتاج  بود، قدرت  بر پرداخت  آنرا نداشت . چون  رسول  خدا )ص(  به  مدینه  آمدند؛ آن  مقدار دیه  را 

از رسول  خدا گرفت ؛ و از احتیاج بیرون  آمد؛ و َدْین  خود را اداء کرد.
و اینک  ُجالس  نزد رسول  خدا آمد، و سوگند یاد کرد که : هیچیک  از آن  سخنان کفرآمیز را نگفته  

است . خداوند بر پیغمبرش  این  آیه  را فرستاد:
وا ِبَماَلم ْـ  َیَناُلوا َو َماَنَقُموا إالَّ   َیْحِلُفون َ ِبالله ِ َماَقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َکِلَمة َ اْلُکْفِر و َکَفُروا َبْعَد اسالمِهم ْ َوَهمُّ
ْبُهم ُ اللُهَعَذابًا أِلیمًا ِفى  ْوا ُیَعذِّ أن ْ أْغَناُهم ُ اللُه َو َرُسوُله  ُ ِمن ْ َفْضِله ِ َفإن ْ َیُتوُبواَیک ُ َخْیرًا َلُهم ْ َوإن ْ َیَتَولَّ

ْنَیا َو اآلِخَرة ِ َو َماَلُهم ْ ِفى ااْلْرض ِ ِمن ْ َوِلى َواَلَنِصیٍر. الدُّ
منافقین  قسم  به  خدا یاد مى کنند که : کالم  کفرآمیز بر زبان  جارى نکرده اند. چنین نیست  بلکه  
حّقًا کلمة  کفر را گفته اند؛ و بعد از اسالمشان  کافر شده اند؛ و هّمت  بستندبراى انجام  کارى که  
به  آن  دست  نیافتند )هّمت  بر ُکشتن  رسول  خدا، و بیرون  کردن  او رااز مدینه ، و هر گونه  فساد و 
ایجاد هرج  و مرج ( و این  گونه  انتقامشان  از رسول  خدا )ص(نبود،مگر در مقابل  آنکه  خدا و رسول  
خدا، آنها را از فضل  خدا بى نیاز و غیر محتاج  ساختند)یعنى در مقابل  محّبت  و اخالص  محض ( 
گر روى گردانیده  و اعراض  نمایند  گر آنها توبه  نوده  بازگشت  کنند، براى آنهابهتر است ؛ و ا پس  ا
ک  معّذب  مى کند؛ و در روى زمین  یک  نفر پاسدار  خداوند در دنیا و آخرت  آنها را به عذابى دردنا

حامى و یار و یاور آنها نخواهد بود.
و مخشى بن  حمیر گفت : قسم  به  خدا که  آنچه  مرا نشست  داد؛ و از خیرات  زندانى نمود، اسم  
من  بود و اسم  پدرم  بود )زیرا اسم  او مخشى است  یعنى ترسیده  شده ؛ و اسم پدرش  حمِیر بود یعنى 

13 -  کاشانى، دعا در میدان جنگ، ص 76
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خر کوچک  ـ کّره  االغ (.
و تنها کسیکه  از مفاد این  آیه ، مورد عفو قرار گرفت  همین  مخشى بود ـ که  رسول خدا نام  او را 
حمن  و یا عبدالله گذاردندـ  و این  مرد از رسول  خدا تمّنى نمود که  دعا کنند خداوند او را  عبدالرَّ
به  شهادت  بمیراند؛ و از مکان  شهادت  و قبر او کسى مّطلع  نشود)شهید گمنام ( و در روز جنگ  

یمامه  شهید شد؛ و اثرى از او یافت  نشد.)یا رب اجعلنى شهیدا حیث ال یعلم احد این انا( )14(

.در جستجوی شقایق های گمشد ه
|  سیری در مبانى تفحص و خاطرات آن

. مفهوم تفحص
در فرهنگ عامه تفحص به معناى جستجو کردن و کاوش کردن و همچنین تحقیق کردن درباره 
امرى آمده است. در ادبیات دفاع مقدس تفحص به معناى جستجوو تالش کردن براى یافتن 
پیکر مطهر شهداى گرانقدر مان که براى دفاع  از سرزمین اسالمیمان با نثار وجود خویش در 
معرکه جنگ به لقاءالله رسیده و پیکرهایشان در همان معرکه باقى مانده است گفته مى شود.البته 
معناى ارائه شده معناى خاص و رایج این کلمه است ، چه اینکه تفحص در معناى عام خود مى 
تواندفحص و جستجو در مورد پیکر و یا هر خبر و اطالعاتى در خصوص شهداى به جامانده از 

دوران دفاع مقدس و رساندن آن به خانواده هاى چشم انتظار ایشانرا شامل مى شود.

. علل باقى ماندن شهدادر مناطق عملیاتى 
باقى ماندن پیکرهاى مطهر در مناطق عملیاتى و به طور کلى در خط مقدم و ضرورت بازگرداندن 
پیکر ها به دامان خانواده ها دغدغه اى است که برخى افراد را در قالب گروههاى تفحص، 

14 - تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص238
مغازى ، واقدى ، ج  3، ص  1003 تا ص  1005

أعیان  الشیعة، طبع رابع ، ج  2، ص  199
سیرة  ابن  هشام ، ج  4، ص  951 و ص  952
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همچنان در  حال وهواى سالهاى جنگ نگه داشته است . اما براستى چرا شهداى ما در مناطق 
داد. پاسخ  آن  به  بایست  که مى  است  نگشتند سوالى  باز  تا کنون  و  ماندند  به جاى  عملیاتى 

مهمترین علل باقى ماندن پیکرهاى مطهر شهدا در مناطق عبارتند از:
1. ناتوانى در نگهدارى و حفظ موفقیت عملیات )به معناى حفظ خط مقدم و جلوگیرى از تصرف 

توسط دشمن(
2.تک هاى عمده اى که عراق در سال 67 زد و مناطقى را تصرف کرد که در این تصرف ها 

پیکرها و مجروحین در منطقه باقى ماندند.
3.اولویت تخلیه مجروحین: بدین معنا  که در عملیاتها تعداد مجروحین تقریبا چهار برابرشهدا 
بود.البته در این مساله سازمان بهدارى سپاه و ارتش فعال بودند اما بیشتر تمرکز آن عزیزان در 
جهت تدارک تجهیزات پزشکى ، اتاق عمل، و کارهایى که براى حفظ جان افراد صورت مى 
گرفت، استوار بود و طبعا در بخش تخلیه مجروحین از خط مقدم به محل هاى درمان نیاز به 

کمک و مساعدت نیروهاى تعاون رزم بود و به همین دلیل شهدا بعضا در مناطق باقى ماندند.
تعاون رزم، که بعضا در مناطق گسترده درگیرى  نیرو در بخش  4.تعدد عملیات ها و کمبود 
در یک عملیات نیروهاى بسیار محدودى از تعاون رزم به کار بازگرداندن پیکرها و مجروحین 

مشغول بودند.
کریزها و تغییرات فیزیکى در برخى مناطق عملیاتى که در اثناى جنگ و در  5.جابجایى خا
عملیاتهاى مختلف بنا به ضرورتهاى زمانى نیز از دالیل باقى ماندن پیکرهاى مطهر شهدا در 
برخى مناطق بوده است.به عنوان نمونه باید گفت که عراق در منطقه طالئیه  نهرى به موازات 
ک آن نهر را روى پد شرقى برگرداند  پد شرقى حفر کرد که عرض آن حدود 150 متر بود و خا
ک مدفون شدند که در هنگام  و بدین ترتیب شهداى باقى مانده در آن منطقه زیر خروارها خا

تفحص در آن منطقه شهدا بعضا در عمق 5 مترى قرار گرفته بودند.
6. و .... 

. تاریخچه مختصر تشکیل کمیته جستجوی مفقودین 
بازگرداندن شهداى گرانقدر جنگ تحمیلى ویا همان تفحص از همان آغازین روزهاى جنگ 
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شروع شده است . در اوایل  جنگ  و  تا قبل از عملیات هویزه )نصر ( 
نام جا ماندن شهدا و مفقودین وجود نداشت ، زیرا  تاریخ 16 دى ماه 1359 مساله اى به  در 
که اصال تا آن تاریخ عملیاتى گسترده و عملیات بزرگى که با نیروهاى رزمى زیادى انجام شود 
نداشتیم. مضاف بر اینکه تا آن زمان هر شهیدى که به لقاالله مى رسید - به علت عملیاتهاى بسیار 
محدود - توسط افراد همرزم و یا فرماندهان  توسط رویت پیکر ها و از روى وسایل همراه آن 
شهدا شناسایى گشته و باقى امور مربوط به انتقال آنان صورت مى گرفت. این کار هم در یگانهاى 
عمل کننده سپاه و هم در ارتش و هم نیروهاى مردمى سازمان یافته صورت مى گرفت. اما کم 
کم با ادامه جنگ و با گسترش دامنه درگیریهادر مناطق مختلف ، و به تبع آن افزایش آمار شهدا 
و مفقودین لزوم سازماندهى برخى امور رزمندگان را بیش از پیش نمایان ساخت. ضرورت ایجاد 
تشکیالتى براى انجام امور مکاتباتى رزمندگان، مستند کردن سوابق رزمندگان ، صدور کارت 
ک و وسایل نیروها در صورت شهادت ، پیگیرى مباحث  و پالک شناسایى ، تحویل گرفتن سا
حقوقى و حقیقى رزمندگان و ... تعدادى از نیازهایى بود که کم کم رخ مى نمود و لزوم مرتفع 
ساختن این نیازها نهایتا به تشکیل واحدى به نام تعاون رزم در یگانها انجامید.واحد تعاون رزم 
از دو قسمت عمده تشکیل مى شد که یکى بخش امور رزمندگان بودکه به کار صدور کارت و 
پالک ، رسیدگى به امور رزمندگان در خصوص ارسال مراسالت پستى ارتباطات تلفنى و تلگرافى 
رزمندگان وانجام امور حقیقى و حقوقى ایشان مى پرداخت و بخش دیگربه نام تخلیه شهدا بود که 
در هنگام عملیات ها ماموریت داشتند تا وارد کار شده و در اولین فرصت شهدا را تخلیه کنند . 
پس از تشکیل واحد تعاون رزم سازماندهى کارها به شکل بهترى صورت گرفت.به عنوان نمونه 
پالکهاى شناسایى تعبیه شد.این پالکها که در ابتداى جنگ صادر مى شد زنجیر نداشت و با سیم 
تلفن به گردن افراد بسته مى شد. علت این امرتعداد زیاد رزمندگان و نبود تجهیزات الزم براى 
پشتیبانى بود. در بحث پالک ، ابتدا از کدهاى چهار رقمى شروع شد و در ادامه به کدهاى 5 و 
6 رقمى تغییر پیدا کرد. سپس براى عدم شناسایى نیروها توسط دشمن کد گذارى حرفى آغاز شد 
که به عنوان نمونه مى توان به سه کد CG و RK و AJ اشاره کرد. این کد گذارى به قدرى مؤثر 
بود که بعدها توسط اسرا و درجه داران بعث اعتراف شد که نمى توانستند درجه و موقعیت سازمانى 

رزمندگان ما را بیابند.
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بعدها در سالهاى 64و65و66 کار تخلیه مجروحین هم از بهدارى گرفته شد و به واحد تعاون 
رزم ابالغ شد.البته شاید اینجا سوالى پیش بیاید که در گردانهاى رزمى امدادگر هم بود و با وجود 
امدادگر به نیروهاى تعاون چه نیازى بوده است؟ باید در پاسخ گفت تعداد امدادگران در گردانهاى 
رزم بسیار محدود بود و ثانیا آنها در برخى معرکه ها و جاهایى که ماشین نمى توانست تردد کند 
کار انتقال مجروحین و بعضا شهدا را بر عهده مى گرفتند و به نیروهاى تعاون تحویل مى دادند.

البته در ارتش سازمانى به نام امور درگذشتگان وجود داشت که در شرح وظایف این سازمان 
مسئولیت بازگرداندن پیکر شهدا از معرکه وجود داشت که این سازمان فعال نبود. بنا به قولى ، 
در خالل جنگ 19 هزار شهید ارتش هم توسط  نیروهاى سپاه از مناطق عملیاتى تخلیه شد. در 
سپاه نیز قبل از تشکیل واحد تعاون رزم ، واحد رفاه برخى از کارهاى مربوط به رزمندگان را انجام 
زمینى سپاه گروه  نیروى  قرارگاه  در  ادامه  در  به هر حال  نداشت.  معینى  که سازمان  داد  مى 
انصارالمومنین ایجاد شد که کارشان انتقال اجساد بود سپس در عملیات کربالى 4 گروهها به 
گردان تبدیل شد و سه گردان فعال بودند که پیشنهاد شد این سه گردان فعال به تیپ تبدیل شود.

براى تشکیل تیپ سردار سیدمحمد باقرزاده  از سردار شمخانى مجوز مى گیرند که البته  سردار 
رضایى به دلیل حساسیت باال و عدم تمایل به تشکیل تیپ جدید،  مخالف این قضیه بودند.به 
هرحال تیپ تشکیل شده به نام 313 نامگذارى شده و عالوه بر امور جارى رزمندگان و شهدا 
و مجروحین ، بخش دیگرى از کارها مانند شناسایى اردوگاههاى اسراى ایرانى در عراق را آغاز 
کردند که به موفقیتهاى زیادى هم نائل گشتند. سپس نام تیپ به 26 تغییر یافت و تا بعد از جنگ 

هم این تیپ باقى ماند و سپس با از میان رفتن ضرورت آن، منحل مى گردد.
اما تشکیل کمیته جستجوى مفقودین یا تفحص به سال 68 بر مى گرددکه در آن سال طرحى 
براى جستجوو بازگرداندن شهداى گرانقدرمان براى مقام معظم رهبرى آماده و ارائه شد و مقرر 
گردید که این طرح در قرارگاه خاتم )ص( بررسى شود که در آن زمان مسئولیت جنگ بر عهده 
این قرار گاه بود. سپس به دلیل آغاز جنگ خلیج فارس این طرح یک سال مسکوت ماند و در 
اواخر سال 69 و اوایل 70 ، پس از پیگیرى مجدد طرح مورد تصویب قرار گرفت و به سپاه و 
ارتش ابالغ شد و نهایتا با تصویب شوراى عالى امنیت ملى کمیته جستجوى مفقودین زیر نظر 

ستاد کل نیروهاى مسلح شکل گرفت.
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البته کار تفحص در سالهایى که قطعنامه امضا شده بود و نیروهاى سازمان ملل براى نظارت بر 
آتش بس در مرزهاى دو کشور حضور داشتند به صورت محدود ادامه داشت. از سال 67 تا اواخر 
کنده ومحدود کارهایى را براى برگرداندن شهدا انجام مى  69 و اوایل 70 لشکرها به صورت پرا
دادند اما پس از تشکیل کمیته جستجوى مفقودین ، مسئولیت رسیدگى به امور شهدا در مناطق 

عملیاتى بر عهده این کمیته گذاشته شد.   
جان  از  و  تعهد  درخصوص  عراقى  افسر  یک  مصاحبه  از  خاطره اى  ذکر  بخش  این  پایان  در 
گذشتگى نیروهاى تفحص در خالل دوران سراسر با عظمت دفاع مقدس خالى از لطف نیست:

کریزى را در منطقه چزابه و عملیات چزابه از  افسر عراقى در مصاحبه اى چنین گفت: ما خا
کریز وجود  ایرانى ها گرفتیم. تعداد قابل توجهى از ایرانى هایى که کشته شده بودند در روى آن خا
داشت. ما افسران ارشد عراقى اصرار کردیم که به دلیل انجام عملیات روانى، خبرنگاران را دعوت 
کریز دست ماست، عالوه بر خبرنگاران خود چند خبرنگار خارجى را هم  کنیم. حال که خا
مى آوریم تا خبر تهیه کنیم. این افسر مى گوید: ساعت 8 صبح فردا با کلى دبدبه و کبکبه یک 
لشکر خبرنگار آوردیم تا از کشته هاى ایرانى عکس بگیرند و خبر تهیه کنند. اما دیدیم که حتى 
کریز نمانده است. با خود گفتیم که حتمًا افراد خودمان این جنازه ها را در  یک جنازه هم روى خا
یک محل مجتمع کرده اند تا ما راحت تر فیلم و خبر تهیه کنیم. این اعتراف، خود سندى محکم و 

معتبر در بیان تعهد کارى نیروهاى تعاون است. 
آنانکه ره عشق در این حادثه ها مى پویند/ با لب عشق سخن هاى خدا مى گویند

جنگ با راحتى و سیرى و پیرى دارد/ در یم حادثه ها نور خدا مى جویند.

. مبانى کار تفحص 
در این بخش البته به اختصار قسمتى از کار تخصصى که براى یافتن و شناسایى پیکرهاى مطهر 
شهدا انجام مى شود خواهیم پرداخت، چه اینکه دشمنان در سال هاى اخیر به ایراد شبهاتى چند 
درخصوص چگونگى شناخت شهداى ایرانى از کشته هاى عراقى و ... به میان آورده اند که این 

مختصر پاسخى است هر چند کوتاه که پاسخ هاى فنى مستدل از مجال این نوشته خارج است.
شاید به ذهن بسیارى از افراد و معتقدان به شهید و شهادت نیز این سؤال خطور کرده باشد که 
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واقعًا از کجا مى توان تشخیص داد که هنگامى که پیکرى در خالل عملیات تفحص پیدا مى شود 
گر  چه ملیتى دارد. آیا جزء شهداى گلگون کفن ایران است و یا جزء کشته شدگان عراقى، و ا
واقعًا امکان تشخیص این مهم فراهم نیاید تکلیف پیکر یافت شده چیست؟ و این سؤال که واقعًا 

سن شهدایى که به کشور بازمى گردند چگونه مشخص مى گردد و ...
ک و مطهر شهدا که از زمان آغاز دفاع مقدس 8 ساله  در سیر کار تفحص و جستجوى ابدان پا
کنون ادامه دارد، مشاهدات، مطالعات، تجربیات و همچنین تکنولوژى به مدد کار  شروع و تا
تفحص آمده است و باید گفت که کار تفحص شهداى گرانقدر 8 سال دفاع مقدس هم اینک با 

اطالعات کامل و کافى و کاماًل تخصصى در حال پیگیرى است.
و  آمار  و  است  داده شده  تطبیق  زمان جنگ  نقشه ها  با  که  مناطق  نقشه هاى موجود  آخرین 
اطالعات شهداى به جا مانده از دوران دفاع مقدس احصاء شده است و بنا به مورد زمینه حضور 
افراد مطلع در مناطق در حال جستجو در داخل و خارج از مرزهاى کشورمان فراهم شده است 
تا کار تفحص پیکرهاى مطهر شهدا به طور دقیق پیگیرى شود. همچنین در بحث شناسایى 
پیکرهاى ایرانى از کشته شدگان عراقى به طور اختصار موارد ذیل به عنوان مشخصات و وجه 

تمایز پیکرهاى مطهر شهدا از اجساد عراقى مطرح مى گردد:
کاله |  کالهاى عراقى ها کامالبا کاله ایرانى تفاوت دارد. 

الف ( کاله آهنى عراقى طشت شکل وکاله ایرانى جمع تروگرد مى باشد.
ب( کاله پشمى عراقى هاداراى آویز درقسمت گوش )مخصوص شمالعراق- کردستان( وکاله 

پشمى ایرانى ها داراى دیدچشم ورنگ مشخص است.
ج( برروى کاله هاى ایرانى ها معموال اشعارانقالبى- اسالمى وباپیشانى بنددرج شده است.

د( کاله هاى کائوچویى هردوکشورنیزتفاوتى همچون کاله آهنى دارد.  
چفیه | برخى از شهداى ایرانى داراى شال گردن وعموما داراى چفیه هستنددرحالیکه درنظام 
عراق ازاین  البسه ها استفاده نشده است . چفیه هاى ایرانى سفید رنگ باخطوط سیاهرنگ ویا 

سیاه باخطوط سفید رنگ میباشند . 
 پیراهن |  پیراهن ایرانیها :

الف( لباس فرم سپاه سبز رنگ ونازک مى باشد و ممکن است که آرم سپاه برروى آن حک باشد.
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کى است که  ب( لباس بسیجى ها هم یا ازنوع تکاورى که امروزه آنها را لجنى میگویند ویاخا
بدون سردوشى،درجه وجنس آن مشخص میباشد.

ج( لباس هاى کره اى نیز حالت نخى نداشته وفاقد سردوشى وغیره هستند.
د( لباس برادران ارتش نیزاز نوع کره اى بادرجه هاى نظامى برروى بازو ویاسردوش ونیز اتیکت 

برروى سینه مشخص میباشد.
ه( لباس گرم بسیج وسپاه ازنوع لباس هاى ورزشى گرمکن میباشند که بلوز وشلوار معموال باهم 

هستند.
ى( در زمستان نیروهاى ایرانى ازاورکتهاى معروف به کره اى استفاده کرده  که جنس وسایز آنها 
کثرا ازنوع مشخص ونوشته هاى ایرانى دارد  بطور واضح روشن است ، زیر پیراهن و لباس زیر ا

وبرخى هم لباس زیرآنها ورزشى هستند.   

پیراهن عراقیها :
 الف( پیراهن عمومى آنها کامال ضخیم وسبزرنگ میباشدداراى سردوشى و بغل بلوزدارى دکمه 

وجنس آنها معلوم است.
 ب( رده هاى کماندویى عراقى داراى لباس لجنى بارنگ مشخص است.

ج( رانندگان تانک عراقى داراى لباس هاى یک تکه سبزرنگ بااصطالح ملوانى میباشد.
کتى سبزرنگ وداراى سردوشى هستندکه هنوز درارتش فعلى آنها به کار   د( عراقى هاداراى ژا

مى رود.  
شلوار |  نیروهاى ایرانى هم ضمن اینکه با همدیگر تفاوت دارد باشلوارهاى عراقى تمایزاتى 
کى داراى جیب هایى از بغل پا است ، جاى  دارند. شلوار نیروهاى بسیج از جنس بلوزهاى خا
کمربند  و یا فانسقه  هم به اندازه خاص خود میباشد  همچنین بلوزهاى  تکاورى  که معموال 
افراد پاسدار وظیفه مى پوشیدن ولباس فرم سپاه هم داراى ویژگى هاى خاص خوداست وجنس آن 
نازک میباشد. لباس نیروهاى ارتش وژاندارمرى هم ازنوع لباس هاى کره اى مانند بوده وبرخى 

ازآنهاشلوارهاى چینى قدیم به رنگ سبز برتن دارند.
کى  فانسقه |  فانسقه ایرانى چند نوع میباشد ، فانسقه پاسدارى که سبز رنگ میباشد،   فانسقه خا
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رنگ که متعلق به نیروهاى بسیجى ویا ارتش بوده قفل بندهاى آنها  همچنین تعداد سوراخهاى 
کى رنگ باجنس مرغوب و قفل  تنظیم با فانسقه هاى عراقى تفاوت دارد. اما فانسقه عراقیها خا
بندهاى خاص خود میباشد ، عالوه بر فانسقه نیروهاى ایرانى ازکمربندهاى کوچک نیز استفاده 

میکردندکه قفلبندآنها به صورت کمربندهاى معمولى است.  
پوتین |  پوتین ایرانى وعراقى از نظرشکل ظاهرى تفاوت دارد ضمن اینکه درزیرپوتین هاى 
العراق( - )رقم( و عالمتى به صورت مثلث که باحروف   عراقى نوشته هایى مانند )صنع فى 
)ج( که به معنى جیش )نیروهاى مردمى عراق را جیش الشعبى گویند( میباشد. پوتین هاى 
عراقى بزرگ پا ونوک آنها قوسى شکل میباشد. اماپوتین هاى ایرانى چندنوع میباشد یکنوع زیر 
آنها باحروف التین کلمه ) تاف( نوشته شده ویا کلماتى مانند )پیروزى- وین( درج شده است 
کثرنیروهاى بسیجى وپاسدار براى سهولت از زیپ هاى بغل پوتین استفاده ویا ازپوتین هایى  ا

باساق پارچه اى استفاده میکردند.  
جوراب |   ایرانى ها ازنوعى جوراب هاى ساق بلند و یا ساق کوتاه به رنگ دلخواه ویا جوراب 
سیاه رنگ ساق بلند نازک هستند ، نیروهاى عراقى ازجوراب هاى بسیار ضخیم سیاه رنگ و یا 

سبز رنگ استفاده کرده اند.  
قمقمه ها |  ایرانى ها از یک نوع قمقمه پالستیکى با رنگ سبز که آرم جمهورى اسالمى 
حک شده است وقمقمه فلزى که ازجنس آلومینیوم میباشد و درزیرآن ظرفى براى خوردن 
غذا جاسازى شده بودکه درب وکیسه نگهدارى آن مشخص میباشد،استفاده میکردند اما قمقمه 
عراقیهاهم پالستیکى وهم فلزى باقمقمه ایرانى تفاوت زیادى دارد کیسه نگهدارى آنها هم به 

شکل خاص خوداست.  
بعضى ازنیروهاى ایرانى حتى پرسنل ارتش وژاندارمرى دردوران دفاع مقدس ازکفش هاى کتانى 

استفاده کرده که درعرف نظامى عراق ازاین نوع کفشها استفاده نشده است .  
تفاوت درجاى خشاب و سینه بندهاى جاى خشاب فشنگ ها ، تفاوت در کوله پشتى ها وکوله 
هاى آر پى جى هفت،تفاوت درسرنیزه اسلحه ها وجود اسلحه ژ3 ومهمات همراه،نشان ازایرانى 

بودن دارد، نارنجک ایرانى باعراق فرق دارد.
 نارنجک هاى ایرانى چهل تیکه وحروف ایرانى روى آن درج است نارنجکهاى عراقى مصرى 
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وداراى شکل ظاهرى ویژه اى هستند، گت کردن شلوار نیروهاى ایرانى باعراقى فرق دارد.
 از طرفى بعضى ازنیروهاى ایرانى داراى ساقبند هستند، کیسه جاى کمک هاى امدادى ایرانى 
آتروپین  دارد،وجودآمپولهاى  تفاوت  وعراقى  ایرانى  نیروهاى  است،ماسک  متفاوت  باعراقى 
همراه با نیروهاى ایرانى جهت جلوگیرى از آثار بمب هاى شیمیایى،چکمه هاى مخصوص 
شیمیایى ایرانى باعراقى فرق دارد، روى لباس ایرانى ها اشعاراسالمى درج شده است ) یا شهادت 
یا زیارت، نام ائمه و...( ، بیشترشهداى ایرانى نام خود را برروى لباس ها و برگ پوتین ها درج 
میکنند ، وجود پول وسکه هاى ایرانى همراه باپیکرهاى مطهر و درجیب بعضى ازنیروهاى 
ایرانى مدارک شخصى ، عطر، جانمازى ،  قرآن ، ادعیه ، تصویرامام، خودکار بیک ، وصیتنامه 
،دست نوشته ها وحتى مسواک وجود دارد. درجیب عراقى ها  سیگار، عکس صدام و ... دارد. 
این ها تنها مواردى است محدود از مواردافتراق رزمندگان و شهداى ایرانى با کشته شدگان عراقى، 
چه اینکه در بررسى هاى تخصصى محل یافت پیکر مطهر نیز خود با شناسایى لشکر عمل کننده 

مى انجامد.
گر ملیت پیکر پیدا شده محرز نگردد طبق فتواى مراجع عالیقدر در گورستان  درخصوص اینکه ا
مؤمنین در نزدیکى مرز و بدون آنکه وارد کشور شوند، دفن خواهد شد. پس طبیعتًا هر پیکرى 
که تحت عنوان شهید گمنام وارد کشور مى گردد حتمًا طبق بررسى هاى انجام شده، از ملیت آن 

اطمینان حاصل شده است. 
 DNA درخصوص سن شهدا نیز از علم آناتومى و شیمى کمک گرفته و با انجام آزمایشات
هویت شهید را مشخص کرده و نمونه ها در بانک DNA براى مراحل بعدى شناسایى ذخیره 

خواهد شد.

. یاد یاران 
عملیات عرشى تفحص پیکرهاى مطهر شهدا براى عده اى که بى قرار رسیدن به یاران حسینى شان 
بودند معبرى شد تا در را ه بازگرداندن پیکرهاى عرشى شهدا خود از فرش به عرش برسند و خود 
نیز َعلمى براى هدایت به سوى لقاى الهى مبدل گردند. ذکر نام برخى از آنان در این بخش خالى 

از لطف نیست که همگان نیازمند دستگیرى شان هستیم.
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شهید  صابرى،  شهیدان  دوستدار،  شهیدان  رحمانى،  علیرضا  شهید  فروزش،  علیرضا  شهید 
ابراهیمى، شهید فالح سرباخته، شهید صدرى، شهید ظفرى، شهید علیرضا غالمى، شهید على 
محمودوند، شهید مجید پازوکى، شهید سعید شاهدى، شهید رضا مؤمنى، شهید سید على موسوى، 
شهید محمد زمانى، شهید علیرضا حیدرى، شهید جالل شعبانى، شهید امیر تشت زرین، شهید 
غالمحسین  شهید  رسولى،  رضا  محمد  شهید  فرحزادى،  مهدى  شهید  احمدى پور،  ابراهیم 

بهارشاهى، شهید محمد رضا نیکخواه بهرامى، شهید محمود غالمى

. فیض زیارت 
ک شهید موسوى را به آمل منتقل و به  طبق برنامه اى که تدارک دیده شده بود،قرار بود پیکر پا
خانواده شهید تحویل دهیم تا پس از مراسم احیاى شب 21 ماه رمضان فرداى آن شب یعنى روز 
ک شهداء دوستان  شهادت حضرت امیر)ع( همان جا پیکر را دفن کنند. در جریان انتقال پیکر پا
با وجودى که پیکر شهید موسوى را کنارگذاشته بودند تا به آمل بفرستند اما به طور اشتباه همراه 
شهداى دیگر، پیکر ایشان را هم به اهواز فرستادند ، تا همراه شهداى دیگر از شلمچه به طرف 
مشهد تشییع شود.همان زمان،مادر شهید تماس مى گیرد واصرار مى کند پیکر شهید را به آمل 
بفرستید،چون آن طور که ایشان گفته بود در آمل،خانواده شهیدبرنامه ریزى کرده بودند و مهمان 
گرخانواده شهید  دعوت کرده بودند. دوستان تلفن زدند ومرا درجریان گذاشتند. من گفتم:»خب!ا
اصرار دارند،چاره اى نیست،پیکررا سریع با هواپیما به تهران و ازآنجا به آمل بفرستید؛ اما براى 
خودم این پرسش پیش آمد که شهید چطور حاضر شده دوستانش را ترک کند وفیض زیارت 
کاره اى نیستیم،همه کارها دست  حرم ثامن االئمه)ع( را ازدست بدهد؟ چون کامال معتقدم ما
شهداست.« این گذشت،تا این که شب 23 رمضان،از بچه ها پرسیدم باالخره پیکرشهید موسوى 
را به آمل فرستادید؟ گفتند نه پرسیدم چرا؟گفتند ما مقدمات انتقال پیکر شهید را به آمل آماده 
مى کردیم ودر آستانه فرستادن آن بودیم که تلفن زنگ زد مادرشهید پشت خط بود و گفت : 
دیشب خوابى دیدم . البته خواب را کامل تعریف نکرد براساس آن باید بچه من ابتدا به مشهد 
برود، زیارت بکند بعد بیاید ما پیکر را تحویل بگیریم، اتفاقا شهید موسوى از پیکرهایى بود که 
دوبار،دور ضریح نورانى آقا على بن موسى الرضا)ع(طواف داده شد؟! )15(                                                                                      

15 - سردار باقرزاده
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. عنایت آقا اباالفضل العباس )ع(
روز سوم شعبان سال 78 که سالروز والدت آقا ابا عبد الله است، دوستان به میمنت شب چهارم 
شعبان که سالروز میالد آقا قمر بنى هاشم است، کیک پخته بودند و خودشان را آماده کرده بودند 

جشن والدت آقا را برگزار کنند. من در خلوت، خطاب به حضرت قمر بنى هاشم )ع( گفتم:
 » آقا  ! من که رو سیاهم، این بچه ها تالش میکنند، ببینید! چگونه به عشق شما توى این بیابان 
براى شما کیک پخته اند، ما مدتى است هیچ پیکر شهیدى را پیدا نکرده ایم، فردا هم که روز 
والدت شما بزرگوار است، این مقر هم که به نام خود شما است. آقا! شما خودتان عنایتى کنید؛ 
عیدى به این بچه ها بدهید« ما از فرداى آن روز،یعنى از چهارم شعبان تا نیمه شعبان، در واقع طى 

ک یازده شهید را پیدا کردیم.)16(        یازده روز پیکر پا
   

. استجابت دعا 
مادر یکى از شهداى مفقود االثر، براى بازگشت فرزند مفقودش، به مشهد مقدس مشرف مى شود 
و از محضر امام هشتم )ع( تقاضا مى کند که فرزندش برگردد بعد از توسل همان شب خواب مى 
بیند که نورى وارد منزلشان در شیراز شده و همه جا نورانى است، بالفاصله با شیراز تماس مى 
کنون او را آورده اند آن عزیز یک غواص  گیرد، به ایشان مى گویند بلى فرزندت پیدا شده و هم ا

بود که در ساحل اروند رود پیدا شد.
ما از این حادثه الهام گرفتیم که شهیدان نورهایى بودند که ما از دست دادیم،باید دوباره آنها را 

جستجو کنیم و بیابیم... به همین سبب طرح را در جستجوى نور نامگذارى کردیم.
البته شاهد دیگرى که تایید مى کند شهدا نورهایى بودند که ما باید به دنبال آنها باشیم و آن این 

که: 
یک شب در خواب دیدم، از همان منطقه سه راهى شهادت)در طالئیه( از زمین به سمت آسمان 
نور ساطع است. همین خواب زمینه شد تا دوباره در آنجا جستجو کنیم که در نتیجه آن تعدادى 

شهید کشف شدند.
واقعیت آن است که خود شهدا راه کار را به ما نشان مى دهند و با عنایت و توجه ائمه معصومین)ع( 

موانع و مشکالت را از پیش روى ما بر مى دارند. )17(

16 و 17 - سردار باقر زاده
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. رویش شقایق ها 
اواخر سال 69 مى خواستیم در منطقه اى شروع به کار تفحص کنیم که مشکالتى داشت. مى 
گفتیم: شاید مجوز کار به ما ندهند. بحثى در آن زمان پیش آمد و سپاه گفت: شما راهى که دارید؛ 

این است که یك شهید بیاورید تا مشخص شود در آن منطقه، شهید هست.
شش روز آن محدوده را گشتیم، اما چون به شهیدى برنخوردیم و منطقه را هم توجیه نبودیم، دل 

شکسته تصمیم گرفتیم تا برگردیم.
صبح نیمه شعبان بود؛ گفتیم: »امروز به یاد امام زمان )عج( مى گردیم « . تا ظهر به جست و جو 
ادامه دادیم. بچه ها براى استراحت رفتند. در حال خودم بودم، گفتم: »یا امام زمان !؛ یعنى مى 
شود بى نتیجه برگردیم؟« همین که در این فکر بودم، چشمم به چهار  پنج شقایق افتاد که برخالف 
جاهاى دیگر که تك تك مى رویند، در آن جا دسته اى و کنار هم روییده بودند. گفتم: »حاال که 
دستمال خالى است، شقایق ها را مى چینم و مى برم براى بچه هاى معراج تا دلشان شاد شود و 

این هم عیدى شان باشد«.
شقایق ها را که چیدم، دیدم روى پیشانى یك شهید روییده اند. او نخستین شهیدى بود که در 
تفحص پیدا کردیم. شهید »مهدى منتظر قائم«. این جست و جو در منطقه شرهانى بود و با آوردن 
آن شهید، مجوزى داده شد که به دنبال آن هم 300 شهید در آن منطقه شناسایى شد. شهدایى که 

هر کدام داستانى دارند. )18(

. فّکه دیگر جای من نیست! 
یکى از روزها که شهید پیدا نکرده بودیم، به طرف »عباس صابرى« )سال 75 در تفحص در 
منطقه فکه شهید شد.( هجوم بردیم و بنا بررسمى که داشتیم، دست و پایش را گرفتیم و روى 
زمین خواباندیم تا بچه ها با بیل مکانیکى خاك رویش بریزند. کالفه شده بودیم. شهیدى پیدا نمى 
شد. بیل مکانیکى را کار انداختیم. ناخن هاى بیل که در زمین فرو رفت تا خاك بر روى عباس 
بریزد، متوجه استخوانى شدیم که َسِر آن پیدا شد. سریع کار را نگه داشتیم. درست همان جایى 
که مى خواستیم خاك هایش را روى عباس بریزیم تا به شهدا التماس کند که خودشان را نشان 

18 - به نقل از شهید علي رضا غالمي
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بدهند، یك شهید پیدا کردیم.
بچه ها در حالى که از شادى مى خندیدند، به عباس صابرى گفتند:

بیچاره شهید تا دید مى خواهیم تو رو کنارش خاك کنیم، گفت: فکه دیگه جاى من نیست باید 
برم جایى دیگه براى خودم پیدا کنم و مجبور شد خودشه نشون بده... )19(

. جرعه اعجاز 
بهار سال 74 بود که در بیابان فکه، در منطقه علمیات والفجر یك، همراه دیگر نیروها مشغول 
تفحص شهدا بودیم. در کنار یکى از ارتفاعات، تعداد زیادى شهید پیدا کردیم. یکى از شهدا 
حالت جالبى داشت. او که قد بلند و رشیدى داشت، در حالى روى زمین افتاده بود که دو دّبه 
پالستیکى بیست لیترى آب در دستان استخوانى اش قرار داشت. چه بسا خود تشنه به شهادت 
رسیده بود. یکى از دّبه ها ترکش خورده و سوراخ شده بود; ولى دّبه دیگر، سالم و پر از آب بود. 
در آن را که باز کردیم، در کمال حیرت دیدیم، با وجودى که حدود دوازده سال از شهادت این 
سقاى بسیجى مى گذرد و این دّبه، دوازده سال است که این آب را در خود نگه داشته است، ولى 

آب بسیار گوارا و خنك مانده است.
بچه ها با ذکر صلوات، و »سالم بر حسین«، به رسم تبرك، هریك جرعه اى از آن آب نوشیدند. )20(

. دل ما را خون نکنید
خانمى به دفتر نهضت تلفن کرد و گفت: آقاى قرائتى! پسرم مفقوداالثر شده و پسر دیگرى 
ندارم. هر وقت به خیابان مىروم و بدحجابى را مىبینم، دلم خون مىشود. شما در تلویزیون 

گر از قیامت نمى ترسید، دل ما را خون نکنید! )21( بگوئید: ا

19 - شهید مجید پازوکي
20 - محمد سلیمانى

21 - خاطرات حجت االسالم محسن قرائتى
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.خاکسپاری شهدای گمنام تعظیم شعائر الهى و شکر نعمت
  | سخنرانى حجت االسالم و المسلمین مستشاری  1389/۰۴/۱2

| بسم الله الرحمن الرحیم | اقتضاى زمان و مکان این را مى طلبد که جمالتى را راجع به مراسم 
تدفین شهداى بزرگوار در این مرکز علمى مهم )دانشگاه امیر کبیر( خدمتتان عرض کنم. اینجا 
یک محیط علمى است و دانشگاه محل تضارب افکار است لذا جا دارد که باالخره ما دلیل 
علمى، قرآنى، روایى و عقلى خودمان را براى این کار بیان کنیم. بحث من بیشتر یک بحث فقهى 
گر فقیهى بخواهد بر َمسند افتاء بنشیند چه فتوایى مى تواند  و دینى است تا بحثى سیاسى. یعنى ا
بدهد؟ مباح است، مکروه است، مستحب است یا واجب؟ منتها قبل از اینکه ادله خود را خدمت 

شما عزیزان و فرهیختگان عرض کنم نکته اى را بیان مى کنم.
شهدا مربوط به همه ملت ایران هستند. واقع مطلب این است که سرمایه هاى ملى کشور هستند 
و مربوط به هیچ خط فکر و جناح خاصى نیستند. هر کسى در این مملکت دارد از این امنیت 
و امکانات استفاده مى کند، ثمره مجاهدت هاى شهداست. پس فراجناحى هستند. هیچ کس 
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سعى نکند شهدا را فقط به گروه و فکر و سلیقه خودش بچسباند. بله، افتخارى است که هر کس 
خودش را بیشتر خدمتگزار بداند. اما شهید منحصر به یک گروه خاص نیست.

کسپارى شهداى گمنام در دانشگاه( را مى کنیم؟ من ادله ام را نقل مى کنم،  اما چرا این کار )خا
بعد شما مى توانید رد کنید یا نقد کنید. یک بحث طلبگى و دانشجویى است. فرض کنید از 
یک مجتهد استفتاء کرده اند و او مى خواهد فتوا بدهد. از کانال هاى متعددى مى شود بحث را 

بررسى کرد:
1- این کار تعظیم شعائر الهى است. 

شعار به فارسى یعنى نشانه و عالمت. به چیزهایى که افراد را به یاد خدا مى اندازد مى گویند »شعائر 
الهى«. تکریم شهید  شعار الهى است. به یادآورنده نام و ذکر خداست. و این تعظیم و تکریم 
َها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب« )22(  یعنى تعظیم شعائر  ِه َفِإنَّ ْم َشَعاِئَر اللَّ واجب است به مقتضاى آیه »َوَمْن ُیَعظِّ
قُوا الله« پس  الهى از تقواى قلب است. تحصیل تقواى قلب هم به نص قرآن واجب است. »ِاتَّ
تعظیم شعائر هم واجب مى شود. این صغرى، کبرى و آن هم نتیجه. اما صغرى یک توضیحى نیاز 

دارد که تدفین شهدا چگونه تعظیم شعائر محسوب مى شود؟ در ادامه توضیح مى دهم.
در آیه دیگر دارد که »ال ُتِحّلوا شعائَر الله« )23( یعنى احترام آن چیزهایى را که مردم را به یاد خدا 
مى اندازد و پرچم و نشانه هاى دین هستند، از بین نبرید. روایت صحیحه داریم از امام صادق 
م  علیه السالم به نقل از معاویه بن عمار که ایشان فرمودند: »ایها الناس من کان عنده سعًة فلُیَعظِّ
گر قدرت دارید در تعظیم و بزرگداشت شعائر الهى کوشش کنید.  شعائَر الله« )24(   یعنى اى مردم ا

بزرگ بشمارید نشانه هاى یاد خدا را.
حاال یکى مى پرسد آیا از فقها هم کسى قائل به وجوب هست؟ چون شنیدم بعضى دنبال استفتاء 

هستند. من یک فحصى کردم از قدما.
اوال :ببینیم تدفین شهدا از مصادیق شعائر الله محسوب مى شود یا نه؟ 

ثانیًا : ببینیم نظر فقهاى قدیم چیست؟
»اّن کلَّ شىٍء کان عالمًة على دین الله و َمظهرًا للشریعة 

فًا لالسالم و ُمنادیًا الى الله و رسوله و ُمعِلنًا لکتاب الله و لسّنة نبّیه و  المحمدیة و دلیاًل و ُمَعرِّ
َعة من قبیل شعائر الله« هر چیزى که  موریًا سیماَء االسالم و القرآن یکون فى ارتکاز الُمَتَشرِّ

22 - سوره مائده، آیه 2
22 - سوره حج، آیه 32

24 - فروع کافى، وسائل ج10 ص98
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گر کسى به آن نگاه کند آن چیز منادى خدا باشد ) نه  نشانه و معرفى کننده اى دین خدا باشد و ا
منادى کفر و شیطان( و باعث علنى شدن احکام الهى بشود و نشان دهنده ى سیماى اسالم و 
قرآن باشد، همه اینها در ارتکاز دیندارها از شعائر الله است. و تشییع، تدفین، تعظیم، مزار درست 

کردن و فاتحه خواندن بر شهید و باالتر از اینها ادامه دادن راه شهید مصداق شعائر الهى است.
چند تا مثال هم از علما بزنم. مرحوم سید رضى راجع به کلمه ال اله اال الله مى فرماید: »هذه 

الکلمة و ما یتبعها من شعائر االسالم«  الاله اال الله و ذکرهاى دیگر از شعائر اسالم هستند.
در جمله دیگر دارد که: »الصالة افضل شعائر االسالم و اظهر معالم االیمان«

شهید اول )ره( میفرماید: »یجوز تعظیم المؤمن بما جرت به عادت الزمان لداللة العمومات 
علیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه« 
بزرگداشت چه زنده چه مرده )چه برسد به شهید( به شکل بزرگداشت هاى سنتى هر زمانى جایز 

است به خاطر اینکه عمومات قرآن داللت بر جواز مى کند. به استناد این دو آیه.
در کتاب فوائد االیام ص8 فرموده اند که تعظیم مؤمن و کشته راه خدا واجب است مطلقًا.

میرزاى قمى در غنائم االیام ج1، مقدس اردبیلى در زبدة البیان ص286، محقق نراقى در فوائد 
االیام ص8، همه به وجوب تعظیم شعائر الهى اشاره کرده و برخى هم گفته اند مستحب است.

من شهدایى را مى شناختم که از لحاظ تحصیلى، پیشرفت و رفاه از ما خیلى جلوتر بودند. ما 
کسانى داشتیم که رتبه هاى ممتاز کنکور را داشتند. کسانى را داشتیم که جزء نخبه ها بودند. 
کسانى را داشتیم که 5 روز بود ازدواج کرده بودند. و رفتند جبهه و شهید شدند. مرحوم شهید 
یا  ابراهیم زاده  آفرند چیزى حدود دو ماه بود که ازدواج کرده بود و رفت شهید شد. مرحوم 
ابراهیمى از شهر کرد وقتى تشییع جنازه اش رفتیم، پدرش گفت حاج آقا پسر من دو ماه بود که 
ازدواج کرده بود و هر چه گفتیم بمان تا یک سامانى بگیرى، به ما گفت که باالخره داستان حفظ 
عزت و شرف اسالم و مسلمان هاست، امنیت نظام اسالمى و مملکت تشیع و مملکت امام 
زمان بستگى به رفتن جبهه ماها دارد. لذا ما با خانواده هاى متعددى از این شهدا آشنا بودیم که 
زمینه پیشرفتشان از ما هم بیشتر بود ولى همه چیزشان را در طبق اخالص گذاشتند و در راه خدا 
دادند. ما کمترین کارى که مى توانیم بکنیم این است که از اینها و خانواده هایشان تجلیل کنیم.
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2- شکر نعمت واجب است. 
گر قسمت دوم آیه نبود ممکن بود از »َلِئْن  ُکْم َوَلِئْن َکَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبى َلَشِدیٌد« ا ِزیَدنَّ

َ َ
 »َلِئْن َشَکْرُتْم ل

ُکْم « استفاده استحباب شود. اما به خاطر اینکه »َوَلِئْن َکَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبى َلَشِدیٌد« مى  ِزیَدنَّ
َ َ
َشَکْرُتْم ل

توان گفت که کفران نعمت از گناهان کبیره است. یکى از سخت ترین مالکها براى گناه کبیره 
این است که خداى تعالى براى گناهى وعده عذاب داده باشد. پس چون کفران نعمت عذاب 
شدید دارد، قرینه مقابله اش که شکر نعمت باشد واجب مى شود. شکر چیست؟ شکر فقط به 
زبان نیست. یکى از مراتب شکر، شکر زبانى است. خدایا این که این نظام، امنیت، آرامش، 
کریم. یکى از مصادیق شکر،  دین، پیشرفت و این عزت را نصیب جامعه اسالمى کرده اى شا
این است که انسان نسبت به کسانى که ولى نعمت هستند، شکرگزار باشد. در یک سرى روایات 
گروههایى را به عنوان ولى نعمت هاى ما معرفى کرده اند. یکى از آنها فقرا هستند. در روایت 
هست که مردم فقرا ولى نعمت شما هستند. پرسیدند یابن رسول الله چرا اینگونه است؟ فرمودند 
چه بسا این روزیى که خدا به شما مى دهد صدقه سرى فقرا باشد. به آنها نمى دهد چرا که مى 
خواهد جامعه را امتحان کند. آنها را با تنگدستى و شما را با دارایى امتحان کند. روزیى که شما 

مى خورید صدقه ى سر فقراست.
در جاهاى دیگر دارد شهدا و مجاهدین ولى نعمت شما هستند، آن وقت که چشم هاى شما 
خواب است و چشم هایى از مرزهاى اسالمى محافظت مى کنند. یعنى نعمتى که خدا به ما داده 
گر همه جوانیمان را به پاى خدمت و ترویج افکار و اهداف اینها بگذاریم،  به خاطر اینهاست. ما ا

باور کنید کار زیادى نکرده ایم. شهدا به گردن همه ما حق دارند.
و تدفین شهدا مصداق شکر و تجلیل است. در عرف همه حتى غیر مسلمانها، بارگاه و مزار از 

مصادیق تجلیل است.
3- دلیل سوم مفید موارد دیگر هم هست. 

بعضى ها مى گویند جمکرانى که مردم به آنجا مى روند امام زمان دستور ساختش را در خواب 
داده یا بیدارى؟ آنهایى که مى گویند در بیدارى، باید سند بیاورند و مى گویند فالنى از فالنى 
همینطور نقل کرده که آقاى جمکرانى )اهل روستاى جمکران( 1050 سال پیش چه گفته است. 
من مى گویم جمکران نه در خواب بوده نه در بیدارى. فرض کنید هیچ چیز نبوده. مسجد قبا 
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اولین مسجد بزرگ و عمومى بود که پیامبر بعد از هجرت ساختند. بعد از اینکه آن شتر به واسطه 
جبرئیل مساحت مسجد را مشخص کرد شروع کردند به بنایى. خود خاتم انبیا به همراه مسلمانان 
صدر اسالم این مسجد را گل کارى کردند و ساختند. افتخار از این باالتر؟ اما مسجد جمکران 
را که امام زمان طراحى نکرده اند. خودشان بنایى اش نکرده اند. حاال خداوند تعالى مى خواهد 
گر من و شما بودیم مى خواستیم تعریف کنیم مى گفتیم: مسجد قبا  از مسجد قبا تعریف کند. ا
مسجدى است که به دست نازنین خاتم انبیا اشرف انبیا محمد بنا شده است. مسجدى که نقشه 
اش را جبرئیل کشیده است و این یعنى به فرمان خدا بوده است. اما وقتى خدا مى خواهد تعریف 
کند، مى گوید اى پیغمبر در مسجد ضرار نماز نخوان. »ال تقم فیه ابدًا« برو در مسجد قبا نماز 
بخوان. »لمسجد اّسس على التقوى احّق ان تقوم فیه« این سزاوار تر است که بروى و در آن نماز 
بخوانى. هر نماز یک عمره ثواب دارد. چرا؟ چون پیغمبر ساخته؟ نه. »فیه رجال یحّبون ان 
یتطهروا« تمام فضیلت مسجد قبا که پیغمبر هر هفته دوشنبه ها را مى رفت و در مسجد قبا نماز 
مى خواند، و هر نمازش ثواب یک عمره دارد، این است که در آن کسانى هستند که نه معصوم اند 
ک اند و هیچگونه گناهى ازشان سر نزده. نه. در این مسجد مردمى هستند  و نه پیغمبرند و نه پا
ک بشوند. اهل توبه هستند. از گناه بدشان مى آید گرچه گاهى مبتال مى شوند.  که دوست دارند پا
دوست دارند خدا آنها را ببخشد. مکان تقدس پیدا کرده به خاطر اینکه گروهى رفته اند آنجا و 

مى گویند الهى العفو.
1050 سال است مردم به مسجد جمکران مى روند و مى گویند الهى العفو. نماز مى خوانند و 
استغفار مى کنند. و این مزار هاى شهدا همین است. این مزار شهدا به تعبیر امام راحل زیارتگاه 
کرامشان بر همه ما واجب است، چگونه بوده  عاشقان است. شما خیال کرده اى امامزادگانى که ا
اند؟ همه آنها که از علما و شهدا نبوده اند. خیلى شان به صرف اینکه آدم خوبى بوده اند و حتى 
مجاهد هم نبوده اند. راجع به آنها سفارش کرده اند که تعظیم شان کنید چون آدم هاى باتقوا و 

متدینى بوده اند.
شما دارید کسانى را تعظیم مى کنید که نمى گوییم معصوم بوده اند اما آیا کسانى بودند که »یحبون 
ان یتطهروا« یا نه؟ داشتند از دین خدا حمایت میکردند. همه چیزشان را گذاشتند. با العفو و یا 
صاحب الزمان رفتند و کشته شدند. حاال مزار اینها مالک مسجد قبا را دارد یا ندارد؟ که مردم 
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مى روند آنجا و به یاد شهادت اند. به یاد قرآن اند. با یاد خدا هستند. کسى نمى رود سر قبر شهید 
به یاد گناه بیفتد. آنجا به یاد توبه و ایثار مى افتد. به یاد امام عصر مى افتد. هم خود شهدا »رجاٌل 
یحّبون ان یتطهروا« بودند و هم مزارشان »فیه رجال یحبون ان یتطهروا« است. و این مزار تکریم 

آنهاست و کانالى است براى هدایت ما.
تعصب نداشته باشیم. چون گمنام هست یعنى اسم ندارد. شاید عراقى باشد. ما که نباید در این 
چیزها تعبد داشته باشیم. براى خود من هم سؤال بود. سؤال که اشکال ندارد. مالئکه به خدا 
گفتند: این چه کسى است که روى زمین خلیفه قرار مى دهى؟ کسى که روى زمین فساد بکند؟ 
یعنى مالئکه حق سؤال داشتند. ما هم در این حد حق سؤال داریم. من هم از این مرکزى که شهدا 
را جست و جو مى کنند سؤال پرسیدم. گفتم شما از کجا مى فهمید که اینها از رزمنده هاى ایرانى 
هستند؟ گفت حاج آقا به 5، 6 دلیل که هر یکى اش کافى است براى اینکه این رزمنده ایرانى 
است، ولى ما هیچ وقت به یکى اش حکم نمى کنیم. تا دو سه تا از این دلیل ها جمع نشود محال 

است کشته اى را ایرانى معرفى کنیم.
1- ما مناطقى داشتیم که چون تاریخ جنگ معلوم است، حتى یک ساعت هم دست عراقى ها 

نبوده. 
به هیچ وجه به تصرف عراق در نیامده. ولى چند بار نیروهاى ما در آنجا بمباران شدند و ما عقب 
نشینى کردیم و شهدایى آنجا ماندند. عراق هم پیشروى نکرد که این منطقه را بگیرد. لذا این 

مناطق مشخص است.
2- اینها این طور نیست که پالک نداشته باشند. 

ما گاهى 20 تا جنازه پیدا مى کنیم که 20 تا هم پالک دارد. پالک هم پالک ایرانى است )چون 
مال آنها فرق دارد( ولى چون حدود 20 سال از قضیه گذشته، هر کاریش مى کنى خوانده نمى 

شود و مندرس شده است.
3- ما گاهى در یک گور دست جمعى مثاًل 12 شهید پیدا مى کنیم. 10 تایش پالک دارد و دو 

تایش ندارد و گم شده است. این 12 نفر با هم بوده اند.
4- همراه اینها اسلحه ایرانى هست. مثال ژسه براى ما بود. آرپى جى هاى ما با آنها فرق داشت. 
یا وسائل ایرانى، کاله ایرانى و گاهى عکس پرس شده ى امام و کاًل لوازم ایرانى ها با اینها هست.
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5- مى دانید با علم پزشکى دقیقا سن یک استخوان معلوم مى شود. سن بسیارى از این شهدا 15تا 
18 سال است. در حالى که عراق سرباز 16، 17 ساله نداشت. آنها همه باالى 25، 30 سال بودند.

ک ماندند،  جان من به فداى پیکرهایى که بعد از عمرى مجاهدت و بعد از سالیان غربت، در خا
ک تبدیل شد و چون خودشان به زیارت اباعبدالله نرفته بودند و به عشق  گوشتهایشان به خا
اباعبدالله و ابالفضل رفتند جبهه، نسیم و باد این تربتشان را به گنبد و بارگاه ارباب بى کفنشان 

رساند.

.فلسفه یادبود شهدا در دانشگاه ها
  | على رضا محمدی   

ایثار و شهادت در شمار عالى ترین مفاهیم الهى و حاصل متعالى ترین ارزشهایى است که مى 
تواند جامعه انسانى را به تکامل و تعالى برساند و واالترین برکات را به آن ببخشد.پیام و آرمان 
شهدا به دلیل عظمت مرتبه اى که شهدا بدان دست یافته اند عالى ترین پیامها و از جنس پیام 

انبیاء الهى است. 
شهدا، فرزندگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلى ترین پیام آنها براى نسل امروز پیموندن 
طریق الله، طریق عزت، آزادى و سعادت و سربلندى دنیا و آخرت است. در شرایط کنونى که 
با مسائلى نظیر تغییر نسل ها، نیاز روز افزون نسل جوان به ارزشهاى متعالى اسالمى در جهت 
پیمودن مسیر پیشرفت همه جانبه و تحقق تمدن عظیم اسالمى ، تهاجم فرهنگى دشمنان و 
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تالش مذبوحانه ایادى داخلى آنان در جهت جدائى  آینده سازان کشور از ارزشهاى واالى انقالب 
اسالمى مواجهیم، ترویج فرهنگ شهادت و ایثار به عنوان واالترین میراث انقالب اسالمى و 

هشت سال دفاعمقدس وظیفه اى است که بر عهده همه دلسوزان نظام مى باشد. 
بى شک ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از راههاى متعددى امکان پذیر است که یکى از مؤثرترین 

کز آموزش عالى و دانشگاه هاى کشور مى باشد.  آنها حضور ابدان مطهر شهدا در مرا
در ادامه به بررسى آثار و نتایج این حضور مى پردازیم:

.شهادت و هدایتگری
در متون و آموزه هاى دین مبین اسالم جایگاه ویژه اى براى »شهید« و »شهادت« در نظر گرفته 
گر کسى با مفاهیم اسالمى آشنا باشد، در  شده است و از »قداست« خاصى برخوردار است. ا

عرف خاص اسالمى، احساس مى کند که هاله اى از نور کلمه »شهید« را فرا گرفته است. 
ِهْم یْرَزُقوَن َفِرِحیَن ِبَما آَتاُهُم الّلُه ِمن  ْحیاء ِعنَد َربِّ

َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِذیَن ُقِتُلوْا ِفى َسِبیِل الّلِه أ »َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ

الَّ َخْوٌف َعَلیِهْم َواَل ُهْم یْحَزُنوَن؛)25( 
َ
ْن َخْلِفِهْم أ ِذیَن َلْم یْلَحُقوْا ِبِهم مِّ َفْضِلِه َویْسَتْبِشُروَن ِبالَّ

هرگز نپندارید کسانى که در راه خدا کشته مى شوند مردگانند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در 
نزد خداوند متنعم خواهند بود، آنان به فضل و رحمتى که خداوند نصیب آنها گردانیده شادمانند 
و بشارت و مژده مى دهند به کسانى که هنوز به آنان نپیوسته اند و بعدا در پى آنها براى آخرت 

خواهند شتافت که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم نخورند«.

 امام على )ع( نیز مى فرماید:» خدا شهدا را در قیامت ِبَابهاء و جالل و عظمت و نورانیتى وارد 
گر انبیا از مقابل اینها بگذرند و سوار باشند به احترام اینها پیاده مى شوند.« و آیات  مى کند که ا
و احادیث بسیار زیادى که همه بیانگر جایگاه، قداست و ارزش واالى شهید در اسالم هستند. 
چرا؟ چون »همه گروه هاى خدمتگزار در جامعه، مدیون شهدا هستند؛ عالم در علم خود و 
فیلسوف در فلسفه خود و مخترع در اختراع خود و معلم اخالق در تعلیمات اخالقى خود نیازمند 
کارى و  محیطى مساعد و آزادند تا خدمت خود را انجام دهند ولى شهید آن کسى است که با فدا
کستر شدن خود محیط را براى دیگران مساعد مى کند.  از خودگذشتگى خود و با سوختن و خا
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مثل شهید مثل شمعى است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانى شدن و پرتو افکندن است تا 
دیگران در این پرتو که به بهاى نیستى او تمام شده بنشینند و آسایش بیابند و کار خویش را انجام 

دهند. آرى، شهدا شمع محفل بشریت اند؛ سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. 
ادامه  یا  کند  آغاز  را  کار خود  توانست  نمى  ماند هیچ دستگاهى  مى  تاریک  این محفل  گر  ا
بدهد«)26( بر این اساس است که حق شهید از حق تمام کسانى که از راه علم، فلسفه و اندیشه، 
کتشاف و اخالق و حکمت عملى و... به بشریت خدمت کرده اند، باالتر  صنعت و اختراع و ا

است.
البته احترام و ارزش واالى شهید، اختصاص به جامعه ما ندارد بلکه در سایر جوامع و فرهنگ ها 
براى شهید مقام و جایگاه ویژه اى قائلند و این دقیقا به خاطر نقشى است که شهید هم در زمان 
حیاتش و در جهاد و مبارزه با دشمنان و دفاع از میهن و دین خود انجام داده و هم بعد از کشته 
شدنش به عنوان الگو، نماد واسوه پایدارى و حماسه سازى و جانفشانى در راه دفاع از کشور و 

آرمان هاى آن ایفا نموده است. 
به فرموده شهید بزرگوار استاد مطهرى » خون شهید هر قطره اش تبدیل به صدها قطره و هزارها 

کرم )ص(  قطره، بلکه به دریایى از خون مى گردد و در پیکر اجتماع وارد مى شود. لهذا پیامبر ا
فرمود: »ما من قطره احب الى الله عز و جل من قطره دم فى سبیل الله؛)27( هیچ قطره اى در 
مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطره خونى که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست. شهادت 
تزریق خون است به پیکر اجتماع؛ این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگ هاى اجتماع 
- خاصه اجتماعاتى که دچار کم خونى هستند - خون جدید وارد مى کنند« بزرگترین اثر و 
خاصیت شهید حماسه آفرینى اوست. در ملت هایى که روح حماسه، مخصوصًا حماسه الهى 
مى میرد بزرگترین خاصیت شهید این است که آن حماسه مرده را از نو زنده مى کند، لهذا اسالم 
همیشه نیازمند به شهید است، چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینى است، حماسه هاى نو به 
نو و آفرینش هاى جدید بر این اساس دیگر شهداى گمنام، مجهول الهویه نیستند هر چند نام و 
نشان خانوادگى ندارند، اما بزرگترین شناسه و مشخصه دینى و ملى را با خود داشته و براى تمام 
جامعه و نسل هاى آینده کاماًل شناخته شده مى باشند و بر این اساس بدن شهید هم در اسالم از 
جایگاه و قداست ویژه اى برخوردار است؛ بدن شهید یک »جسد متروح« است؛ یعنى جسدى 
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است که احکام روح بر آن جارى شده است، همچنان که جامعه شهادتش »لباس متجسد« است؛ 
یعنى حکم روح بر بدن جارى شده و حکم جارى شده بر بدن، بر لباس و جامعه وى جارى شده 

است.)28( 
لذا براساس دستورات و آموزه هاى حکیمانه اسالم، شهید با همان لباس خود دفن شده و احتیاج 
به غسل و کفن ندارد. بنابراین شهدا سرمایه و ذخایر عظیم هر ملتى هستند که باید تا آنجا که 

ممکن است از این سرمایه ها براى جامعه و نسل هاى آینده به عنوان الگو و اسوه بهره گرفت.
 

.نیازمندی دانشگاه ها
از منظر بنیانگذار کبیر انقالب ؛ » دانشگاه مبدأ همة تحوالت است«. این بدان معناست که 
دانشگاه مى تواند نقش تحول آفرینى را در جامعه ایجاد کند امروزه نقش و جایگاه دانشگاه بسیار 
فراتر از گذشته است و مى تواند در تمام شئون جامعه اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایفاى 

نقش کند و منشاء دگرگونى و تحول در اشاعه ارزشهاى اجتماعى، علم و فناورى باشد.
 در نظام جمهورى اسالمى، دانشگاه  تنها یک بنگاه تأمین کننده نیروى انسانى متخصص براى 
جامعه و بنگاه هاى اقتصادى نیست، بلکه نهادى است که مى تواند رهبرى حرکت و ایجاد تحول 

در زیر ساختهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه را در دست بگیرد. 
فرهنگى  و  علمى  هاى  سنت  حافظ  اجتماعى،  رفتار  صحیح  الگوهاى  ایجاد  مرکز  همچنین 
جامعه، عامل تعمیق وفاق اجتماعى، بهبود کیفیت زندگى مردم، تعالى دهنده سطح تبادل عقاید و 
تجربیات در درون جامعه و مرکزى براى پرورش خالقیت نسل جوان و میدان دادن به اندیشه هاى 
نو و جسارت هاى علمى است. دانشجوى متعهد همه پدیده ها را چونان آیات الهى مطالعه و 
بررسى مى کند و حتى به علوم تجربى با ماهیتى دینى و الهى مى نگرد.)29( و بدین گونه است که 

دانشگاه جایگاهى مقدس در جامعه اسالمى مى یابد.)30(
کز مختلف  على رغم تحوالت عظیمى که پس از پیروزى انقاب اسالمى در دانشگاهها و مرا
آموزش عالى کشور به وجود آمده، بررسى واقیعات بیانگر آسیب ها یى است که باعث گردیده 

وضعیت موجود دانشگاهها و کارکردهاى آن را با جایگاه ایده آل دانشگاه فاصله داشته باشد. 
کارآمد، فقدان انگیزه دانشجویان براى تالش و  مدرک ساالرى و مدرک گرایى، تبلیغات دینینا
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سخت کوشیدرراه علم، خودنمایى، جاه طلبى، برترى جویى وفردگرایى عوامل بازدارندهتوسعهعلمى 
ایران هستند.)31( همچنین به دلیل اتخاذ برخى مدلهاى توسعه در کشور، ارزش هاى اجتماعى از 
سنتى به سوى مدرن، از ساده زیستى به تجمل، از کمک و همیارى و ایثار و گذشت براى جامعه 
به سودجویى فردى و از ارزش قناعت به ارزش ثروت و از انسجام به فرد گرایى و ازارزش دین و 
خدا به ارزش پول و دنیا حرکت کردند.)32( و البته دستگاه ها و متولیان فرهنگى نیز، در انتقال 
این ارزش هاى انقالبى و دینى به نسل دوم و سوم انقالب و حتى تعمیق آن ها براى نسل اول 
انقالب، سهل انگارى و کم کارى هایى داشته اند که موجب فاصله گرفتن تدریجى برخى از افراد 

جامعه- به خصوص جوانان- از ارزش هاى اسالمى شده است.
 

.ارتباط نسل های انقالب
یکى از برکات دفاع مقدس شکوفایى ورشد استعدادهاى معنوى واخالقى جامعه به ویژه نسل 
جوان آن دوران بود. دستاورد این تالش بزرگ، نمایان شدن جلوه هایى از فرهنگ ایثار وشهادت 
از  یکى  فرهنگ  این  باشد،  جامعه  واخالق  معنویت  اقتدار،  تواند ضامن عزت،  مى  که  است 

راههایى است که سالمت ومعنویت جامعه به ویژه نسل جوان را تضمین خواهد کرد. 
گر چه فرهنگ جهاد وشهادت درذات دین اسالم وبه ویژه تشیع علوى وجود دارد، ولى براى  ا
نهادینه کردن این فرهنگ غنى وعزت بخش باید تالش نمود تا آن را به صورت فرهنگ عمومى 
درجامعه درآورد وبراى انجام این امر مهم بایستى به نحوى اقدام نمود که آثار وپیامدهاى مثبت 
آن براى نسل جوان وحاضر که بستر انتقال این فرهنگ به نسل هاى بعدى است، پذیرفته شود.

زمان مى گذرد کسانى پا به عرصه هستى مى گذارندکه نه فضاى انقالب را درک کرده اند، نه طعم 
سختى ها و دشوارى هاى آن را چشیده اند. اینجاست که تدفینشهدااهمیت پیدا مى کند. 

گر این نسل که جنگ را ندیده است، از آنچه بر کشورش گذشتهبى اطالع باشد، با فرهنگ  ا
اسالفش پیوند نخورد، یقینًا استحاله فرهنگى او را به سمت وسویى سوق خواهد داد که منافع ابر 
قدرتان اقتضا مى کند. یقین کنیم که دشمنانمانبیکار ننشسته اند تا ما با حیثیتشاندرعرصه جهانى 

بازى کنیم.ازاین رو باید همواره با نگاهى به گذشته قدمدرراه گذاشت.
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.احیای فرهنگ جهاد و مبارزه
ممتازى  ازجلوه  دینى  ملل  بینى  جهان  درگستره  شهادت  و  ایثار  پربار  فرهنگ  تاثیر شگرف 
برخوردار است این فرهنگ با هویت قدسى خود توانایى سرشارى را درمتأثر ساختن نهادهاى 
اجتماعى وساختارهاى سیاسى به انضمام بافت فرهنگى جامعه دارا مى باشد وبى شک برترین 
روان، روحیه  نتیجه سالمتى  که  اجتماعى محسوب مى شود. شهادت  براى کسب رشد  اصل 
گاهانه است، مقاومت وپویایى جامعه را به دنبال دارد. چرا که ریشه درقدرت،  شجاعت وانتخاب آ
صبر واستقامت ومبارزه با کفردارد واین عوامل درمجموع مقاومت جامعه را باال برده واجتماعى 

را محرک وپویا مى سازد.)33(
گر دیروز فرهنگجهاد و مبارزه زنده شد و از زیر بار استبداد و متجاوزین نجات یافتیم و جنگ  ا
گرم پایان گرفت بایدامروز به یاد داشته باشیم که دشمن از بین نرفته و همچناندردشمنى خود 
مصمم است. دشمنیکه دیروز از مرزهاى جغرافیایى راه وطن ما را پیش گرفته بود، امروز از 
مرزهاى فکرى وفرهنگى درحال تجاوز ودشمن یست. و الحق و االنصاف که این جنگ بسى 

ک تر و جانکاه تر است.  خطرنا
باید دراین میدان جنگ فرهنگى دستخالى و بى طرف نبود. باید هوشیار بود. حضورشهداعامل 

یادآورنده و کمکیبر این مهم است.
 

.سرعت بخشى به توسعه کشور
کارى، ایمان و عزت ایران اسالمى مى باشند و با گسترش و  شهدا بزرگترین اسطوره هاى فدا
تعمیق فرهنگ ایثار و خودباورى مى توان به توسعه، پیشرفت و آبادانى کشور شتاب بیشترى 
برایتولیدعلموتکنولوژى،  نمود.  هدایت  اسالمى  واالى  اهداف  راستاى  در  را  آن  و  بخشید 
بر معنویتوایماننقش  پیشرفت کشور،حفظ آرمان هاى متعالیوتکیه  براى  مجاهدتوسخت کوشى 

ممتازوپیشتاز خویشرا ایفا مى نماید. 
 ودر این میان نباید از»تولیدعلموفناورى همراه با ایمانوتعهد« غافل ماند؛ علمى کهشرط اول 
استقاللوپیشرفتجامعه استوایمانى کهمنجى جهان معاصر استوبهسخن سید شهیدان اهل قلم، 
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سید مرتضى آوینى:
»ایمان، منجى جهان فردا است؛ چنان کهمنجى ایران شدوانقالباسالمى را به سرچشمه جوشان 

انقالب معنویودینى در سراسر جهان مبدلکرد.«
مى  فکر  و  تولیداندیشه  محل  که  دردانشگاهها  تحمیلى  جنگ  شهداى  پیکر  کسپارى  خا
ایفاى وظایف دانشجویى،  باشد، عالوه بر هویت بخشى و ایجاد انگیزه مضاعف در راستاى 
امروز کشور در سایه  امنیت  و  استقالل  باشد که  عزت،  این موضوع مهم مى  یادآور  همواره 
کارى هاى شهدا حاصل شده است. مقام معظم رهبریدرخصوص تشییع و تدفین پنجشهید  فدا

گمنامدردانشگاهتهران مى فرماید: 
» از این اقدام هوشمندانه ومتعهدانه سپاسگذارى و قدردانى مى کنم.این تکریم شهیدان عزیز 
ایران است کهجان خود را نثار هدف هاى واال کردند و رضاى خداوندى را بر آرزوهاى حقیر 

مادى ترجیح دادند. سالم خداوند بر آنها باد.«)34(
 

.ایجاد فضای معنوی
تدفین و حضور شهیدان در دانشگاه یک تذکر براى انسانهاست و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت 
براى حفظ استقالل کشور مى باشد. یکى از مهمترین فواید حضورشهدادربین دانشجویان بوجود 
آمدنیک فضاى روحانى و معنوى است. مکانى براى توجه به معنویات. جایى براى عبادت و 
توجه به خدا و توسل به اولیاى الهى. توجه به ارزش هاى دینى و پررنگ نمودن و برجسته کردن 
آن. برقرارى رابطه بادوستان خدا که همان شهدا باشند و بهره بردن از آنها. برپایى مراسمات دینى 
و مذهبى. حتى جایى براى فکر کردن وآرامش گرفتن. تدفین شهداى گمنام دردانشگاه، باعث 

ایجاد فضایى معنوى درکنار تحصیل و یادگیرى علوم مختلف مى شود.
 

.دانشگاه قبرستان نیست!
على رغم برکات و آثار متعددى که طرح مذکور براى دانشگاه و دانشگاهیان دارد، عده اى که 
احتماال قبور این شهدا را مانعى براى تحقق افکار و اعمال انحرافى و شیطانى خود در دانشگاه 
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مى دانند، در صدد شبهه آفرینى بوده و نسبت به طرح تدفین شهدا در دانشگاهها معترضند با 
بهانه هائى از این قبیل که مگر اینجا قبرستان است و چرا محیط علمى دانشگاه را به هم مى 

زنید؟ و یا اینکه »با تدفین شهدا در دانشگاه، دانشگاه تبدیل به گورستان مى شود«!
البته این از مسلمات است که دانشگاهقبرستان نیست. قبرستان جاییست براى دفن روزانه ى 
مردگان. اما شهید که مرده نیست. اینان که شهیدان را مرده مى پندارند آیا قرآن نخوانده اند که 

ِهْم یْرَزُقوَن«.  ْحیاء ِعنَد َربِّ
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
ِذیَن ُقِتُلوْا ِفى َسِبیِل الّلِه أ »َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ

شهدا هیچگاه در قبرستان نبوده اند که جایشان در گلستان شهدا و باغ رضوان و بهشت زهرا بوده 
ک آبرو و طهارت داده اند که »طابت االرض التى فیها دفنتم«. آیا تدفین شهدا در  است و به خا
کارى کردند و عزت،  دانشگاه کمترین سپاس از ولى نعمتانى نیست که با جان و مال و آبرو فدا

کارى دیروز آنهاست.  امنیت، استقالل و آزادى و سربلندى امروز ما از فدا
به عالوه مگر شکل گیرى بینش و دانش و جهت گیرى این دو جداى از گرایش است؟ امامان 
بزرگوار شیعه نظام فکرى و علم و دانش شیعه را بر محور گرایش و عاطفه به حضرت سیدالشهدا 

سامان دادند. اقامه یاد و نام حضرت سیدالشهدا )ع( محور گرایشات و کانون جوشش عاطفه 
جامعه شیعى بوده است که به اندیشه، دانش و رفتار شیعه جهت داده است و مگر امروز تحقق 
نهضت نرم افزارى در جامعه ایران که افق خود را دست یابى به تمدن اسالمى قرار داده است بى 

نیاز از نام و یاد شهیدان است که بهترین موتور محرک و انگیزه ما هستند. 
کرى، ابتکار باقرى،  ما امروز هم نیازمند همت حاج همت، اخالص کاوه و برونسى، توکل با

مسئولیت پذیرى زین الدین، سخت کوشى خرازى و کاظمى و ایمان صیاد و چمران هستیم. 
الهدى و سفینه  الحسین مصباح  »ان  السالم خورشید هدایت است که  گر سیدالشهدا علیه  ا

النجاه«، اینان با اقتدا به حسین )ع( ستارگان هدایت اند و »باالنجم هم یهتدون« راه را با اینها مى 
شود پیدا کرد.)35( 

حضور  اجساد مبارک شهدا بهترین تذکرى است به همه دانشگاهیان از استاد تا دانشجو که مبادا 
در زرق و برق مادیات، مدرک و پست و مقام، »هدف واقعى« و »خود « را گم کنیم. یادمان نرود 
ما در محضر خداوندیم، روزى، ما هم خواهیم مرد و به سراى ابدى خواهیم شتافت. این کمترین 
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اثرى  است که بر بودن این عزیزان درجلوى چشم ما مترتب است و به تعبیرى »وکفى بالموت 
واعظا« اّمااینها شهید و الهام بخش هستند.

کنون ؟برخى نیز با این بهانه که »چرا در زمان حضرت امام )ره(و  قبل از این، به این امر  چرا ا
مبادرت نمى ورزیدند؟« در صدد شبهه آفرینى و ایجاد بدبینى به این طرح فرهنگى هستند. و 
حال آنکه زمان حضرت امام )ره(، فضاى جامعه و دانشگاه، فضاى جبهه، شهادت و ایثار بود و 
ضرورتى بر اجراى چنین طرح هائى احساس نمى شد ؛ عالوه بر شهادت تعدادى از دانشجویان، 
و مشارکت دانشگاهیان در مراسم هاى شهدا، بسیارى دانشجویان و اساتید شخصًا در جبهه 
کز آموزش عالى  حضورداشتند و با برگشت به دانشگاهها، فرهنگ ایثار و شهادت را به مرا

منتقل مى نمودند.
 اما در شرایط کنونى به دالیل متعددى از تهاجم فرهنگى گرفته تا اشتغاالت دنیوى و...، دیگر 

خبرى از آن فضاى ملکوتى نیست. 
کز علمى و دیگر مکان هاى عمومى  از سوى دیگر دفن اجساد مطهر شهدا در دانشگاه ها، مرا
برنامه اى بود که از سال 1380 و در راستاى زنده نگه داشتن خاطرات جان فشانى جوانان این مرز 
و بوم مطرح گردید هر چند به دلیل مخالفت برخى تحقق نیافت. بر این اساس ایجاد یادمانهاى 
کز آموزش عالى با توجه به تعداد و تنوع جوانانى که در آن مشغول به تحصیل هستند  شهدا در مرا
در سوق دادن آنها به سوى اهداف و آرمانهاى معنوى مانند ایمان، جهاد، شهادت و ایثار، در 
تلطیف فضاى دانشگاه بسیار موثر است. حضرت امام خمینى )ره( در زمینه اهمیت فرهنگ 

شهادت و نیاز جامعه بدان مى فرماید:
ابد درس  مقاومت  براى  جهانیان  داده  است  و خدا مى داند که  راه  و   »... خون شهیدان  براى  
رسم شهادت  کور شدنى  نیست  و این  ملت ها و آیندگان  هستند که  به  راه  شهیدان  اقتدا خواهندنموده  
ک  شهیدان  است  که  تا قیامت  مزار عاشقان  و عارفان  ودلسوختگان  و دارالشفاى   و همین  تربت  پا

آزادگان  خواهد بود، خوشا به  حال  آنان که  با شهادت  رفتند.«
آرى شهید روح عزت و آزادگى را در کالبد جان ملت مى دمد و آنان که خود تسلیم دشمن اند و 
در پى تسلیم کشور به دشمن، از نورافشانى شهیدان و تزریق روحیه عزت و غیرت و حماسه و 
ک اند. شهید نورافشانى مى کند و این براى  فرهنگ شهادت به این ملت و قشر نخبه آن بیمنا
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شب پرستان قابل تحمل نیست. شهید و ارتباط با شهدا نورانیت و معنویت به ارمغان مى آورد 
و این فضا را براى گفتمان پوسیده و منحط سکوالر تنگ مى کند. گویا تدفین شهدا منجر به 
شکست تفکرى خاص مى شود. براستى آنان که سر به والیت خورشید نسپرده اند از نور هدایت 
ستارگان هم بهره اى نخواهند برد. در هر صورت هرگز نباید به این سمبل هاى مقاومت و این 
سرمایه هاى عظیم ملى و نقش سازنده آنان بى توجه بود. همان طور که مرحوم دکتر على شریعتى 
در اهمیت این موضوع مى گوید: »... پرورش انسان - مذهب، اخالق، تعلیم و تربیتى- جز این 
نیست که همه انسان ها را با پیوند به این نمونه هاى ممتاز، یعنى تأسى به اینان که »اسوه« اند 
و چشم داشتن در اینان که »شهیدند« به انسان حقیقى یعنى حقانیت انسان نزدیک کنیم«)36( و 
به فرموده رهبر فرزانه انقالب اسالمى ؛ »تکریمشهیدان، تکریم ایثار و اخالص است. تکریم 
دلهاى نورانى و جان هاى لبریز از صفا ونورانیت است. از کار شما قدردانى مى کنم. رحمت خدا 

بر شهیدان عزیز باد.«)37(

 
25 - سوره آل عمران، آیات 170 – 169.

26 - قیام و انقالب مهدى، مقاله شهید، استاد مطهرى، انتشارات صدرا، 1374، ص90 – 66.
27 - وسایل الشیعه، حر عاملى، دارالکتب االسالمیه، ج 1، ص 8.

28 - قیام و انقالب مهدى، پیشین، ص 69.
29 - آموزش عالى، توسعه و تقویت ارزشهاى اسالمى، احمد حیدرى، خبرنامه آموزش عالى.

گر قوى تراز حوزه نباشد کمتر نیست، خبرگزارى فارس، 2/2/1385. 30 - آیت الله جوادى آملى، قداستدانشگاه ا
31 - فرامرزرفیعپور، موانع رشد علمیایران و راه حل هاى آن،1381، ص 50-38.

32 - توسعه و تضاد، فرامرز رفیع پور، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1380، ص 552.
کى ؛، دانشگاه و فرهنگ ایثار و شهادت، مشهد: ستاره ها، ج 1 و 2، 1385. 33 - آثار و پیامدهاى فرهنگى فرهنگ ایثار وشهادت، وبالگ جاده خا

34 -  دى 1387،به نقل از شبکه خبر دانشجو.
35 - پابوس شهیدان دانشگاه شریف، یک جانباز، روزنامه کیهان، چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385.

36 - دکتر على شریعتى، مجموعه آثار ش 26، تهران: نشر آمون، چاپ هفتم، 1375، ص 561.
37 - متن پیام حضرت آیت الله خامنه اى به مراسم تدفین شهدایگمنام، 3/8/87.
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.  شهدای گمنام در کالم میهمانان خارجى در ایران 
    | خوشتر آن باشد حدیث دلبران      گفته آید از زبان دیگران

. نماد پایداری ایرانیان
استاد کالج دولتى »کندى« در هاروارد، پس از دیدار از ایران، به نومحافظه کاران آمریکا توصیه کرد 

پیش از اعالم جنگ با ایران، از مزار شهدا دیدن کنند.
»کندى«  دولتى  کالج  بشر  حقوق  مدرس  و  »نیویورک تایمز«  نویسنده  ایگناتیف«  »مایکل 
در هاروارد، از سفرى که چندى پیش براى سخنرانى درباره حقوق بشر به ایران داشته است، 

چنین گزارش مى دهد:
... به نظر مى رسد این قبرهاى کوچک براى همیشه باقى خواهند ماند. هرکدام از آنها، نشانگر 
تالش خانواده ها براى ابراز این مطلب است که جاودانگى و زنده بودن برخى از مردان جوان 
را اعالم کنند که در بحبوحه هایى چون خرمشهر که اوج مقاومت ایرانى ها در برابر اشغالگران 
عراقى بود، کشته شده اند. بیش از یک میلیون ایرانى در جنگ ایران و عراق حضور داشتند. 
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سیصد هزار نفر کشته شدند و تعداد بیشمار دیگرى نیز مجروح به خانه بازگشتند.
مذهب ایران، اسالم و شیعه است که مکتب شهادت است. فرهنگ شیعه، مفاهیمى از طلب مرگ 
را در خود دارد که شامل گذشتن از جان و خون است. براى برخى رزمندگان باقى مانده از جنگ، 
دوستى و رفاقتى که در جنگ با عراق تجربه کرده اند، بیش از تجلى ارزش هاى وطن پرستانه 
انقالب اسالمى، وابسته به ارزش هایى است که به واسطه ازخودگذشتى شان و پایبندى به عقیده و 
ایمانشان حاصل شده است. هر نومحافظه کار آمریکایى که شرط مى بندد رژیم ایران تحت تاثیر 
انزوا، محاصره، تحریم و محکومیت بین المللى فرو مى ریزد، باید از این مزار شهدا دیدن کند. 
حکومت هاى انقالبى معتقد به خون قربانیان )جنگ( دالیل خوبى دارند تا اعتقاد داشته باشند 

در برابر فشار بیرونى رسوخ ناپذیر هستند.
  

.حرم شهدای گمنام محل پیوند با ایثار شهداست
کستانى شیعه با زیارت مزار شهیدان گمنام عملیات کربالى5 گفته اند: دو خانواده آرژانتینى و پا

آنچه انسان در کنار مزار این شهیدان مى بیند تمامى زیبایى هایى است که خداوند خلق کرده است. 
احساس تازگى، تعیین راه براى رسیدن به کمال، استکبار ستیزى و دفاع از حریم قرآن و اهل بیت)ع( 
در حماسه این شهیدان تبلور یافته است و ما خود را مرهون جانفشانى هاى این شهیدان مى دانیم.

زنان محجبه این دو خانواده با اشک هاى خود مزار شهیدان گمنام عملیات 5 را شست وشو داده 
و با انس با معارف شهیدان اعالم کردند: فرزندان خود را آنچنان تربیت مى کنیم که در مسیر این 

شهدا گام بردارند.
کید  این خانواده ها که از نزدیک با حماسه رزمندگان اسالم در عملیات کربالى 5 آشنا شدند تا
کردند: آنچه که امروز در جهان اسالم به عنوان مقاومت اسالمى مطرح است به واسطه  جانفشانى و 
ایثار و مقاومت این رزمندگان و شهداست. آنها با تحسین حضور ملت ایران و به ویژه خانواده هاى 
ایرانى در کنار مزار شهداى هشت سال مقاومت و ایثار اعالم کردند:این مشاهد شریف پیوند 

عمیق عاطفى و روح جوانان و نوجوانان ایرانى را نیز با ایثار این شهدا پیوند مى زند.)38(
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.مفهوم مقدس سزاوار دفاع ملت
یک گروه از بازرگانان چینى که براى بررسى مسائل بازرگانى به خوزستان سفر کرده اند با حضور 
در مشهد شهیدان شلمچه به مقام شامخ هشت شهید گمنام عملیات کربالى 5 اداى احترام 
کردند. یکى از بازرگانان چینى در خصوص آنچه که در شلمچه مشاهده کرده است گفت: از 

نزدیک شاهد بودم مردم شما چه میزان احترام براى ایثارگران جنگ قائل بودند.
مفهوم مقدس سزاوار دفاع ملت شما بوده است چرا که یک قدرت ویران گر وحشى به کشور 
شما حمله کرده بود. بازرگانان چینى که از حضور کاروان هاى راهیان نور نیز دچار شگفتنى شده 
بودند، هم چنین اضافه کردند: با داشتن چنین روحیه اى در نزد ملت ایران، هیچ کشورى نمى تواند 

به شما آسیب برسان. )39(
 

.اهداء پایان نامه 
پایان نامه کارشناسى ارشد به عنوان نمادى از تمام اندوخته هاى علمى به شهداى گمنام دانشجوى 

غیرایرانى دانشگاه تربیت مدرسپایان نامه خود را به شهداى گمنام تقدیم کرد.
ابراهیم جعفرى تبعه کشورافغانستان، دانشجوى رشته زمین شناسى مهندسى در مقطع کارشناسى 
ارشد دانشگاه تربیت مدرس، فارغ التحصیل رشته زمین شناسى در مقطع کارشناسى از دانشگاه 
تهران، حائزرتبه هاى یک گرایش پترولوژى، رتبه4 زمین شناسى مهندسى و رتبه 5 تکتونیک در 

کنکورکارشناسى ارشد سال 1383بوده است.
این دانشجو با بیان اینکه یکى ازارزشمندترین مفاهیم موجود در اسالم و تشیع، مفهوم شهادت 
است، گفته است: در اعصار مختلف،رزمندگان و ایثارگران در عرصه هاى جهاد و مقاومت در 

کشورهاى اسالمى حماسه هایى برمبناى همین روحیه شهادت طلبى آفریده اند.
وى با بیان اینکه تقدیر از مقام شهید وتقویت فرهنگ و تفکر شهادت امرى حیاتى براى حفظ 

انسجام درونى ملتهاى مسلمان وانگیزه اى نامتناهى براى پیشرفت است، اظهار کرده است:
که مى توان آنان را متعلق به خانواده  در این میان شهداى گمنام از اهمیت خاصى برخوردارند چرا

بزرگى به اندازه همه خانواده هاى چشم انتظار یا بهتر بگوییم همه مردم دانست.

38 - سایت ساجد به نقل از ایسنا ، 88/1/19
39 - ایسنا، 88/1/31
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شیرین  بزرگى شهد  مردان  بیگانگان  برابر  در  درافغانستان  مقاومت  و  سالیان جهاد  در طول 
شهادت نوشیدند و در ایران هم دردفاعى مقدس جوانان و دالوران بسیارى به واسطه شهادت 

سعادتمند شدند.
کسپاریشهداى گمنام در دانشگاه تربیت مدرس و همچنین  جعفرى در خاتمه با بیان اینکه خا
سایر دانشگاههاى ایران نقش به سزایى درتلفیق علم و ارزشهاى واالى شهادت و ایثار خواهد 
داشت، اشاره کرده است: پایان نامه کارشناسى ارشد خود را به عنوان نمادى از تمام اندوخته هاى 
علمى خود به این شهداتقدیم کردم به این امید که بتوانم از این اندوخته ها در تمام راه آرمانهاى 

شهدا استفاده کنم. )40(
 

.شهدای گمنام مایه مباهات مسلمانان و ایرانیان در سراسر جهان
تصاویر و اخبار شهداى گمنام مجلس شوراى اسالمى که در هفته اول تیرماه سال 88 در مراسمى 
ک  باشکوه همزمان با سالگرد شهادت شهیدان هفتم تیر در محوطه  مجلس شوراى اسالمى به خا
سپرده شدند، به  صورت گسترده درسایت ها و وبالگ هاى مسلمانان منطقه به ویژه کشورهاى 

عرب حاشیه ى جنوبى خلیج فارس انعکاس داشته است.
بحرین،  کویت،  عراق،  تاجیکستان،  لبنان،  سوریه،  کشورهاى  وبالگ هاى  و  سایت  برخى 
و  پیگیرى  را  این رخداد  به صورت گسترده  متحده عربى  امارات  و  قطر  عربستان سعودى، 
منعکس کرده اند. بیشتر کاربران این رویداد حوزه دفاع مقدس معنوى را در این کشورها، جوانان 
عنوان  با  و  استقبال  اقدام  این  از  بحرین  از کشور  تنها  ازآنان  که 40 درصد  مى دهند  تشکیل 
روضه الصفا در پارلمان ایران از آن یاد کرده اند. کاربران اینترنتى در این کشورها در پیام هاى خود 
غالبا این شهدا را ادامه  دهنده شهداى صدر اسالم نامیده اند و با تجیل از آنان، شهیدان گمنام 

مجلس شوراى اسالمى، آنها را مجاهدان راه خدا در مبارزه با استکبار جهانى توصیف کردند.
ایرانیان مقیم شمال قاره  آمریکا و اروپا نیز در پیام هاى اینترنتى خود با تجلیل از این شهیدان 

حماسه ساز آنان را مایه مباهات مسلمانان و ایرانیان در سراسر جهان نامیده اند.
برزیل و آرژانتین نیز از جمله کشورهایى هستند که برخى مسلمانان و ایرانیان مقیم این دو 
کشور هم نسبت به شهداى گمنام مجلس شوراى اسالمى اداى احترام کرده و آنان را قله هاى بلند 

سرافرازى درجهاناسالم برمى شمرند. )41(

40 - ایسنا،87/10/13
40 - ایسنا، 87/4/18



53

.گرامى داشت کشته شدگان جنگ در مراکز مختلف کشورهای دنیا 
 .مقبره سرباز گمنام در اوتاوا و تجمع مردم در روز یاد آوری از جنگجویان در روز ملى جنگ
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.مقبره سرباز گمنام در هنگ کنگ
مقبره سرباز گمنام در سال 1923 و در واقع بین مجسمه میدان و ساختمان شهردارى در مرکز 
شهر هنگ کنگ ساخته شده است و بزرگداشت مردگان جنگ جهانى اول و دوم  که در خدمت 
نیروى دریایى سلطنتى ، ارتش بریتانیا و نیروى هوایى سلطنتى بودند، در آنجا برگزار مى شود. 

کت تقریبا دقیقى همچون این یادمان در مقبره سرباز گمنام وایت لندن طراحى شده است. ما

 

.مقبره سرباز گمنام لندن
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 .یادبود سربازان گمنام ارمنستان
مردم ارمنستان هر سال در روز نهم ماه »مى« یاد سربازانى که در جنگ دوم جهانى جان خود 
را از دست دادند گرامى مى دارند. مردم ارمنستان هر سال در روز نهم ماه مى مصادف با روز 
پایان جنگ دوم جهانى با نثار گل بر بناى یادبود سرباز گمنام یاد سربازانى که در این جنگ جان 
خود را براى دفاع از میهن شان از دست دادند گرامى مى دارند. در جنگ دوم جهانى که دهها 
میلیون انسان کشته شدند ، ششصد هزار نفر از ارمنستان داوطلبانه در کنار دیگر نیروهاى ارتش 
شوروى در مبارزه با قواى آلمان نازى شرکت کردند که از میان آنها سیصد هزار نفر کشته شدند. 
در موزه جنگ ایروان پایتخت ارمنستان عکس هایى از این افراد،سالح ها و وسایل شخصى آنها 
کلیان که یکى از کهنه سربازان جنگ جهانى دوم  نگهدارى و در معرض دید عموم قرار دارد.  آرا
کنون هشتاد و دوسال دارد و در جنگ دوم جهانى بیست سال داشت خواستار صلح  است هم ا

در جهان است. وى مى گوید:
 از همرزمانم تنها من زنده ماندم و وظیفه خودم مى دانم که هر سال با نوه هایم در این جا بیایم 
و براى آنها از رشادت هاى گذشتگان سخن بگویم زیرا نسل آینده باید تاریخ را بخوبى بداند و 
آنهایى که براى صلح و دستى بین انسان خون ریختند بشناسد. هوانسیان یکى دیگر از سربازانى 
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که در جنگ دوم جهانى شرکت کرده مى گوید: از همرزمانم که سى نفر بودند تنها پنج نفر زنده 
ماندیم و بقیه در جنگ کشته شدند. بخشى از موزه جنگ به گروهانى که در آن خدمت کردم 
اختصاص دارد. من هر سال در این روز از مسکو به ایروان مى آیم و ساعت ها به عکس هاى 
همرزمانم انسان هایى که طالب صلح بودند خیره مى شوم و به گذشته سفر مى کنم و یاد آنها را 
که شش سال دور از خانه و خانواده و در سخت ترین شرایط جنگیدند پاس مى دارم. بناى یادبود 
سرباز گمنام که در مجاورت مجسمه مام وطن ارمنستان قرار دارد به مثابه سنگ قبر آن دسته از 

سربازان جنگ دوم جهانى است که هرگز به خانه بازنگشتند.

 .میدان 28 سرباز گمنام قزاقستانى
در جنگ جهانى دوم علیه نیروهاى فاشیستى آلمان 28 سرباز قزاقستانى جان خود را در جهت 
کنون در پارک مرکزى شهر مجسمه یادبود 28 سرباز  برقرارى صلح و آرامش از دست دادند. ا

گمنام نصب شد.و از آن تاریخ به بعد این پارک موسوم به پارک 28 سرباز گمنام شهرت دارد.
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.میدان سرباز گمنام بالروس 

.مقبره سرباز گمنام در میدان شارل دوگل پاریس فرانسه

در   » پیروزى  یا  افتخارات  میدان   «  Arc de triomphe de l›Étoile یا  دوگل  شارل  میدان 
منتهى الیه جنوبى خیابان شانزه لیزه و درمقابل میدان معروف کنکورد قراردارد و حد فاصل این 
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دومیدان یعنى کنکورد و شارل دوگل ۲/۲کیلومتر مى باشد . این میدان بزرگ با ورودى ۱۲خیابان 
در اطراف خود از میادین معروف پاریس محسوب مى شود . از طرف دیگر این میدان ، حد و مرز 
چند منطقه پاریس نیز مى باشد و  به مثابه کیکى به شمار مى آید که میان مناطق ۸ و ۱۶ و ۱۷ 
پاریس تقسیم شده است. با نگاهى کوتاه به تاریخچه این میدان مى توان خاطر نشان نمود ناپلئون 
براى بزرگداشت پیروزى هاى بزرگ نظامیان خود تصمیم گرفت بناى یادبودى بسازد . ساخت 
این بنا در سال ۱۸۰۶ آغاز و در سال ۱۸۳۶ به اتمام رسید . این طاق که ۵۰ متر ارتفاع و ۴۵ متر 
طول دارد ، در برگیرنده آثار هنرى بزرگترین هنرمندان آن عصر است . درچهار سوى این بنا 
مجسمه و طرحهاى مشهورى قرار دارد که قسمت مقابل خیابان شانزه لیزه زیباترین و مشهور 
ترین آنها محسوب مى شود . این تابلو حرکت و عزیمت داوطلبان را در سال ۱۷۹۲ به نمایش 
مى گذارد. در سال ۱۹۲۰ به یادبود کشته شدگان جنگ اول جهانى ، مقبره سرباز گمنام در زیر 
آن قرار داده شد و از آن پس همه روزه در ساعت ۱۸/۳۰ به هنگام غروب طى مراسمى رسمى 
با نواخته شدن مارش و با حضور سربازان افتخار آفرین قدیمى ، چراغى بر افروخته و دسته گلى 
بر مزار این سرباز گمنام اهدا مى گردد. با تهیه بلیط در محل ، مى توان به باالى طاق رفته و به 
تماشاى شهر پاریس مشغول گردید . در داخل آن موزه کوچکى وجود دارد و نام ۵۵۸ ژنرالى که 

کى شده است . در طول سالیان دراز براى فرانسه افتخار و شهرت آفریده اند ، حکا

 .یادمان سرباز گمنام در سوریه
کشور سوریه همواره بعنوان خط مقدم مبارزه با صهیونیسم با این رژیم دائما در نبرد بوده است 
بنا  نام سرباز گمنام را  به  بلندترین نقطه اطراف دمشق مقبره اى  یادمدافعان خویش در  به  و 
نموده است.در شمال شهر دمشق، بزرگترین میدان به نام میدان جندى مجهول )سرباز گمنام( ، 
نامگذارى شده است . بناى آن که مراسم ملى سوریه معموال در آنجا برگزار مى شود از دو موزة 

جنگى  و موز ه وسایل و ادوات  قدیمى تشکیل  شده است.
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.گرامى داشت کشته شدگان جنگ در دانشگاههای خارجى 
در موضوع  گرامیداشت کشته شدکان جنگ نکاتى مورد توجه مى باشد :  

1.شهید یک مفهوم جهانى است و همه به آن احترام مى گذارند.
کید بر ارتباط دانشگاه و شهید در نقاط مختلف کشور عزیزمان  2. ذکر این نمونه ها، براى تأ
است با این توضیح که در دیگر نقاط جهان در دانشگاه ها از کشته شدگان شان تکریم مى کنند، 
بزرگداشت و مراسم ساالنه برگزار مى کنند و در فضاى علمى دانشگاه و جایگاه علم اندوزى، 

کاریهاى هموطنانشان ایجاد مى نمایند. پیوند عمیقى را با معنویت، آرمانها و فدا
3. در دانشگاه هاى ذکر شده، عمدتًا به احداث یادبود کفایت شده، و کمتر شاهد این هستیم 
که مانند دانشگاهMississippi )که در ادامه آن را هم ذکر کرده ایم( به تدفین کشته شدگان هم 
مبادرت کرده باشند و البته این موضوع با توجه به عدم اعتقاد مردم آن سرزمین، به زیارت و 

توسل- و ارزش واالیى که زیارت مزار بزرگان در دین اسالم دارد- طبیعى است.
4. حوادث و جنگ هایى را که کشورهاى خارجى در آن شرکت داشته اند، قریب 60 سال قبل 
بوده است و آنان نمیتوانند چیزى از پیکر سربازانى که بر زمین جا مانده اند، بیابند. در نتیجه براى 

احترام به آرمانها و رشادتهاى آنان، از بناهاى یادبود استفاده مى کنند.
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.دانشگاه کارولینای شمالى در کشور امریکا    
.تصـاویـرمـربـوط هستند 
به بزرگداشت دانشگاهیـان 
کشته شده در جنگ سالهای 
در دانشگاه   1861 -65
کارولینای شمالى در کشور 

امریکا.

.ترجمه ی کتیبه ی عکس دوم: 
این  فرزندان  به  »تقدیم 
دانشگـاه کـه بـه خاطـر 
ملتشـان در جنـگ سـال 
65-1861 جنگیـدنـد 
و آن هایـى کـه زندگـیشان 
به ما درس هـای فرمانـده 
بزرگ را آموخت که کلمه 
وظیفـه بلنـد مرتبـه تریـن 
کلمـه در زبـان انگلیسـى 

است.«
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.دانشگاه تورنتو کانادا
عکسهاى زیر مربوط هستند به »بناى یادبود سربازان« )Soldiers’ Tower( در دانشگاه تورنتو 
کانادا که براى زنده نگهداشتن یاد 1185 سرباز ساخته شده که دانشجوى همین دانشگاه بوده 
اند و جان خود را در  جنگ هاى جهانى اول و دوم از دست داده اند. )به بزرگى بنا دقت کنید 

که 143 پا ارتفاع دارد(
هر سال مراسم مهمى براى یادبود این  

افراد در همین مکان برگزار مى شود با نام 
 Remembrance Day at Soldiers›

.Tower
عکس آخر مربوط به همین مراسم است 
که نشان مى دهد ریاست این دانشگاه در 

این مراسم شرکت فعال داشته است.
صفحات بسیار بسیار زیادى از سایت 
دانشگاه تورنتو به توضیح بناى یادبود 
پیشنهاد  که  دارند  اختصاص  سربازان 
مى کنیم مراجعه کنید. امکاناتى نظیر 
دسترسى به کتاب هایى در مورد یادبود 
تورهاى  نیز  و  جنگ  شدگان  کشته 
مجازى براى تماشاى تمام و کمال این 
برج و امکانات دیگر در اختیار بینندگان 

قرار دارند.
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.دانشگاه آبراهام لینکلن در ایالت میسوری امریکا
عکس زیر نیز مربوط است به بناى یادبود سربازان رنگین پوست پیاده نظام که در دانشگاه 

آبراهام لینکلن در ایالت میسورى امریکا بنا شده است.
 در توضیحات این عکس مى خوانیم:

 Today, the presence of the Soldiers› Memorial on the campus of Lincoln
 University provides an opportunity for the faculty, staff, alumni, students, and
.friends to honor, support, and continue the Soldier›s Dream

.امروز وجـود بنـای یادبـود 
سربـازان در صحـن دانشگـاه 
بـرای  را  فرصتـى  لینکلـن 
فـارغ   ، کارکنـان   ، استـادان 
التحصیـالن، دانشجـویـان و 
دوستان فراهـم مى کـند کـه 
به آرمان این سربازان احترام 
بگـذارنـد و از آن پشتیبانـى 
کننـد و راه آن هـا را ادامـه 

بدهند .
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. Veterans Memorial Plaza - دانشگاه Waynesburg در پنسیلوانیا، آمریکا
این یادبود مربوط به جنگ داخلى است که در تاریخ این ایالت از آمریکا رخ داده است.

 بر پایه این یادبود چنین نوشته شده:
Erected by the County of Greene in grateful memory of her soldiers and 
sailors of the war for the union.  

 .ایـن یادبــود به افتخـار 
ســربــازان و ملــوانـــان 
شهـرستـان Greene کــه 
بـرای اتحـاد جنگیـدنـــد 

افـــراشته شده است.
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 .Soldiers Monument                                         
                                کالج Oberlin در اهایو، آمریکا 
کشته  منطقه  این  از  که  سربازانى  افتخار  به  یادبود  این 
شدند ساخته شد. بر روى آن نام نود و شش سرباز نوشته 
آنان دانشجویان همین  از  پنج تن  پنجاه و  بود که  شده 

کالج بوده اند.
 
 
 

 .The Confederate Cemetery - دانشگاه Mississippi در میسیسیپى، آمریکا
بیش از 700 تن از کشته شدگان جنگ در این محوطه از دانشگاه دفن شدهاند. نام آن هایى که 
معلوم بوده بر روى یادبودى که در مرکز این گورستان ساخته شده نوشته شده است. تصویر زیر 

مربوط به یادبود مرکزى این گورستان است.
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 Phoenix Memorial.l
 دانشگاه Caen در شهر Caen ، فرانسه

در این دانشگاه یادبودى بصورت یک ققنوس ساخته شده 
موجود  همین  از  گرفته  الهام  نیز  دانشگاه  این  لوگوى  و 
از آن جهت است  انتخاب ققنوس  افسانه اى است. علت 
کستر ققنوس پیرى که خود را  که یک ققنوس جوان از خا
آتش مى¬زند متولد مى شود. این دانشگاه طى بمباران نبرد 
معروف شهر Caen فرانسه در جنگ جهانى دوم بکلى نابود 
شد، ولى این نبرد بزرگ یکى از راه¬هاى پیروزى متفقین 
در مقابل آلمان نازى مى شود و این دانشگاه مجددا پس از 
جنگ، بازسازى شده و به یاد دوران جنگ و کشته هاى این دانشگاه، این یادبود ساخته میشود و 

لوگوى دانشگاه نیز از همین موجود برگرفته مى شود.
 
 

 Our Lady of Victory monument .
پیتسبورگ    شهر  در   Duquesne دانشگاه 

ایالت پنسیلونیا، آمریکا
این  از  که  مردانى  بزرگداشت  در  یادبودى 
کشور  به  دوم  جهانى  جنگ  در  دانشگاه 

آمریکا خدمت کردند.
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 Memorial Union. 
دانشگاه Missouri در کلمبیا ایالت میسوری، آمریکا
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این ساختمان که بخش اصلى آن تا سال 1926 تکمیل مى شود به عنوان یادبودى در بزرگداشت 117 
کشته این دانشگاه در جنگ جهانى اول در دفاع از کشور آمریکا ساخته مى شود. این بنا با هزینه اى 
بیشتر از 500 هزار دالر ساخته مى¬شود که از این مقدار حدود 238 هزار دالر از کمکهاى دانشجویان 
و فارغ التحصیالن این دانشگاه تهیه مى شود. نام این کشته شدگان بر دیوارهاى داخلى برج اصلى این بنا 
حک شده است. پس از جنگ جهانى دوم، لوحى در بخش شمالى این بنا نصب مى شود که نام 338 

تن از مردان این دانشگاه که طى جنگ جهانى دوم کشته شدند، بر آن حک شده است.

 War Memorial . 
 دانشگاه Queen در بلفاست، ایرلند شمالى

این یادبود در مقابل ورودى اصلى دانشگاه قرار دارد. این یادبود در گرامى داشت کشته شدگان 
جنگ جهانى دوم ساخته شده است.
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 . War Memorial Hall 
در انتریو، کانادا Guelph دانشگاه 

این دانشگاه یکى از پنج دانشگاه برتر کاناداست. این بنا در سال 1924 در بزرگداشت کشته 
شدگان جنگ جهانى اول ساخته شد. بخشى از این بنا کلیسا است. داخل آن، دو لوح برنز مقابل 
هم قرار دارند که بر یکى از آنها نام 109 نفر از مردانى که از این دانشگاه در جنگ جهانى اول 

کشته شدند، حک شده و بر دیگرى یادى از کشته شدگان جنگ جهانى دوم شده است.
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.شهدای تفحص 
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.شهید محمود غالمى
.زندگینامه

محمود غالمى فتلکى در سال 1346 در نجف آباد اصفهان بدنیا آمد و ایام کودکى را در کانون 
پرمهر خانواده گذراند. 2سال و نیمه بود که مسجدمحلشان را مى ساختند و از همان ابتدا با مسجد 
و مجالس مذهبى آشنا شد.با شروع اولینروز پاییز 7سالگى اش او نیز دانش آموز کالس اول شد. 
در طول تحصیل نیزبچه قانعى بود .شور و شوق اوایل انقالب او راهم بى نصیب نگذاشت اوایل 
سال 60 بود که منافقین باترور شخصیت ها شعارهایى بر در و دیوار شهر علیه نظام و مسئولین 
ک مى کردند و به جاى  مى نوشتند و محمودهمراه دوستانش با تهیه رنگ و قلم مو شعارها را پا

آنها شعارهاى مناسب مى نوشتند.
غالمى نیز مثل همه دانش آموزان مشتاق حضور در جبهه ها درس را رها کرد و با عضویت 
در بسیج مسجد، سنگر جبهه را انتخاب کرد وبا تغییر سال تولدش درعملیات والفجر مقدماتى 
حضور پیدا کردو داوطلبانه به گروه تخریب پیوست و بعد دروالفجر3و 4شرکت کرد . در دى 
ماه 1362 عضو رسمى سپاه شد و در خیبر و بدر نیز صفحات تاریخ رزم را ورق زد .محمود در 
سال1364 دوره مربیگرى تخریب را آموزش دید و با حضوردر عملیاتهاى والفجر8 ،کربالى5،8 
ونصر7و بیت المقدس2 ،4 ،7 و غدیر همچنان در بزم رزم عاشقانه جبهه ها میهمان بود که در 
همین دوران از ناحیه کتف و دست مجروح وجانباز شد . هربار که مجروح مى شد طورى رفتار 
مى کرد که خانواده اش اصال نفهمندکجاى بدنش زخمى شده.در طى این مدت حتى اسیر شدن 
برادرش مانع حضور او نشد ولى دست تقدیر با پایان جنگ او را نیز عازم شهر کرد و او میدان 

حضور دیگرى را انتخاب کرد.
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محمود غالمى با تشکیل خانواده همچنان اهدافش را دنبال مى کرد حتى درخواستگارى گفته 
بود:من تخریبچى هستم وهرآنى که جنگ بشود وجبهه نیاز داشته باشد من همیشه درخدمت 
که رها کرده بود،بعداز جنگ ، دوباره به سراغش رفت وبا اراده  هستم . درس ودفتر وکتابى را
محکم ، شروع به خواندن کرد. آن زمان دخترش خردسال بود ولى با این وجود در همان فضاى 

کوچک خانه توانست هفت سال تحصیلى را در مدت سه سال طى کند و دیپلم خود رابگیرد.
وقتى مقام معظم رهبرى بحث امر به معروف و نهى از منکر را مطرح کردند ، محمود خیلى تقید 
داشت که حتما« باید به آن عمل کند. او همیشه حاظر براى حضوردر جبهه بود. مشهد که رفته 
بودند نذر کرد در جمع رزمندگان اسالم در بوسنى به مقابله با متجاوز بپردازند ولى اعالم شد کسى 
اعزام نمى شود.و دست تقدیر اورا به جبههءتفحص اعزام کرد .آخرین بارى که مى خواست براى 

تفحص برود، به منزل یکى از شهداى مفقود محل رفت وگفت: 
من تاپسرتان محرم رابرنگردانم برنمى گردم.

گمنام ها بررملهاى فکه آرمیده بودن ومنتظر جستجوگران نور-.محمود وسعید شاهدى- قدم بر 
مى داشتند که به استقبال شهدا بروند ولى گویا دست تقدیر ، بدرقه زمان 74/10/2 را براى پرواز 
رقم زد. وقبر شهید تفحص محمود غالمى در قطعه 29 ردیف14 شماره7 باالى مزار شهید شاهدى 

سنگ نشانى براى جستجوگران شهدا شد.  

.خاطرات
رفتیم شرهانى مرز دست برادران ارتش بود. آن طرف هم منافقین نیرو داشتند. شهدا هم آنجا 
بودند. شهید غالمى هم بود. موافقت نکردند که کار تفحص آنجا شروع شود. مى گفتند منطقه 

آلوده است. میدان مین، سیم خاردار،تپه هاى رملى ، تله هاى انفجارى منافقین، عراقى ها و... .
گر  غالمى اصرار داشت. با کلى رفت وآمد و حرف و حدیث، قرار شد ده روز در منطقه بمانیم. ا

شهید پیدا کردیم که بمانیم وگرنه برگردیم به شهر. 
ماه شعبان بود، ایام والدت امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( وامام سجاد)ع( هم گذشته بود. 

جستجو در منطقه را آغاز کردیم. بیشتر روى تپه هاى 175و 178 رفت و آمد مى کردیم.
روز آخر، روز والدت امام زمان)عج( بود. در روز امیدوارى، ما ناامید در منطقه مى گشتیم. هیچ 
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خبرى نبود. در این ده روز حتى یک شهیدهم پیدا نشده بود. قرار شد هر کسى یک یادگارى 
بردارد و خداحافظى کنیم و برگردیم. دل همه گرفته بود. نا امید داشتیم دنبال پوکه و ترکش 
مى گشتیم. شهید غالمى هم رفت سراغ یک شقایق وحشى مى خواست آن را از ریشه دربیاورد که 
کبر شقایق روى جمجمه شهید درآمده، اول جمجمه  یک دفعه صلوات فرستاد. رفتیم دیدیم، الله ا

بعد تمام بدن رادرآوردیم.
پالک را شهید غالمى داد لشکر براى استعالم ، شهید بچه اصفهان بود ؛ عیدى امام زمان)عج( 

در روز نیمه شعبان. اسمش شهید مهدى منتظرالقائم بود. اولین شهید تفحص شرهانى!

.شهید مجید پازوکى
.زندگینامه

روز اول فروردین ماه سال 1346 خداوند ،عیدى خانواده پازوکى را پسرى به نام مجید قرار داد که 
عطر حضورش اهالى خانه را سرمست کرد بااولین صداى گریه اش مادر را آرام نمود.هر سال 
که شکوفه هاى بهار با باز شدنشان گذر ایام را نوید مى دادند ، مجید هم بزرگتر مى شد تا این که 
نیمکت هاى مدرسه با دانش آموزان کالس اول آشنا گشت.از همان اول گویا در رگهایش خون 
انقالبى جوشش داشت با اوج گرفتن مبارزات مردمى ، اونیز مبارزى کوچک نام گرفت و در روز 

17شهریور، مجید چون ژاله اى بر شاخه درخت قیام مردمى نشست.
انقالب که پیروز شد یازده ساله بود که براى دیدن امام سر از پا نشناخته به مدرسه رفاه رفت و 
این آغاز ورق خوردن دفتر عشق سربازى حضرت روح الله بود.بعدها به عضویت بسیج مسجد 
لرزاده درآمد و براى گذراندن دوره آموزشى در سال 1361 رنگ و بوى جبهه گرفت و به عنوان 
تخریبچى ، زخم هاى تنش دفتر خاطراتى از رزم بى امانش گردید.یک بار از ناحیه دست راست 
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مصدوم شد ، بار دیگراز ناحیه شکم، حالش خوب نبود ولى او همه چیز را به شوخى مى گرفت 
و درد را با خنده پذیرایى مى کرد.

پس از پایان جنگ در سال 1369، منطقه کردستان، کانى مانگا وپنجوین حضور او را در قرارگاه 
رمضان وجنگ با ضد انقالب و اشرارغرب کشور به خاطرسپردند . دفاع هنوز براى مجیدادامه 
داشت ، او با بیش از هفتاد ماه حضور در جبهه ها،شرکت در بیست عملیات را آوردگاه عشق 
خود کرده بود.در سال 1370 در برابر سنت نبوى سر تعظیم فرود آورده و پس از آن ، دو پسر 
به نام هاى على و مجتبى را از خودبراى ما به یادگار گذاشت . در سال 1371 با آغاز کار تفحص 
لشکر 27محمدرسول الله )ص( درمنطقه جنوب او نیزبه خیل جستجوگران نورپیوست. با تمام 
سختى هاى منطقه و ناراحتى جسمى ،عاشقانه به دنبال پیکر شهدا مى گردید.پرکار و کم حرف 
بود وبا اطالعات دقیق ازمنطقه معبر میزد و با عروج دوست دیرینه اش شهید محمودوند او 
مسئول گروه تفحص لشکر 27 شد. گذر لحظه ها را بى صبرانه به امید وصال انتظار مى کشید و 
سرانجام در برگریزان روزگار ، او در استقبال وصال یار بهارى شد و هفدهم مهر ماه سال 1380 
دعاى سرهنگ جانباز مجید پازوکى، نزدیک پاسگاه وهب عراق منطقه عمومى فکه مستجاب 
شدو تربت او درقطعه 27 بهشت زهرا نزدیک مزار دوست همیشگى اش على آقا ، دستگیر 

التماس دعاهاى رهجویان است.

.شهید علیرضا حیدری
.زندگینامه 

کى گذاشت . روزهاى  علیرضا در هفتمین روز از اولین ماه زمستان سال 1354 پا به این دنیاى خا
زندگى اش گذشت تا به دفتر پاییز مدرسه ورق خورد و دستهایش با نیمکتهاى مدرسه آشنا شد.

از آنجایى که به مداحـى خیـلى عالقـه داشت روزهـاى دوشنبـه سـر صـف براى بچـه ها مداحـى 
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مى کرد.جنب و جوش زیادى داشت ولى در عین حال موجب آزار و اذیت کسى نمى شد.او 
زمانى که پدرش در جبهه بود در خانه جایش را پر مى کرد و در یک کابینت سازى نیز مشغول 

بود.
کرد«سرباز  جدیدى  مرحلة  وارد  را  او  ایام  گذشت  و  نخواند  بیشتر  راهنمایى  اول  تا  علیرضا 
علیرضا حیدرى« اواز سربازهاى با صفا و مخلص لشگر27محمد رسول الله )ص( بود.محل اصلى 
خدمتش در واحد لجستیک لشگر در پادگان دوکوهه بود. هربار که همراه برادران تفحص براى 
انجام کارى از دوکوهه به فکه مى رفت با حسرتى وصف ناشدنى به آنها التماس دعا داشت تا کار 
او را نیز به آنجا منتقل کنند و او نیز تفحص گر شود.باالخره موافقت نامه را از لجستیک گرفت، 
بالفاصله سوار ماشین شد و همراه گروه به فکه رفت. هر موقع حالى پیدا مى کرد بخصوص بعد 

از نماز جماعت و زیارت عاشورا مداحى مى کرد و بچه ها را به فیض مى رساند.
با جنب و جوشهاى زیادش همیشه جایش در خانه خالى بود ، آخرین بار به پدرش گفت بابا من 
رفتم خط،،وقتى خداحافظى کرد مادر مشغول کار بود که گفت مامان من دارم مى روم خداحافظ، 
مادر تا به پایین برسد او رفته بود اصال«نفهمید علیرضا چطور پوتین هایش را پوشید. فقط شنید 

که سه ماه دیگر بر مى گردم.
شیارى در اطراف ارتفاع 146 فکه، منطقه عملیاتى والفجر یک وجود داشت که تعدادى شهید 
در آنجا بر زمین افتاده بودند. نهمین روز فروردین ماه سال1371 که عطر بهارى تپه ماهورها را 
پر کرده بود،نیروها به سه دسته تقسیم شدند و چند نفر دیگر هم براى همان شیار رفتند،سیدعلى 
موسوى تازه ازدواج کرده بود و بچه ها اصرار داشتند که او همراهشان نیاید ولى قبول نکرد،سید 
که تخریبچى گروه بود در جلو حرکت مى کرد و بقیه پشت سرش وارد میدان مین شدند. چند 
شهیدى که در اطراف افتاده بودند جمع کردند و کنارى گذاشتند بچه ها مشغول جستجوى پالک 
شهدا بودند،سیدعلى در سمت چپ مسیر خواست راهى باز کند تا چند شهید دیگر که آن طرفتر 
بودند بیاورند.سید در حال خنثى سازى بود که علیرضا متوجه پیکر شهیدى در انتهاى معبر شد. 
سفیدى استخوانهاى کالهخود توجه او را جلب کرد. از سید گذشت و به طرف آن رفت.ده پانزده 
گهان صداى انفجار همه جا را پر کرد.پاى حیدرى به تله مین والمرى  مترى دور شده بود که نا
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گرفته بود و پاهایش متالشى شده بود او همانجا خلعت سرخ شهادت را برتن کشید و به آرزوى 
خویش رسید و قطعه 27بهشت زهراى تهران ردیف الف معطر به عطر حضورش شد. رهرو 

منزل عشقیم وز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

.خاطرات 
آخرین دیدار |  روز آخرى بود که على رضا در خانه بود، مى خواست برود. هنگام خداحافظى 
پیش من آمد و گفت:»مامان من دارم مى روم، خداحافظ« گفتم:»صبر کن تا پایین با تو مى آیم« 
انگار  بود  پوشیده  را  پوتین هایش  بروم  پایین  من  تا  دارى!  کار  تو  نه  بیایم گفت  من  نگذاشت 
مى دانست آخرین دیدار است نمى خواست بیشتر از این خداحافظى را طوالنى کند. مى گفت 
سه ماه دیگر برمى گردد ولى ....آخرین بارى هم که از منطقه تماس گرفت به پدرش گفته بود آقا 
جان از من راضى هستى؟ پدرش با تعجب پرسید که چرا این حرف را مى زنى؟ و او در پاسخ گفته 
گر پدر و مادر از بچه راضى باشند فرزند به درجه رفیع شهادت مى  بود:»تفأل زدم، نوشته بود ا
رسد، این آخرین جمالتى بود که از على رضا شنیدم دیگر از او خبرى نداشتیم تا خبر شهادتش 

را براى ما آوردند. | راوی:مادر شهید

.شهید علیرضا شهبازی
.زندگینامه

مادر در آرزوى فرزند پسر،گرماى امید را با استقبال پابوسى آستان على ابن موس بن الرضا)ع( 
در سرماى زمستان در آغوش گرفت و سال1355 حاجت روا مهر به استجابتش بست و نام 
فرزندش را«علیرضا«گذاشت. رضا براى عرض ارادت در سن یک سالگى زائر حرمش شد. هنوز 
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دو سال بیشتر نداشت که همراه مادر در راهپیمایى هاى مردمى شرکت داشت و اولین تجربه 
حضور انقالبى را پشت سر گذاشت. در سن 3 سالگى بیمار شد و امید نجاتش نبود و مادر،باز 
به حلقه کوى التماس ضریح امام رضا )ع( را گواه شفا گرفت و رضا دوباره زائر باب الحوائج 
گشت. ایام خوش کودکى را در کنار خانواده گذراند و در 7سالگى اولین پائیر بهار علم و دانش را 
تجربه کرد. به درس و مشق عالقه داشت و با سپرى کردن دوره ابتدایى در کالس اول راهنمایى 
به عضویت بسیج مسجد امام رضا)ع(درآمد. رضا که بیشتر در مناسبت ها پا به مسجد گذاشته 
بود حاال پایگاه فعالیتهاى خود را آنجا قرار داده بود و هیئت هاى اهل بیت )ع( ماوائ تثبیت 
قدمهایش بود. با به پایان رسیدن دوره راهنمایى براى اخذ مدرک دیپلم وارد آموزشگاه درجه دارى 
قدس نیروى زمینى سپاه پاسداران شد. رضا با توجه به جثته درشت و قوى اش با عضویت در 
مجموعه ورزشى هویزه در رشته آمادگى جسمانى به تمرین پرداخت ئ با ورود به رشته«جودو« 
در سال 1377 با شرکت در پنجمین جشنواره فرهنگى، نمایشى، رزمى،لوح تقدیر دریافت کرد. 
او در سال 1378 دانشجوى دانشکده علوم و فنون پیاده شد ولى همچنان تمرینات ورزشى را 
ادامه مى داد و در سال 1379 و 1380 به ترتیب موفق به دریافت کمربندهاى 6و8 شد. او 
در تمام این سال ها فرزند انقالب و جنگ بود و یاد شهدا و امام )ره( پیوسته حرف اول کتاب 
آرزوهایش بود. همیشه از مادر مى خواست تا بعد از نماز براى شهادتش دعا کند. رضا در پیروى 
از اهلبیت رسم رسیدگى به خانواده هاى بى بضاعت را سنت خود کرده بود و همیشه مى گفت 
حقوق من صاحب دارد و باید به دستش برسد. رضا سالى دو باربه حرم رضوى مى رفت تا مقیم 
نظاره بارگاه قدسى شود. او دوست داشت براى پیدا کردن پیکر شهدا خدمتى به خانواده شهدا 
انجام دهد و با توجه به آشنایى قبلى اش با على محمودوند، وارد گروه تفحص شد و رسم پرواز را 
که در بال و پر زدن کبوتران حرم دیده بود در مقر جستجوگران نور مى آموخت. آنقدر دل به کار 
داده بود که شهید محمودوند مى گفت »هر وقت رضا در مقر هست من خیالم راحت است«.شهبازى 
در پائیز 1380 براى تکمیل دینش عقد ازدواج بست ولى دل گرو رفتن داشت و رضا آنقدر بزرگ شد 
که در سن 25 سالگى،  بزرگان آسمان نشین از فکه عروج کرده، منت گذاشتند و او را در جمع خودشان 
راه دادند و 1380/9/26 در عیش شهادت، طیش وصال را به طرب گرفت و پرواز کرد.آخرین دست 

نوشته اش بعد از شهادت در جیب لباسش بود: 
» توی این عالم هستى که همه رو به فناست به خدا یه دل دارم اونم واسه امام رضاست « و رضا مهر 
به رضاى الهى بست و مزارش براى مادر،رضایت خاطر و براى عاشقان شهادت سنگ نشان راه شد.
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.شهید على محمودوند
.زندگینامه

على در 6 تیر ماه سال 1343در بیمارستان مادر واقع در خیابان مولوى تهران به دنیا آمد.بعد ازبه 
دنیا آمدنش مادرش به شدت مریض شد و با توسل به حضرت على )ع( شفا یافت.اسم او را مى 
خواستند )امیر( بگذارند ولى در اداره ثبت گفتند:امیر فقط شاه است و اوست که امیر مملکت 
کثرا«نیز  است.آنها هم اسم او را »على »گذاشتند.مادر همیشه موقع اذان به او شیر مى داد و ا
با وضو بود.پدرش خیلى به نانى که به خانه مى برد حساس بود و اصرار داشت تا حالل باشد.

از همان طفولیت به قرآن و اذان حساس بود طورى که به محض گفتن اذان یا خواندن قرآن از 
خواب بیدار مى شد.خالصه هر چه بزرگتر مى شد بیشتر به دل مى نشست.سعى مى کرد کارى 
نکند که خانواده ناراحت شوند ، به همه حرفهاى آنها گوش مى کرد.تحصیالتش را تا پایان دوره 
راهنمایى ادامه داد.عجیب به مسجد عالقه داشت و هر وقت مى خواستند پیدایش کنند باید آنجا 
سراغش را مى گرفتند. على در دوران نوجوانى خیلى بازیگوش بود. طورى که همه مدرسه او را 

مى شناختند و همه دوست داشتند اطراف او باشند.
پانزده شانزده ساله که شد جنگ شروع شد و بسیج بیست میلیونى تشکیل گردید. على هم رفت 
و ثبت نام کرد. مادر مخالف ثبت نام و رفتنش به جبهه بود او هم خیلى زیرکانه، یک روز یک 
عکس مى برد، روز بعد یک کپى شناسنامه و روز بعد چیزهاى دیگر تا اینکه یک روز آمد و 
گفت ثبت نام کردم و رضایت نامه براى رفتن به جبهه مى خواست.گفتم: کجا مى خواهى برى؟ 
از دست تو کارى بر نمى آید.گفت: مادر تو بگو بمیر من مى میرم ولى نگو نرو باید برم.اصال« 
هیچ کارى که نتونم بکنم آب که مى تونم به رزمنده ها بدم وتابستان سال1361 همزمان با شروع 
عملیات رمضان به جبهه رفت . کارش را در گردان تخریب لشگر27 محمد رسول الله )ص( 
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آغاز کردودر عملیات والفجر مقدماتى همراه گردان حنظله به منطقه فکه رفت و مجروح شد 
عملیاتهاى خیبرو بدر نیز شاهد رزمش بودند،در عملیات والفجر8 براى همیشه پایش را از 
دست داد و با وجود 70درصد جانبازى)شیمیایى،موجى،قطع پا،و25ساچمه در بدنش( باز هم 
خستگى را خسته کرد. على صبر عجیبى داشت. در مقابل مشکالت سر تعظیم فرود نمى آورد.

توى عملیاتها مثل شیر مى غرید. هیچ وقت ندیدم که او بترسد.با توجه به مجروحیتش در همه 
گر ممانعت حاج آقا رحیمى و شهید دین شعارى نبود على به عنوان  عملیاتها شرکت مى کرد و ا
مسوول گروهان سیدالشهدا باز مى خواست نفر اول خط مقدم باشد.على کسى نبود که خودش 
دنبال مسوولیت و ریاست برود.دنبال این نبود که به کسى حرفى بزند و دیگرى اطاعت کند. 

دنبال این بود که کار انجام دهد و تکلیفش را انجام دهد. و تا آخرجنگ حضور داشت .
درسال 1367عقد ازدواج بست و در سال1368 زندگى مشترک را با سفر به آستان على ابن 
موسى الرضا)ع( آغازکرد و ندبه هاى فراق امام خمینى را به حجره هاى دلتنگى گره بست.

سال 1371 تجربیات دست نیافتنى جنگ را در کوله بارى از امید با خود به تفحص برد وباز 
ک نشین رملهاى فکه شد و همزبان رازهاى نهفته در دل گنجینه هاى مدفون. دست تقدیر  خا
رقم خورد و على آقا شد مسئول گروه تفحص. همچنان روزهاى سپرى شده از دروازه شهادت 
مى گذشت و على آقا در معبرى تنگ در جستجوى روزنه اى بود و شهادت واژه اى بود که از 

خاطرش نرفته بود. 
کهاى فکه  و بالخره سرباز گمنام تفحص در عصر22بهمن ماه1379 با سجده اى خونین بر خا
بوسه زد و از همانجا زائر شهر شهادت و همنشین شهداى قطعه 27 گردید والتماسهایش به ام 

یجیبى مستجاب شد.

.خاطرات 
| صداى على از نوار کاست به گوش مى رسد: »سال 1364 بود، در عملیات  صبور و بردبار 
والفجر8 در جاده فاو – ام القصر قرار داشتیم، حدود 700-800 مین را خنثى کردم، چاشنى هاى 
گهان پایم  آنها را در یک جوراب گذاشتم و به راه افتادم، تا به سراغ مینهاى والمرى بروم اما نا
روى مین رفت، بچه ها ابتدا فکر کردند در کنارم خمپاره منفجر شده است، اما بعد متوجه قضیه 
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شدند، با انفجار مین هشتصد چاشنى هم منفجر شد، و من از ناحیه پا به سختى مجروح شدم«. بعد 
از شهادتش مادر گفت:»همان روز با من تماس گرفتند مردى گفت على پایش قطع شده اما على 
با خنده گوشى را گرفت و ادامه داد: مامان شوخى مى کند«. یک هفته بعد دوباره تماس گرفت، 
پرسیدم، کجایى؟ گفت:»مامان من در بیمارستان آریا هستم. یک ذره ترکش خورده به سرانگشت 
گر مى توانى بیا«. با عجله به بیمارستان رفتم با دیدن او روى تخت با پاى قطع شده دلم لرزید،  پام، ا
گر شب تا صبح هم درد مى کشیدم، ناله نمى کردم به  با وجودیکه تمام بدنم آرتروز داشت، اما ا
خاطر اینکه مى دیدم على با پاى قطع شده و با آن وضعیتش همه کارى انجام مى داد، چند مرتبه 
پایش را عمل کردند اول انگشت هاى پایش و بعد تا پاشنه و هربار تکه اى از پایش را قطع نمودند.

با تمام قدرت سرش را  على در سالهاى آخر سردردهاى شدید داشت، هربار   | ردپای جنگ 
نگاهش  تعجب  با  شد،  خواهد  منفجر  سرش  مى کردى  احساس  که  گونه اى  به  مى داد،  فشار 
مى کردم، مى گفت:»تو نمى دانى چطور درد مى کند، حالم به هم مى خورد« وقتى علت سردردش 
اما من  باال و شاید هم چربیم«  رفته  ناراحته، شاید فشارم  را مى پرسیدم،پاسخ مى داد  :»اعصابم 
مى دانستم، او شیمیایى شده کلیه هایش از کار افتاده بود، حالت تهوع داشت،  عارضه موجى بودن 
نیز بعضى اوقات زندگیش را مختل مى کرد، یادم هست در این گونه مواقع مى گفت:»فقط بروید 
بیرون، سپس سرش را آنقدر به دیوار مى کوبید و فشار مى داد تا زمانیکه بدنش خشک مى شد. 
حتى یکبار همسر و فرزندانش را به آشپزخانه فرستاد و خودش تمام شیشه ها را شکست. هشت 
ک ایران دیگر رمقى براى على نگذاشته بود، در جاى جاى پیکرش  ک پا سال دفاع مقدس از خا
ردپاى جنگ بود اما او باز هم مقاومت کرد.                                           | راوى:خانواده شهید

.شهادت
روز سوم بهمن ماه بود على از استراحتگاه که خارج شد، نگاهى به آسمان انداخت، و گفت:»تو 
به من قول دادى،  تو ده روز دیگر فرصت دارى، به قولى که به من دادى عمل کنى وگرنه مى روم 
و دیگه پشت سرم را نگاه نمى کنم« پاى مصنوعى اش شکسته بود، با خنده کمى لى لى  رفت و به 
ما گفت:»این پا روى مین رفتن داره« باالخره یوم الله 22 بهمن ماه از راه رسید على به میدان مین 
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رفت، و حدود 62 الى 63 مین را پیدا کرد. من نیز کنارش بودم،  به آخرین مین که رسیدیم، کسى 
گهان صداى انفجارى مهیب در دشت پیچید، به  مرا صدا زد. حدود 7 متر از على دور شدم،  نا
طرف محمودوند دویدم،  او با پیکرى خونین روى زمین افتاده بودم باورم نمى شد اما خدا هیچ گاه 

خلف وعده نمى کند.
حسین شریفى نیا با شنیدن خبر شهادت او به سراغ مهر متبرک حاجى رفت، بهترین یادگارى 
ک پیکر 100 شهید را با خود به همراه داشت، حاال هربار که سر بر سجده  از على مهرى که خا
مى گذارد، عطر حضور او را میان سجاده اش احساس مى کند.                        | راوی:آقای منافى

.بیانات مقام معظم رهبری ) مدظله العالى ( در دیدار با اعضای کمیته جستجوی مفقودین 
» به ارواح طیبه همه شهداء به خصوص شهیدان این راه پر ارزش )تفحص( که شما در آن مشغول 
حرکت هستید و این شهید عزیز شهید محمودوند به خصوص، برای ارواح طیبه همه شان از 
خداوند متعال علو درجات و همنشینى با صالحان و اولیاء و ائمه را مسئلت مى کنم، شما باب 

شهادت را باز نگه داشتید« 

.شهید سعید شاهدی
.زندگینامه

سحرگاه هفدهم اسفند ماه سال 1347تولد سعید،نوید بخش بهارى زودهنگام در جمع خانواده 
شد. خردسال بود که به بیمارى سختى دچار شد و امیدى به زنده ماندنش نبود مادرش به حضرت 
ایام،  على اصغر)ع( توسل جست و شفاى فرزند را طلبید وسعید حیاتى دوباره یافت .با گذر 
کى به  بازیهاى کودکانه را به نیمکتهاى کالس اول سپرد .از همان دوران ابتدایى هیچ وقت خورا
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مدرسه نمى برد میگفت شاید یکى نداشته باشد و دلش بخواهد .سعید بچه آرام و شادابى بود،سال 
57 که انقالب شد تمام فکرش این بود که مردم چه کار مى کنند شاید او هم بتواند یک کارى 
براى معلمهایش انجام دهد . او در مدرسه شهید دیالمه مشغول به تحصیالت دوران راهنمایى شد 
ک او بودند و عالقه خاصى میان آنها  و معلمانش مشوق خوبى براى جهت دادن به فطرت پا
و سعید وجود داشت .سعید به شرکت در مجالس مذهبى عالقمند بودودر مسجد، مکبر ونوحه 
خوان بود. حضور در تشیع جنازه شهدا را برخود فرض مى دانست و برایشان نوحه خوانى مى 
کرد .سعید در سال1361 عضو پایگاه بسیج شهید مطهرى شد وبا رها کردن سنگر علم ، دانش 
آموز مدرسه عشق گشت.حدودا 13- 14سالش بود که شناسنامه اش را دستکارى کرد و بدون 
اینکه به خانواده بگوید به جبهه رفت بعد دوستانش دوچرخه اش را آوردند در خانه تحویل دادند 
و گفتند سعید رفت منطقه . او تا سال1367در تسلیحات گردان حمزه لشگر27 محمد رسول الله 
)ص( مشغول بود و5بار مجروح شد.او در جریان عملیات کربالى 5 و مرصاد، از ناحیه بازو و 
شکم جراحات شدیدى برداشت.در تحمل درد خیلى صبور بود. او هر بار که از جبهه به مرخصى 
مى آمد در فاصله کوتاهى مجددا به سوى دیار عاشقان باز مى گشت.در سال 66به عضویت 
سپاه درآمدوپس از جنگ در اطالعات تیپ یکم لشکرفعالیت نمود .در سال 69آموزش دوره 
چتربازى اتوماتیک را دید.سعید همچنان دل در گرو لحظات جبهه داشت ودر هر جا خدمتگذار. 
کبر را آغاز نمود او همیشه دغدغه  سعید خیلى امر به معروف مى کرد،پس از اتمام جنگ ،جهاد ا
داشت و خود را موظف مى دانست که در هر شرایطى هر کار خیرى از دستش بر مى آمد انجام 
دهد .گاهى در قالب یک هیئت به عنوان یک پرچمدار بود و گاهى به مستمندان و ایتام کمک 
میکرد. سعید در کارها پشتکار و جدیت داشت.اوارادت خاص و عملى به ائمه اطهار )ع( داشت 
در شب والدت موالى متقیان على بن ابیطالب )ع( در سال 1369 هیئت عشاق الخمینى )ره( را 
تاسیس کرد و خود اداره آن را بر عهده گرفت و معتقد بود که باید در شادى اهل بیت شاد و در 
غم آنها ناراحت باشیم وخودش همیشه همینگونه بود. مدتى بعد به خواستگارى همسر دوست 
شهیدش » رضا مومنى » رفت. در شهریورماه 1370خطبة عقدشان توسط مقام عظماى والیت 
جارى شد و براى فرزند شهید مومنى دوست و یار دیرینه اش)محمدرضا مومنى( پدرى مهربان 
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ک شهدا پرداخت. سرانجام  شد.سعید در سال 74 وارد کمیته تفحص شد و به جستجوى پیکر پا
در روز دوم دى ماه سال1374،در آخرین روز ماه رجب المرجب در ارتفاعات 112 فکه ، زمین و 
زمان کربال شد و صداى انفجار،بال پرواز را گشود،با همسفرش شهید غالمى در مسیر نوربراثر 
انفجار مین ،جام شهادت را نوشیدند و گرد یتیمى بر چهرة فرزندانش محمدرضا و محمد صادق 
نشست .وعاشق اهل بیت در روز تولد امام حسین )ع( در جمع شهداى بهشت زهرا قطعه29 

ردیف14شماره8 غزل رهایى را سرود.
.خاطرات 

 شلمچه تهران | ساعت دو نیمه شب بود که صداى زنگ درب منزل مرا بیدار کرد. وقتى در را 
باز کردم سعید را دیدم که با موتور جلوى در ایستاده است و از من خواست که همراه او بروم و تا 
زمانى که زنده است پیرامون آن شب با کسى صحبت نکنم. کم کم نزدیک بهشت زهرا شدیم او 
از راه هاى مخفى مى رفت. چون هنگام نیمه شب به کسى اجازه نمى دادند وارد بهشت زهرا شود.

باالخره به مزار شهداى کربالى5 رسیدیم. 6 نفر از بچه هاى زمان جنگ هم مشغول مداحى 
و گریه بودند. سعید حال و هواى دیگرى داشت. با هر شهیدى نجوایى خاص داشت. آن جا 
شلمچه شده بود و هرکسى شهیدى را واسطه اتصالش به عالم معنا قرار مى داد. زیارت عاشورا 
خواندند نورشهدا همه بچه ها را از خود بى خود کرده بود. همه آن ها آن شب جواز شهادتشان 
را گرفتند گرچه من هنوز هم در حیرت و محرومیت بر جاى مانده ام.    راوى:عبدالله ضیغمى 

بهانه  ای برای رفتن | یک شب سعید به من گفت: » مامان دعا کن شهید بشوم من از خانواده ى 
شهدا خجالت مى کشم« به او گفتم: سعید شاید صالح باشد که شما حضور داشته باشید و خدمات 
بیشترى انجام دهید. با نارضایتى سرى تکان داد. فرداى آن روز به جبهه رفت و 4 روز بعد در 
عملیات مرصاد از ناحیه پا مجروح شد. بعد از این که از خرم آباد به تهران ،بیمارستان بقیةالله 
منتقل شد همه به دیدنش رفتند.دو روز بعد در تهران سعید را در بیمارستان بقیةالله مالقات 
کردیم. روحیه شادى داشت و شوخى مى کرد ولى با این حال از این که مجبور بود در بیمارستان 
باشد ناراضى بود. یکى از افراد فامیل به شوخى گفت: »آقا سعید وقتى از بیمارستان مرخص 
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شدید باید آستین ها را باال بزنیم و یک فکرى برایت بکنیم« ازبیماستان که مرخص شد به خانه 
بازگشت و گفت: »مادر هنوز که آستین هایت پائین است«                                    | راوی:مادر شهید 
شاهد نور | نسیم سردى مى وزید و جان و روح آدمى جال پیدا مى کرد. در گوشه چادر، سعید 
مثل همیشه اورکتش را روى شانه انداخته بود. با خود قرآن زمزمه مى کرد و در خلوت خویش 
ک کرد. سعى  با خدا راز و نیاز مى کرد. به طرف سعید رفتم من را که دید سریع اشک هایش را پا
داشت به من بقبوالند که سرخى چشم هایش از بى خوابى شب قبل است. به من گفت: توى این 
هوا تالوت چند آیه خیلى حال مى  دهد. برگشتم تا اتصالش را قطع نکنم. وسایل کارم را برداشتم 
و همراه بقیه پشت وانت نشستیم. به ارتفاع 112 فکه رسیدیم. دوم دى ماه سال 1374 بود .باید 
وجب به وجب زمین را زیر و رو مى کردیم تا شهیدانى که غریبانه جا مانده اند بیابیم. اطراف 
کانال پر از میدان مین و علف هاى هرز بلند بود.به یاد چند شب پیش افتادم که در راه براى 
سعید و محمود تفألى به دیوان حافظ زدم. شعرى براى آن ها خوانده و گفته بودم: شما دو تا شهید 
مى شوید. خندیدند. در همین افکار بودم که به انتهاى کانال رسیدیم. آن ها را نسبت به منطقه 
توجیه کردم و برگشتم. دقایقى نگذشته بود که صداى انفجار مهیبى من را به آن جا کشاند. هردو 
پرتاب شده بودند. ترکش به سینه و باالتنه سعید اصابت کرده بود و گلویش سوراخ شده بود و 
خون از پهلویش جارى بود. چشم هایش به لذت لقاء سیدالشهدا نائل آمد و در افق دوردست 

میهمان بانوى دو عالم شد. 
                                                                                                          | راوی:دوست شهید 

یک فرزند برای دو شهید | سالم بابا | همیشه که به خانه مى آمدى من و صادق را درآغوش 
مى کشیدى و مى بوسیدى و با خنده هایمان شاد بودى. اما حاال چرا بلند نمى شوى؟

امروز در مدرسه منتظرت بودم تا براى تشویق من در »مسابقه دو«بیایى. چشم هایم تو را ندیدند. 
ولى صدایت هر لحظه در گوشم طنین انداز بود که »رضا جان بابا بدو«. دوست داشتم چشم هایت 
را باز مى کردى و من را که قدم بر خط پایان گذاشتم و اول شدم را تشویق مى کردى. زمانى که 
مرا از مدرسه به خانه آوردند حدس زدم باید اتفاقى افتاده باشد. دلم لرزید و با خودم گفتم: نکند 
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دوباره یتیم شده باشم. آن لحظه که در کانون اباذر بدن سوراخت را غسل مى دادند غم بزرگى در 
دلم ریخت. هرچه به آن ها اصرار کردم اجازه ندادند ببینمت. به آن ها گفتم بابا سعیدم مرا از پسر 
خودش هم بیشتر دوست دارد. باید به      اندازه تمام سال هاى یتیمى چهره اش را ببینم. یک بار 
دیگر دستش را بلند کنم و بر سرخود بکشم. دستان پر مهرى که خیلى چیزها را به من یاد داد. 
پدرم را به خاطر ندارم ولى هیچ گاه بابا سعید را فراموش نمى کنم. خصوصًا زمانى که با هم نماز 
مى خواندیم. مى دانم از چند روز دیگر بهانه گیرى هاى محمد صادق شروع مى شود. به عکس بابا 
خیره مى  شود و با شیرین زبانى بابا بابا مى گوید. سرانجام او نیز بزرگ خواهد شد و خواهد فهمید 

که پدرش براى چه و به کجا رفته است.
»وقتى صداى دلنشین سعید در فضاى سبز آوارگیمان مى پیچد وجود حقیقى ما پرده از حجاب 

غفلت ها، خستگى ها و دل مردگى ها برمى دارد. درمى یابیم که آواره کوى حسین)ع( هستیم.«
) سید شهیدان اهل قلم سید مرتضى آوینى (                                              | راوی:فرزند شهید 

.دست نوشته شهید
 سالم بر تو ای شلمچه، ای مشهد شهیدان  | ...شلمچه ما به دیار تو آمدیم. همان جایى که مالئک 

کش را تا عرش برده اند و معصومین برآن نظر دارند. تو سرزمین عشق و ایمانى ...  خا
اما شلمچه! ما این بار محزون تر از گذشته آمده ایم. غمگین و دل خسته در سالگرد پیر مى فروش 
کریزهایت جنگیدند و گمنام شهد شیرین  آمده ایم. آمده ایم تا یاد بچه هایى را که مردانه بر روى خا

شهادت را نوشیدند زنده نگه داریم.
...پس از مدت ها باز سعادت یافتیم تا بار دیگر روح سرخ تو را ببینیم

ک مطهرت نماز  ک آغشته به خون شهیدانت وضو سازیم و بر خا ...شلمچه آمدیم تا از آب پا
کت مى گذاریم به یاد سروهایى مى افتیم که بى جان در گوشه و کنار  گذاریم. هنگامى که سر به خا

کریزهایت تکیه داده بودند. خا
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.شهید صداقتى 
امام حسین)ع( و آقا  به  ایستادیم و  ارتفاعات 178، رو به سوى کربال  ابتداى کار تفحص در 
ابوالفضل)ع( سالم دادیم؛ پیکر مطهر دو شهید را پیدا کردیم که نشانى از علمدار کربال داشتند.

قصه از دیدار با یک مادر شهید شروع شد؛ مادر شهیدى که مى گفت: »30 سال است از پسرم 
به تپش مى انداخت، اسم احمد که  یا در قلبش را  تلفن  بى خبرم«؛ مادر شهیدى که هر زنگ 

مى آمد، یاد آخرین حرف هایشان در آخرین اعزام مى افتاد.
مامان، من مى روم و دیگر برنمى گردم 

 تو که همیشه همینو مى گى اما برمى گردى ! 
 نه این دفعه مطمئنم برنمى گردم.

این مادر 30 سال انتظار کشید، نمى دانم چه حرف هایى را شبانه در گوش قاب عکس احمد زمزمه 
کرد که باالخره احمد در ایام شهادت حضرت زهرا)س( به آغوش مادر بازگشت. 

                                                                                                          | راوی :جعفر نظری 

 .خاطرات 
مانند حضرت  آمدنى!  آمد، چه شهادتى و چه  باالخره  او   | احمد صداقتى  مادر شهید  پدر و 
کرم)ص( پیکرش تفحص شد و در ایام فاطمیه بر  ابوالفضل)ع( شهید شد، در ایام میالد رسول ا
شانه هاى مردم نشست. براى نحوه تفحص این شهید، به سراغ »حاج جعفر نظرى« از جستجوگران 
نور در منطقه شرهانى رفتیم؛ او  حرف هاى جالب و خواندنى را از روزى که این شهید و شهید 

دیگرى که ابوالفضل نام داشت پیدا شدند، براى مان روایت کرد.
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قمقمه آب شهید که بعد از 30 سال آب داشت| تفحص شهیدی به نام ابوالفضل| عملیات محرم 
در 3 مرحله صورت گرفت؛ مرحله اول در محور زبیدات، مرحله دوم در جبل  حمرین و مرحله 
ک عراق و ارتفاعات  سوم، مرحله اى بسیار مهم و حساس بود که از نقطه صفر مرزى به طرف خا

بسیار مهم 178 و 175 اجرا شد.
نیروهاى  و  براى دشمن  باالیى  نظامى  اهمیت  که  قله هایى هستند  بلندترین  قله  دو  این  شاید 
خودمان داشت؛ بر همین اساس دو طرف تالش مى کردند این ارتفاعات را از دست ندهند؛ لذا در 

این منطقه عملیات طى 10 روز انجام گرفت.
امام   14 لشکر  نیروهاى  از  زیادى  تعداد  شد؛  دست  به  دست  هم  بار  چندین  ارتفاعات  این 
حسین)ع( و یگان هاى دیگرى از قمر بنى  هاشم)ع( در این منطقه درگیرى تن به تن داشتند لذا 
پیکرهاى تعدادى از شهداى این عملیات در منطقه ماند. بعد از عملیات، گروه تفحص تالش 
کرد تا پیکرهاى مطهر این شهدا را به خانواده هایشان بازگرداند؛ اما با توجه به اینکه طى چند سال 
گذشته، تجهیزات مهندسى براى یافتن پیکر شهدا ضعیف بود، تعدادى از شهدا در ارتفاعات 

178 مانده بودند.
تجهیزات االن نسبت به گذشته بهتر شده است؛ لذا به دستور سردار باقرزاده فرمانده کمیته 
جستجوى مفقودین کار را با همراهى گروه چهار نفره روى ارتفاعات 178 آغاز کردیم. ارتفاعات 
178، نزدیک ترین نقطه به کربالى معلى است؛ خودبه خود هر کسى روى این ارتفاعات قرار 
مى گیرد، انگار حرم آقا امام حسین)ع( روبه روى اوست. بین گروه مان قرار گذاشتیم تا هر موقع 
روى این محور کار مى کنیم، در ابتدا به طرف کربال بایستیم، دست روى سینه بگذاریم و به امام 

حسین)ع( سالم کنیم.
کرم)ص( بود، وقتى روى ارتفاعات  در یکى از عملیات هاى تفحص که در آستانه میالد پیامبر ا
قرار گرفتیم، به رسم معمول دست روى سینه گذاشتیم و گفتیم: »السالم على الحسین و على 
على بن الحسین و على اوالد الحسین و على اصحاب الحسین و على ابوالفضل العباس)ع( اخى  
الحسین)ع(«کار را شروع کردیم. بعد از طى کاوش در چند تا از سنگرها، به نقطه اى رسیدیم؛ 
کت بیل مکانیکى )دهانه بیل مکانیکى که زمین فرود مى رود( باال آمد؛ قبل از اینکه شهیدى  پا
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کت بیل روى زمین بودیم. خیلى تعجب کردیم  را ببینم، شاهد جارى شدن آب زالل از داخل پا
آنجا که چشمه آبى نبود، در آن سراشیبى هم نمى شد، آب نگهدارى کرد؛ آب در حدى جریان 
داشت که تا رفتم، دوربین عکاسى بیاورم و از صحنه عکس بگیرم، این جریان آب ادامه داشت.

کت بیل مکانیکى به قمقمه آبى که روى کمر شهید بود،  بیل مکانیکى را پایین آوردیم؛ دیدیم پا
برخورد کرده و در این قمقمه باز شده بود؛ قمقمه مربوط به شهیدى بود که سال 61 در عملیات 
محرم به شهادت رسیده بود. این قمقمه از سال 61 تا 91 که 30 سال و چند ماه مى گذرد، سالم 
ک. شهید را پایین گذاشتیم، وقتى مدارک او را بررسى کردیم، دیدیم نام آن  مانده بود؛ آبى زالل و پا
شهید »ابوالفضل« است. این نشانى بود که ما را به یاد مشک حضرت ابوالفضل)ع( مى انداخت.

 
پیکر و دست مصنوعى شهید احمد صداقتى بعد از 30 سال  | شهیدی که با دست های قطع شده 
و فرق شکافته تفحص شد| حرکت بعدى را شروع کردیم؛ به دومین، سومین و چهارمین پیکر 
کت بیل باال آمد، در ابتدا با یک دست  شهید رسیدیم. در زمان تفحص چهارمین شهید، وقتى پا
مصنوعى مواجه شدیم؛ دست آن شهید از کتف تا انگشتان مصنوعى بود که داخل اورکتش دیده 

مى شد.
شهید را پایین گذاشتیم؛ دست دیگر این شهید در عملیات محرم قطع شده بود؛ مدارک او را 

بررسى کردیم، نامش »احمد صداقتى« از لشکر 14 امام حسین)ع( اصفهان بود.
 

پیکر شهید احمد صداقتى |  در پیکر شهید صداقتى هم چند نشانه از آقا ابوالفضل العباس)ع( 
پیدا کردیم؛ اینکه دو دست شهید قطع شده بود و سر ایشان هم از فرق شکافته شده بود.این هم 
نشانى از آقا ابوالفضل)ع( است که دو دست مبارکشان در روز عاشورا قطع شد و عمود آهنین بر 
فرق مبارکشان فرود آمد؛ هم اینها نشانه سالم به آقا ابوالفضل)ع( در ابتداى کار بود.شهید احمد 
صداقتى ارادت خاصى به آقا ابوالفضل)ع( داشت؛ او در عملیات محرم فرمانده گردان امام جعفر 
صادق)ع( بود؛ در حین عملیات، فرماندهى گردان حضرت زهرا)س( هم به دلیل درگیرى شدید 

گذار  کردند. و شهادت رزمندگان این گردان، به شهید صداقتى وا
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.شهید سید امیر تشت زرین
.زندگینامه 

خانواده »تشت زرین« از سالله سادات در سال 1351 به تولد »سید امیر« بار دیگر سبزپوش 
شد. دوران کودکى را با عالقه به نماز و روزه به توشه تقوى مزین ساخت و کسب علم را تحقق 
بخش حدیث »اطلبوالعلم من المهد الى اللحد« ساخت. سن کم او در زمان جنگ، مانعى در اذن 
دخول به خط بزم عاشقان بود ولى عشق به حضور، چون آرزویى بزرگ، روح او را متالطم نگه 
داشت. دوران جنگ تمام شد و امیر با دیپلم ریاضى در رشته مهندسى نساجى دانشگاه قبول 
شد. او براى خانواده هاى بى بضاعت پول جمع کرده، براى دختران جهیزیه و براى پسران بساط 
عروسى فراهم مى ساخت. سید امیر با نشان دادن کتاب و عکس از شهدا به خانواده، اهمیت 
فعالیت عده اى در گروه تفحص را نمایان کرد و خود با درک اندیشه هاى واالى بسیجیان پا در 
این میدان امتحان نهاد و على رغم برخوردارى از برخى تنعمات زندگى و وجود مقتضیات سنى 
با تحصیل در دانشگاه »جستجوگران نور«، شیرینى دل چسب دنیا را به اهل دنیا سپرد و ماندن 
در صف عاشورایى امام عشق را لبیک گفت. او هر چند جنگ را ندیده بود اما سخن از جبهه، 
آتش به دلش مى افکند. بوى عطر شهادت را از پیکرهاى تکیده ى شهدا مى گرفت و راه بهشت 
شهدا را یافته بود و گله از ماندش داشت، اشک هایش مرحم زخم هاى شهیدان بود تا این که در 
5/27/ 1375 در منطقه عملیاتى والفجر یک )فکه ( نداى »ارجعى الى ربک « را لبیک گفت 

و به افالکیان پیوست.

.خاطرات 
کید بر روزه هاى مستحبى داشتند و این   مزد روزه | حضرت امام در سفارش هاى اخالقى شان تأ
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عمل براى سید امیر یک عادت همیشگى شده بود. اخالص و بى ادعایى در گرماى 50 درجه 
فکه، هواى داغ، آن هم ظهر، میهمان لب هاى خشک و ترک خورده ولى دائم به ذکر سید بود. 
ک، اسماعیل دل را، پنجه  زمین رملى فکه تشنه آب بود و سید، تشنه دیدار پیکرى نهفته در خا
بر زمین مى کشید تا زمزمى  را جستجو کند، هوا گرم تر مى شد و خورشید بر باالى سرمان، بى امان 
مى تابید. سید از صبح چیزى نخورده بود. کمى  آب به او تعارف کردم و او با گفتن میل ندارم، بیل 
را برداشت و به تنهایى مشغول کار شد. من از همه جا بى خبر بودم و گرماى طاقت فرسا هوش 
و حواسم را پرت کرده بود. یکى از دوستان با اشاره به من فهماند که او روزه است. دقایقى بعد 
چشمان سید بر سر سفره ى مرحمت شهیدى، افطار کرد.          | راوی:یکى از هم سنگران شهید

تعبیری یک ساله | امیر وصیت نامه اش را نوشته بود. پیش من آمد و گفت: »برایت یک امانت 
دارم.« گفتم: »چیه؟« گفت: »روزى مى شود که دنبال این مى گردید، جایى بگذار که جلوى دست 
گر من الیق اش  باشد.« خندیدم و گفتم: »به من از این بابت چیزى مى رسد.« گفت: »شاید! ا
باشم که چیزى براى شما بگذارم.« بعد خندیدم و آن را در جایى گذاشتم، خیلى نگران بودم و 
نمى توانستم مطلب را براى پدر و مادر بازگو کنم. اضطراب و ناراحتى میهمان روزها و شب هایم 
در لحظات حضور او در کمیته  ى جستجوى مفقودین بود تا این که یک شب، خواب دیدم که بدن 
امیر کاماًل سوخته است و مادر باالى سر او نشسته و گریه مى کند. گفتم: »چى شده؟« گفت: 
»امیر سوخته است.« نگاهش کردم صورتش کاماًل سوخته بود با ناراحتى و گریه از خواب پریدم. 
سال بعد تحقق تعبیر خوابم را در غسال خانه به نظاره نشستم.                            |  راوی:خواهر شهید 

عاشق پرواز | »این دفعه آمده ام تا رویم را کم کنم.« این جمله اى بود که امیر بعد از آخرین مرخصى 
گفت. آن روز قرار نبود سید با ما همراه شود ولى به علت خستگى شدید یکى از برادران، امیر 
با دعاى فرج و 14 صلوات، سفر آخرش را پاى نهاد و چهره ى نورانى او در آیینه مرا مجذوب 
کرد. در بین راه ماشین در رمل ها فرو رفت و بعد از مشقت فراوان و اتالف وقت زیاد به پاى کار 
رسیدیم و بعد از اتمام کار به او پیشنهاد کردم، تا بچه ها وسایل را جمع و جور مى کنند، شیار و تپه 
مجاور را هم شناسایى کنیم. منطقه پر از کاله آهنى نیروهاى خودى و بند حمایل بود که خبر از 
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درگیرى شدید در آن نقطه مى دادند. منطقه قباًل معبر زده شده بود ولى ما براى اطمینان خودمان 
معبر کوچکى زدیم. سید امیر پشت سر من مى آمد، 2 متر با هم فاصله داشتیم، آخرهاى کار بود 
که لحظه اى صداى انفجار شدیدى مرا به زمین کوبید، احساس کردم چشمانم آتش گرفته، هیچ 
جا را نمى دیدم و یا حسین گویان سراغ سید امیر را مى گرفتم. بچه هاى دیگر رسیدند و مى گفتند 
که صحنه ى عجیبى بود ترکش به سر امیر اصابت کرده بود و خون مثل جوى آب جارى بود. او 
با حالتى روحانى رو به قبله افتاده بود و خون از کناره برانکارد بیرون مى زد. تا رسیدن به آمبوالنس 

خط سرخى از خون، گویا مرز ماندن و رفتن او را رازگشایى مى کرد. 
آمبوالنس به سرعت به طرف اورژانس مى رفت. بالگرد آماده بود اما بال هاى پرواز سید، با شتاب 
عشق، سبقت گرفت و قبل از رسیدن به دارالشفاى ما جاماندگان، آسمانیان او را شفیع روز محشر 
ک باغ بهشت همدان سپرده شد که تاول هاى دستش، زخم عشق  خواندند و او در حالتى به خا

شهیدان را به سوغات افالکیان برد. 
دلـــم را عـاشـق پرواز کـردند            سـرود رفـتنـم را ساز کردنــد

شهیدان چون نسیم آرام آرام             در رحـمــت بـرویـم بـاز کـردنـد
                                                                                                      | راوی:هم سنگران شهید

دستنوشته | ممکن است کسانى که در شهرها هستند، باورشان نشود که پس از گذشت سال ها از 
حال و هواى جنگ و شهادت، اعضاى گروه تفحص بدون استثناء، هر شب نماز شب را به جاى 
مى آورند و روزى یک بار، زیارت امام حسین )ع( را مى خوانند. ذکر صلوات ها و پانزده هزار بار 
الاله االالله گفتن ها، اسم اعظم خدا بردن ها و تمامى  این عوامل هستند که بچه هاى ما با توسل 
ک، ره به  به آن ها، پیدا کردن پیکر شهدا برایشان ممکن مى شود وگرنه صرف تالش و کندن خا
جایى نمى برند. هر چند باز ممکن است خیلى ها باورشان نشود. آن هایى که ادعا مى کنند زمان 
ایثار و اخالص گذشته و دور، دور مادیات و ماشین هاى چند میلیونى و ... است، ممکن است ما 
را عقب مانده بدانند ولى افتخار ما این است که هم چنان پیرو پیرمان حضرت امام )ره( هستیم... 
باید خدا انسان را بطلبد تا لیاقت حضور در جمع باصفاى تفحص را پیدا کنیم. سعادت الهى 

مى خواهد. خدا را شکر که هم چنان باب شهادت باز است.
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.شهید عباس صابری
.زندگینامه

در هشتمین روز از فصل پاییز سال1351 غنچه بهارى در خانواده »صابرى« جوانه زد که مادر از 
قبل در عالم رویا نام او را عباس مى دانست. هنوز چند ماهى از تولدش نگذشته بود که بعد از 
نوروز، خزان بیمارى او را روانه بیمارستان کرد ولى با کرامت حضرت ابوالفضل )ع(شفا یافت. او 
مبارزى کوچک بود که در سنگر انقالب رشد کرد و بعد از پیروزى انقالب اسالمى وارد مدرسه 
شد و همیشه با صوت داوودى اش بر سر صف هنگام صبح قرآن مى خواند. عباس از سال 1363 
در بسیج مسجد نارمک شروع به فعالیت کرد و در سن 13 سالگى قامت به لباس زیباى بسیج 
آراست و با تغییر سال تولدش در شناسنامه و ارایه رضایت نامه اى به امضاى برادرش»حسن« و 
کى در منطقه فاو عراق شرکت  با بدرقه پدرش عازم جبهه شد و درسال 64 در عملیات آبى – خا
نمود و مجروح شیمیایى شد. ا و با روحیه و ایمانى عالى همه کارها را فقط براى رضاى خدا انجام 
مى داد و دوست نداشت کسى از کارهایش باخبر شود . او با توجه به حضور در میدانهاى نبرد 
توانست دیپلم ریاضى را با موفقیت دریافت کند . در طول مدت جنگ در عملیاتهاى کربال5 
،بیت المقدس2،4،7وتک عراق در ابوغریب با عنوان بسیجى با سمت تخریبچى و بى سیم 
چى شرکت داشت و بعد از جنگ نیز در عملیاتهاى برون مرزى ، بحران خلیج فارس حضور 
داشت و دچار موج گرفتگى شد. عباس با عضویت در کمیته جستجوى مفقودین مامور در گروه 
تفحص لشگر27 در سمت مسئول تخریب همیشه در جستجوى شهداء، چون عاشقى دلسوخته 
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در تمناى شهادت بارها روانه بیابانهاى قالویزان، فکه، طالئیه و شملچه شد تا محبت الهى را 
در دل خود به جایى برساند که به وصال حضرت دوست دست یابد، او پیوسته دعا مى کرد تا به 
برادر شهیدش»حسن« بپیوندد. عباس که همیشه آرزو داشت در محرم شهید شود، سرانجام در 
روز هفتم محرم مصادف با 1375/3/5 براى پیدا کردن شهدا در کانالى معروف به »والمرى« 
مشغول به کار شد و پس از لحظاتى، کربال لبریز عطر یاس شد، نوبت جانبازى عباس شد و 
او همچون موالیش ابوالفضل العباس )ع(با دست و پاهاى قطع شده و صورتى در داغ شقایق 
سوخته بر اثر انفجار مین در منطقه عملیاتى والفجر یک )فکه( به وصال حق رسیده و از چشمه 
شهادت جرعه اى نوشید. و پیکرش درقطعه 40 بهشت زهرا در جوار آن ارواح طیبه مأوا گرفت.

.خاطرات 
برات شهادت | در عالم خواب دیدم که یک عده از بسیجى هاى آشنا پشت در ورودى مسجد 
جامع نارمک تهران جمع شده التماس مى کنند که داخل مسجد شوند. ولى اجازه نمى دادند، 
من و چند نفر از بچه هاى تفحص وارد مسجد شده، پشت سر امام جماعت نماز خواندیم، 
پرسیدم: شما هم  تفحص هم هستند،  نیروهاى  بقیه  دیدم   ، کرده  نگاه  را  سپس پشت سرم 
آمدید؟ گفتند: بله، باالخره اجازه ورود دادند. آنجا برگه هایى را امضاء مى کردند ]وشاید[ براى 
شهادت تأییدشان مى کردند. یکبار هم خواب دیدم: سید سجاد به من گفت: عباس تو در فکه 
شهید مى شوى . وقتى وارد محور فکه شدم، کتاب حماسه قالویزان را دیدم با ناراحتى و براى 

متوجه شدن تعبیر خوابم به آن کتاب تفعلى زدم واین شعر آمد:   
شهادت تو را خلعتى تازه داد           تو از سمت خورشید مى آمدى                            

| راوی:خود شهید
 

استقبال شهادت | یک روز قبل از آخرین سفرش دست هایش را حنا گذاشت و گفت: حناى 
آخر است مقدارى از آن را روى دست راست و مقدارى روى دست چپش قرار داد و گفت 
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سال  آن  بود  قرار  قاسم)ع(،   مال حضرت  هم  دیگرى  کبر)ع(،  ا على  براى حضرت  یکى   :
محرم در تهران بماند و نوحه بخواند اما آن روز یکباره از خواب بلند شد، بعد از اقامه نماز ، 
کش را بست، گفت: دیشب خواب دیدم سیدى به من گفت: عباس بیا به فکه ، قرارمان  سا
آنجاست. و خداحافظى کرد و رفت دوستش برایمان اینطور تعریف کرد که »در مقر در حال 
استراحت بودم که عباس وارد سنگر شد و مرا بیدار کرده گفت: بلند شو، بلند شو، امروز وقت 
خواب نیست بنشینید تا همدیگر را بیشتر ببینیم. نماز ظهر را خوانده ، ناهار را صرف کردیم 
عباس دوباره آمد و براى کار با بیل داوطلب خواست از آنجایى که من کار با بیل مکانیکى 
را مى دانستم داوطلب شدم اما او 2 تا بیل دستى برداشت و با آمبوالنس نزدیک میدان مین 
منتهى به کانال پیاده شدیم او مى دانست که پیکر بسیارى از رزمنده ها آنجاست با ذکر بسم 
الله وارد شدیم، براى لحظاتى وارد معبر گشته بعد از عبور از محل شهادت شهیدان »شاهدى 
و غالمى« )در زمستان سال 1374 شهید شدند(عباس به من گفت : تو بنشین اینجا تا من 
گهان با  وضعیت را بررسى کرده برگردم من هم اصرارى براى رفتن نکردم بعد از 10 دقیقه نا
صداى انفجار از جایم بلند شده او را صدا کردم، بچه ها با شنیدن صداى انفجار با آمبوالنس 
به محل آمدند، عباس با دست و پایى قطع شده در حالت نیم خیز روى زمین افتاده بود دیگر 
تاب ایستادن نداشتم ولى باید صبر مى کردیم نیروى تخریب چى برسد سپس بسم الله گویان 
وارد میدان شدیم او با صورتى سوخته و بدنى پر از ترکش و ماالمال از درد دندانهایش را بهم 
مى فشرد و چون شقایقى سوخته هنوز زنده بود، سریع سرم وصل شد او را به پشت گرفته به 
سمت آمبوالنس حرکت کردیم. راه دور و جاده اى پر از چاله و دست انداز ما را یارى نمى کرد 
تا سریعتر به بیمارستان برویم وقتى به بیمارستان مجهزى رسیدیم عباس با اقتدا به موالیش 
العباس)ع( روحش و جسمش آسمانى شد و فکه در هفتم محرم الحرام مصادف  ابوالفضل 
با 1375/5/3 دوباره عاشوراى حسینى را به ماتم نشست و عباس به آرزوى دیرینه اش که 

شهادت در دهه اول ماه محرم بود، رسید      | راوی:مادر شهید امیر جهروتى
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. وصیت نامه 
حیات ابدی | بارالها. تو مى دانى ما چقدر به فکر آن لحظه روحانى هستیم، خدایا. پس کى 
خواهد رسید؟ آن لحظه اى که پرونده ما بسته شده و با دلى آرام دست از این حیات فانى بشوئیم 
و به حیات ابدى برسیم. خوش به حالتان شهدا، خوش به حالتان شهدا، خوش به حالتان که 
سرنوشتتان معلوم شد، اما ما جا مانده از غافله شما هنوز در حال تالش براى رسیدن به آن غافله 

هستیم و انشاءالله که خداوند برگه عروج مرا هم امضاء خواهد کرد.

عهد نامه | اى شلمچه. درب هاى واقعى را باز کن یکى از آن شهیدانت را صدا کن تا با ما سخن 
بگوید و ما با او عهدنامه ببندیم و دست دوستى، به شهداى شلمچه بدهیم.اى شلمچه، اى که 
زمین تو با خون شهداى اسالم غسل داده شده است و گام هاى استوار شهیدان، زمین تو را در 

برابر زخم هاى توپ و خمپاره ، استوار و مقاوم ساخته است.
ک به سرزمین مطهرت جلوگیرى کن. پس قدر خودت را خوب بدان و از ورود انسانهاى ناپا

.شهید حسین صابری
.زندگینامه

اردیبهشت ماه سال 1347 که شکوفه هاى بهارى در چهلمین شب شهادت دومین پسر حضرت 
فاطمه )س( خلعت ماتم بر تن کرده بودند، صداى گریه غنچه نوشکفته اى به نام »حسین« در 
فضاى خانه پیچید، او دوران کودکى را در خانواده اى پر محبت همراه برادرانش با بازى هاى 
گیرى علم عالقه زیادى  کودکانه سپرى کرد. صابرى همیشه مؤدب و بسیار تیز هوش بود و به فرا
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داشت. اوبا اوج گیرى مبارزات مردمى علیه رژیم ستم شاهى هم پاى دیگر اقشار مردم در تظاهرات 
و راهپیمائى ها با عشق به امام خمینى حضور پیدا مى کرد. پس از پیروزى انقالب اسالمى در 
14 سالگى به عضویت بسیج پایگاه مسجد امام حسین )ع( درآمد . شب ها در سنگر مسجد به 
پاسدارى مشغول بود و در این پایگاه الهى حضورى چشم گیر داشت تا جایى که چند بار توسط 
منافقین مورد تهدید و تعقیب قرار گرفت ولى این امر نمى توانست مانعى در حرکت او ایجاد کند. 
با شروع جنگ تحمیلى، مدت 3 ماه دوره آموزشى را در پادگان گذراند و راهى کردستان شد در 
اولین مأموریتش در پاوه هنگام مبارزه با اشرار از ناحیه سر مجروح شد و پس از بهبودى دوباره 
سوداى سفر به دیار دوست نمود. حسین با شرکت در عملیات هاى مختلف از جمله کربالى 5 و 
کربالى 8 در منطقه حلبچه به خیل جانبازان شیمیایى پیوست. او در دوران دفاع مقدس به عنوان 
تیربارچى ، تک تیرانداز، تخریب چى و در قسمت هاى مختلف توپ خانه )توپ 106( و پدافند 

حضورى عاشقانه اى داشت. 
پس از جنگ و بعد از شهادت دومین برادرش عباس که یکى از اعضاء گروه تفحص بود در 
کمیته جستجوى مفقودین جنوب به عنوان مدیریت داخلى قرارگاه مشغول به خدمت شد. هنوز 
یازده ماه بیشتر از فعالیتش نمى گذشت که در تاریخ 76/3/28 دقیقًا یک سال پس از عروج 
خونین برادرش هنگامى که 7 روز به شب اربعین و سالگرد تولدش مانده بود، در ماه صفر، بار بر 
بست و بر اثر انفجار مین »والمرى« در منطقه »فکه« اجر صابران را دریافت کرد و مزارش در 

قطعه »40 بهشت زهرا« دارالشفاى آزادگان شد.

.خاطرات 
بعد از مدتى خورشید، طبق معمول از کار روزانه خود دست کشیده و در انتهاى افق داشت ناپدید 
مى شد. بچه ها هم خیس عرق دست از بازى کشیده و مشغول گرفتن وضو شدند. در معراج 
الشهدا به سوى نماز جماعت در کنار شهدا شتافتیم، بعد از نماز جماعت و صرف شام جبهه 
اى، در ورودى سنگر نشسته که حسین آقا با برادر هزبانى بساط بگو بخند را گرم کردند و تا 
پاسى از شب جلوى سنگر بگو بخند بود. در حالیکه از شدت گرم عقرب ها نیز به چشم مى 
خوردند. پس از یک شب و روز کار و تالش به سوى قرارگاه در اهواز باز گشتیم. شب در ستاد 
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اهواز سردرد شدیدى گرفتم که ظاهرًا گرما زده شدم. خیلى زود حسین آقا متوجه کسالت من شد 
و بسیار پریشان و با اصرار زیاد مرا به بیمارستان رساند. ساعاتى تا پاس شب مداوا و رسیدگى 
برادرانه حسین آقا، بعد به ستاد برگرداند و از اینکه حسین آقا به زحمت زیادى افتادند، شرمنده 
بودند. هنوز حال درست و حسابى نداشتم، ولى به خاطر پرس و جوى حسین آقا و دل نگرانیش 
از رخت و خواب برخاسته و دوربین عکاسى را برداشتم، تا جهت فراموشى سردرد، خودم را 
مشغول کنم. چشمانم را در ویزور دوربین متمرکز نموده و با اولین چرخش برادر علیرضا غالمى 
را در خود جاى داد و صحنه اى که از پشت ویزوز دیدم، چهره اى از علیرضا غالمى بود که روى 
صندلى و دست و صورت نشسته و انگار در عالم دیگرى سیر مى کرد. تا خواستم دگمه را فشار 
دهم، متوّجه شده و با متانتى تمام از جلوى دوربین فرار کرد، و من پشیمان از اینکه دیر جنبیدم و 
موّفق نشدم عکس را ثبت کنم. در این میان حسین آقا با شوخ طبعى به بچه ها مى گفت: دوربین 

ک است و از هر کسى عکس بگیرد، رفتنى است. حاجى خطرنا
یکدفعه جهت دوربین را به طرف حسین آقا چرخاندم که حسین آقا حاال از شما... که یکدفعه 
خدایى جمله در دهانم عوض شد. گفتم: خودمانیم حسین آقا چقدر زیبا شدید، خنده اى مستانه 
زد و دست به جلوى لنز آورد و مانع شد. حس قریبى آن شب مرا از درون نهیب مى زد که از او 
عکس بگیرم. شروع کرد به نماز خواندن، در حالى که سرش را پائین انداخته بود امکان انداختن 
عکس خوب نبود. سید تقى نیز به او اقتدا کرد. حسین آقا در حین رفتن به سجده، مهر سید 
تقى را برداشت و به طرفى پرت کردکه ما همگى زدیم زیر خنده. در نماز دوم بود که از اصل 
غافلگیرى استفاده کردم و در قنوت عکسى از حسین آقا ثبت کردم و از پشت ویزور در لحظه 
ثبت عکس لبخند ملیح او را در ذهن سپردم. بعد از نماز گفت: حاجى آقا کار خودت را کردى. 
گفتم:حسین آقا نمى دانى چه عکس زیبایى شد. نه تنها او، بلکه در دیوار عکس عباس هم افتاد. 
بعد از على آقا یکى از سربازها مدام به حسین آقا اصرار مى کرد که او را نیز به منطقه ببرند و 
حسین آقا به شوخى مى گفت منطقه که جاى بچه نیست. باالخره با اصرار فراوان على و اشتیاق 
به دیدن منطقه، حسین آقا تسلیم شد و قرار شد فردا صبحى آماده شود تا با آنها برود. بعد با یکى 
از سربازها، عصرى برخورد لفظى داشت. شبانه به سراغش رفت و در گوشه اى دل آن برادر 
سرباز را بدست آورد. سپس به سویم آمد و از دوربینى که داشت سوال مى کرد که کیفیت عکس 
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بردارى اش چگونه هست و گفت فردا چند قطعه عکس مى خواهم در مقتل عباس بگیرم که 
قدرى توضیح دادم و گفت حاجى فردا شما به منطقه نیایى که حالت خوب نیست و استراحت 
کن. گفتم نه الحمد لله حالم درست شده و مشکلى نیست. قدرى بگو و مگو نهایتًا راضى شد 

که صبحى عازم فکه شود.
نماز صبح را خوانده بودیم که متو جه شدم حسین آقا و آقاى غالمى و دیگر دوستان مى خواهند 
حرکت کنند. گفت حسین آقا اآلن مى آیم. دوباره حسین آقا گیر داد که هنوز حالت میزان 
نیست و هى دلیل و بهانه مى آورد. نهایتًا رو به من کرد و گفت: حاجى ال اقل بروید یک دوش 
بگیرید تا سرحال شوید تا با هم برویم. با عجله بسوى حمام رفتم. حسین آقا زیر پیراهنى نو برایم 

آورد، دیگر مطمئن شدم که منتظرم هستند. از حمام که بیرون آمدم، متوّجه شدم که رفته اند.
کى شدم. در این میان على آقا محمودوند آمدند که مرا در آن حال  از این کار حسین آقا خیلى شا
دید. او که تازه از نطقه طالئیه رسیده بود و بین راهى حسین آقا را دیده بود و سفارش ایشان را 
برایم رساند که حسین گفت از طرف من از حاجى بهزاد عذر خواهى بکن. چون با آن حالت تب 
و لرز و گرماى هوا ممکن است مشکلى برایش پیش بیاید و همچنین محل کلید تویوتا در اتاقش 
را سفارش کرده که در صورت نیاز حاجى بهزاد بردارند. با سفارشات حسین آقا، على آقا نیز از 
بردن من به طالئیه امتناع کرد و او نیز رفت. دیگر احساس کردم قسمت اینگونه بوده که بمانم.

در کنار عباس آقا کثیرى در اتاق نشستم. صبحى مادر حسین آقا به ستاد اهواز زنگ زدند و سراغ 
حسین آقا را گرفت و بچه ها جواب دادند که به بیرون رفته اند و تا ساعتى دیگر بر مى گردند. 
دوباره تلفن به صدا در آمد، حاجى عباس آقا کثیرى گوشى را برداشت که این بار از بیمارستان 
مخبرى فکه بود. با اندکى صحبت رنگ عباس آقا عوض شد و صداى وامصیبتاى حاجى عباس، 
دنیا را دور سرم چرخاند. به حاجى نزدیک شدم، چه خبر حاجى؟ گفت نمى دانم. یک دفعه همه 
حواس ها به پیش حسین آقا صابرى رفت نکنه حسین آقا...؟ دوباره تلفن به صدا در آمد. نفس 
ک. با  در سینه ها حبس بود و صداى تپش قلب ها اوج گرفته بود. پشت گوشى خبر کوتاه و دردنا
انفجار مین والمرى از جمع 7 نفر بچه ها دو نفر شهید و پنج نفر به شدت زخمى شده اند. حاجى 
عباس با لکنت زبان پرسید شهدا که هستند؟ سرهنگ علیرضا غالمى، حسین صابرى. حال 
تصور باید کرد که بچه ها در ستاد چه حالى پیدا کردند، همهمه برپاست. خدایا چند روز پیش 
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سالگرد برادرش عباس دومین شهید خانواده بود و حال آخرین فرزند پسر از این خانواده نیز به 
شهادت رسید. دیگر هیچکس حال دیگرى را نمى فهمید. بغض گلوى بچه ها را مى فشرد. به 
حاجى گفتم حاجى، آمار مجروحین و شهدا که هفت نفر است، بایستى هلى کوپتر برود. حاجى 
سریع سید تقى را خواست که خودش را به هوانیرو برساند و خودش نیز تلفنى تماس گرفت. 
انصافًا دقایقى نگذشت هلى کوپتر بلند شد. در این وانفسا باز مادر حسین آقا تماس گرفت و 
کبر از این عالم که مادر در همین لحظات  چقدر مصّر بودند که باید حسین آقا صحبت کند. الله ا
برایش آشکار شده است، هر طورى بود مادرش را قانع کردند که سریعًا مى گوئیم تماس بگیرند. 
که در  حاج عباس سراغ وسیله نقلیه شد که باید اآلن یک نفر تخریبچى به منطقه عازم شود. چرا
تماس هاى بعدى خبر دادند که هنوز پیکر آقاى غالمى در میدان مین افتاده و نیاز به تخریبچى 
هست. یکدفعه به یاد سفارش حسین آقا افتادم که محل کلید تویوتا را گفته و انگار برایش الهام 
شده، پیش رفتم حاجى من خودم هستم و مى روم. حاجى عباس گفت راستى حواسم نبود. حاجى 
قربانت سریع خودت را به فکه برسان و پیکر آقاى غالمى را برداشته و آخرین وضعیت را به 

ما برسان.
بار سوم که مادر حسین آقا زنگ زد نمى دانم دیگر بچه ها چگونه جواب دادند؟

سریع کلید را برداشته، در حین خروج از ستاد، برادر سّید مجید هم رسید. به همراه سّید به طرف 
فکه به راه افتادیم. امروز هوا نیز از روزهاى استثنایى خوزستان بود. به قدرى هوا گرم بود که 
نفس ها در سینه حبس مى شد. با نهایت سرعت به طرف فکه در حرکتیم. در ذهنم صحبت 
هاى دیشب حسین آقا را مرور مى کردم. )) حاجى این کتاب زندگینامه عباس خیلى جالبه، ولى 
یک ماه زودتر آماده کردى، در طرح روى جلد بجاى پرنده بایستى تصویر دیگرى مى بود. (( 
تازه مى فهمیدم منظور حسین آقا از زمان انتشار کتاب، استفاده از عکس دیگر و رغبتى براى 
پخش نکردن به جهت شهادت خودش و استفاده از عکس او بود. به زمین گیر بودن خودم و به 

آسمانى بودن آن ها غبته مى خوردم.
به بیمارستان مخبرى رسیدیم که هلى کوپتر از زمین بر مى خواست. پورنقى، هزبابى، على سرباز 
مجروحین بودند و پیکر آقاى غالمى را نیز به عقبه فرستاده شدند. در بیمارستان به ما اطالع 
دادند که هنوز پاهاى حسین آقا را پیدا نکردند که در انفجار قطع شده است. به سوى محل حادثه 
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عازم شدیم. کنار جاده جلوى مقّر بچه ها، برادر حاجى گنجى را دیدیم که حالى منقلب داشت 
و مانع رفتن ما مى شد. او را به صبورى دعوت کردیم و به طرف محل شهادت بچه ها حرکت 
نمودیم. برادر حسین را نیز جلوى مقّر بچه هاى لشکر 27 محمد رسول الله )ص( دیده و آخرین 
وضعیت را جویا شدیم. حسن آقا را با سر و وضعى خونین مشاهده کردیم و او دل به دریا زده و 
زحمت زیادى در مورد انتقال مجروحین و شهدا از داخل میدان مین در این گرما کشیده است.

واقعًا فکه امروز دوباره کربالیى به خود دیده بود. هواى قبارآلود همراه با سوز و گرما نفس انسان 
را بند مى آورد. به مقتل عباس صابرى رسیدیم. انبوه قطرات خون مانند شبنم صبحگاهى بر همه 
جا نشسته بود. وارد میدان مین شدیم. قرار شد از دو جهت حرکت کنیم. با تمام احتیاط پیش مى 
رفتیم. بوى خون و شهادت فضا را پر کرده بود، مسیرى که ما طى مى کردیم به کانالى منتهى مى 
شد که احتمال زیادى هست چندین شهید در آنجا وجود دارد و براى رسیدن به این کانال، این 

سومین حادثه اى بود که باعث پرپر شدن عزیزانمان مى شد.
چندین سال پیش شهیدان محمود غالمى و سعید شاهدى، پارسال شهید عباس صابرى و امسال 
نیز حسین صابرى و علیرضا غالمى در طى این مسیر به دیدار معبود خود شتافتند. این عزم 

راسخ بچه هاى تفّحص را نشان مى دهد، به خاطر رجعت شهدا، تا پاى جان پیش مى روند.
اآلن به کربالى حسین آقا صابرى و سرهنگ غالمى مى رسیدیم. کاسه مین والمرى تا نصف 
پر از خون حسین آقاست و لنگه کفش هاى بچه ها و حسین آقا و دور و بر آن پر از خون... 
پاهاى بى جان و متالشى شده حسین آقا را یافتیم و با دوربین چند فرم عکس ثبت کردم و آنها 

را در الى چفیه گذاشتیم.
لعن و نفرین خدا بر کسانى باد که به این خونها خیانت مى کنند. قیافه معصوم سرهنگ غالمى 
و صحنه اى که دیشب از داخل ویزور دوربین دیدم، درست مقابل دیدگانم نقش بسته و سرفه 
هاى ممتد او به خاطر مجروحیت و مصدومیت شیمیائى و حرف هاى او مبنى بر اینکه دکتر ها 
جوابش کرده مدام در گوشهایم زنگ مى زنند.حسن آقا خود را بعد انفجار به محل مى رساند از 
حسین آقا مى گوید که در دقایق اولیه حسین آقا با وجود قطع پاهایش با حالت نشسته که هنوز 
زنده بودند و از اینکه بچه ها مى خواستند به طرفش بروند نهى مى کرد و مى گفت باید تخریبچى 
بیاید. برادران وقتى باالى سر او رسیدند ذکر یا حسین )ع( بر لب داشته و به علت شّدت جراحت 
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و گرماى هوا، عطش شدیدى بر او غلبه کرده و مثل موالیش سرور ساالر شهیدان لب تشنه بود. 
چند دقیقه نگذشته، تن مجروح حسین آقا را تا محل شهادت عباس آقا مى آورند، در آنجا حسین 

آقا آرام مى گیرد و به نداى ارجعى الى رّبک، لبیک مى گویند. 
جهت رساندن پا ها به پیکر مطهر حسین آقا باید عجله مى کردیم. سریعًا به طرف اهواز حرکت 
کردیم. در بین راه به علت سرعت و دست انداز ها الستیک جلو ترکید. کنارى زدیم و ما بدون 
زاپاس وسط بیابان سوزان فکه ماندیم. با استمداد از روح شهید وسیله اى را دیدیم که به طرف ما 
مى آید. او على آقا محمودوند بود که موضوع شهادت بچه ها را شنیده و از طالئیه به فکه خود 
را رسانده که با تعویض چرخ ماشین به همراه على آقا به سرعت به طرف اهواز حرکت کردیم. 
متأسفانه پیکر مطهر حسین آقا را به فرودگاه و سپس به هواپیما منتقل کردند و در فرودگاه اهواز 
از انتقال پاها بدین وضع ممانعت کردند. جّر و بحث باال گرفت، هر چند حرف آن ها منطقى بود 
که بایستى بسته بندى و ... شود، ولى ترس ما از نرسیدن به پیکر بود. خالصه یکى از کارمندان 
هواپیمایى برایم قول داد که فردا صبحى با اولین پرواز ما را راهى کند. به سوى ستاد بازگشتیم. 
در ستاد پاهاى حسین را در معراج شهدا که همواره در آن پیکر مطهر چند شهید تازه کشف شده 
وجود داشتند گذاشتیم. بچه ها همان شب در فراق یارانشان اشک ماتم ریخته و شام غریبان بر 
پا کردند. صبح روز بعد در حالى که پا ها را در داخل نایلونى در کیف دیپلمات جاسازى کردم، به 
طرف فرودگاه رفته... . یکى از مأمورین فرودگاه اصرار بر باز کردن کیف و دیدن محتویات آن را 
داشت. نهایتًا با وساطت یکى از کارمندان که از دیشب در جریان کار بود، موضوع فیصله یافت 
و با همکارى مسئولین هواپیمایى بلیط تهیه شد و به سوى تهران پرواز کردم. در دلم غوغایى بود. 
ک نمى شد. در فرودگاه بچه ها دنبالم آمده  چهره ملکوتى و زیباى حسین یک لحظه از ذهنم پا
بودند، با دیدن آنها دلم آماده گرفت. به طرف معراج شهدا حرکت کردیم و توانستیم قبل از شروع 
مراسم تشییع، پا ها را به پیکر مطهر برسانیم. با دیدن پیکر بى جان حسین، بغض هاى فرو خورده 

ام ترکید و سیل اشک بر گونه هایم سرازیر شدند.
حسین جان چه آرام خفته اى، حسن جان شرمنده ایم، قدرت همپائى نبود، سالم ما دردمندان را 
به شهدا و امام شهدا برسانید دیگر کالم یارى نمى کرد، اصاًل ما چه باشیم با شهدا سخن بگوئیم. 
پدر صبور و مادر زینب گونه شهیدان عباس، حسن و حسین صابرى، اینک براى وداع آخرین 
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آمدند. خدایا این پدر و مادر داغ سه فرزند در دل دارند و در تعجبم که خدا چه صبورى به آنها 
عطا فرموده است.

امت شهید پرور با تجّمع در جلوى درب خانه شهیدان صابرى، مالئک را براى تشییع دعوت 
کردند، با آمدن پیکر مطهر حسین آقا، غوغایى در محل به پا خاست. تابوت همچون زورق 
کوچکى بر باالى دریاى دست هاى امت مسلمان در حرکت بود. تابوت را به سختى داخل حیاط 
کوچک خانه بردند و مادر حسین، همچون زینب قهرمان درس صبر و استقامت به همگان 
مى داد. دوربین عکاسى من صحنه ها را ثبت مى کرد. دیگر رمقى بر تن ندارم و ضعف بر من 
مستولى گشته بود. بعد از اقامه نماز، تابوت به طرف بهشت زهرا )س( حرکت کرد و این جا 
بود که برادر احسان محمد حسنى به فریادم رسید و مرا از میان سیل خروشان جمعیت بیرون 
کشید و به عّلت ضعف و بى حالى به بیمارستان منتقلم کرد و بسترى شدیم و یک ماهى با انواع 
دارو و آمپول ها مریضى سخت را همراه با درد فرق تحمل نمودیم و دیدارمان ماند به قیامت و 
بارى از مسئولیت خطیر شهدا به دوش.                                                    | بهزاد پروین قدس

پای صحبت پدر شهید | در عملیات کربالى 5 )شلمچه( هر سه برادر در منطقه حضور داشتند 
ولى گردان هایشان فرق مى کرد، حتى به علت شباهت بسیار زیاد بین حسن و حسین روزى 
مسئول ایستگاه صلواتى به حسین که جهت خوردن صبحانه به آنجا رفته بود، گفته بود که: برادر، 
شما اآلن صبحانه خوردید. همرزمان حسین به آن برادر مى گویند نه برادر، اخوى ایشان بوده 
که قبل از حسین آقا آمده و صبحانه خورده است. در ادامه مأموریت هایش به جبهه در عملیات 
کربالى 8 در منطقه حلبچه نیز شرکت کرد و در حدود 7 ماه بدون آمدن به مرخصى بود، که 
مصدومیت شیمیائى پیدا کرد تا به تهران بازگشت. هرچند ما از مصدومیت او خبر نداشتیم ولى 

از ریزش موى صورتش فهمیدیم که شیمیائى شده است.
به گروه  برادرش عباس  آمد،  پیش  تفّحص شهدا و مفقودین  اتمام جنگ که موضوع  از  بعد 
تفّحص پیوست که در حین مأموریت تفّحص شهدا به شهادت رسید و حسین گفت که مى 
خواهم کار عباس را ادامه دهم. وقتى گفتیم که این کار خطر دارد، اظهار داشت که من در کارهاى 
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ادارى تفّحص فعالیت مى کنم و از اجر منزلت جایگاه تفّحص و باز گرداندن شهدا به آغوش 
خانواده هایشان سخن مى گفت. مرا به یاد جمالت عباس قبل از شهادت مى انداخت که او نیز 

در این مضموم عباراتى را به کار مى برد.
ک سپرده شد و  عباس در تاریخ 75/3/5 ایام تاسوعا به شهادت رسید و روز عاشورا به خا
درست یک سال بعد، حسین همراه با گروه تفّحص که جهت انتقال وسائل تفّحص و شناسائى 
ک در استتار بود برخورد مى کند  کانال و گذر از معبر در منطقه فکه با مین والمرى که زیر خا
و با انفجار پاهاى حسین قطع شده و همراه سرهنگ علیرضا غالمى به شهادت مى رسد و 
دوستانش نیز مجروح مى گردند. حسین واقعًا عاشق امام خمینى)رضوان الله( و رهبر عزیزمان 
حضرت آیت الله خامنه اى بود و در چند سالۀ عمرشان در عشق به رهبر و والیت خاضعانه 
تالش کردند. و روحیه ایشان طورى بود که بعد از شهادت، خیلى ها فهمیدند که او از چهارده 
سالگى اهل بسیج و جبهه بوده و چندین بار مجروحیت داشته است. بطوریکه بعد از شهادت 
حسین، دوستانش عکسى را از حسین در کنار جیپ 106 دیدند و متعجب بودند که حسین در 

جنگ نیز حضور داشته است؟
با شهادت حسن و عباس دو برادر، حسین دیگر در این دنیا نبود و انگار در عالم دیگرى سیر مى 
کرد و آخرین روزى هم که قصد رفتن داشت، من خوابى را دیدم که حسین در اتاق دراز کشیده و 
سربند یا حسین )ع( به پیشانى داشت و خون از سرش مى ریخت و همه جا را خون سرش سرخ 
کرده بود. من در خواب گفتم که حسین من هم شهید شد و از خواب بیدار شدم و خوابم را براى 
هیچکس نقل نکردم. درست بعد از چهل روز از دیدن این خواب ، حسین شهید شد. در آخرین 
رفتنش هم به منطقه، مثل دفعات قبل نبود. همینطور روبروى ما نشسته و نگاه عمیقى مى کرد 
و حرف نمى زد. سکوت وجودش را فرا گرفته بود. همراهش یکى از برادران تفّحص هم بود که 
با او عازم اهواز بودند. من نان تازه و شیر گرفته بودم. گفتم: یک لقمه نان و چایى بخورید. گفت: 
نه دیر مى شود و موقعى که مى خواست از در بیرون برود، ایستاد و چند دقیقه اى به ما و منزل 

نگاه عمیقى کرد و سپس راهى شد.
یک هفته اى از رفتنش نگذشته بود و در واقع 23 روز بعد از سالگرد برادرش عباس خبر 
شهادت حسین را آوردند و ما اآلن مفتخریم که سه فرزند پسر داشته و در راه اسالم و قرآن دادیم 



103

و اآلن به برکت خون این شهدا، خداوند عزت و شر به این مملکت و این ملت عطا نموده. نباید 
گر ناشکرى  در مقابل این زحمت ها و خون ها نا شکرى کنیم که امام )رضوان ا...( فرمودند: » ا
بکنید، خدا برایتان بال نازل مى کند. « البته بجز عده اى بى تفاوت خیلى از مردم مى فهمند که 
اینها بفرمان امام و رهبرشان که به آنها عشق مى ورزیدند، با آغوش باز به استقبال شهادت رفتند 

و این عزت و آزادگى را براى کشورشان به ارمغان آوردند.
تا  اند:»  فرموده  آقا  بودیم،  رفته  اى  الله خامنه  آیت  بوسى  به دست  تفّحص  برادران  به همراه 
مشخص شدن تکلیف آخرین فرد از شهدایى که مفقود مى باشند، کار تفّحص ادامه داشته باشد.« 

پای صحبت مادر شهید | حسین تربیت یافته نماز بود. در دوران نوجوانى در هواى گرم تابستان 
همه  کنم.  بیدارشان  سحرى  براى  که  داشتند  اصرار  و  گرفتند  مى  روزه  برادرانش  همراه  به 
اقوام،آشنایان و مدرسه از او راضى بودند. از چهارده سالگى در بسیج فعالیت مى کرد و روزى هم 
که براى رفتن به جبهه اجازه مى خواست، گفتم: بابات که در منطقه است. گفت: اشکال ندارد، 
خدا که هست. و باالخره حسین هم رفت. دوره آموزشى را در پادگان امام حسین )ع( تمام کرده 
بود و عازم کردستان شد و در عملیاتى مجروح شد. باز چندین بار عازم جبهه شد و حتى مصدوم 
با شهادت  اینکه جنگ تمام شد و تفّحص مفقودین عزیز شروع گردید، که  تا  شیمیائى شد. 
برادرش عباس آقا در حین تفّحص شهدا، حسین به من گفت که مادر، من مى خواهم به تفّحص 
بروم و کار عباس را دنبال کنم. اصرار دوستان، ما و سردار باقرزاده، مبنى بر اینکه او نرود، قبول 
نکرد و اشتیاق زیادى داشت که سنگر عباس را پر کند و حتى بعضى که نمى دانستند حسین 
زمان جنگ بوده و تخریبچى هم هست و آشنائى به مناطق عملیاتى دارد، او را از رفتن باز مى 
داشتند. تا اینکه حسین هم عازم شد و مدت 11 ماه از حضور او در منطقه مى گذشت. یک شب 
که به تهران آمد خوابش را برایم تعریف کرد و مى گفت در خواب آقایى را دیدم، قد بلند، با عمامه 
مشکى و با یک خال سیاه، درست راست صورتش، حسن و عباس نیز در کنار او ایستادند، هر 
سه نزدیکم آمدند، آن آقا مرا بغل کرد و بوسید. سپس دستم را گرفت و به سوى ماشینى رفتیم 
و همگى سوار شدیم. ان درست شبیه خوابى بود که برادرش عباس نیز قبل از شهادت برایمان 
گر این  تعریف کرده بود. رو به حسین کردم و گفتم: دیگر به منطقه و تفّحص نرو. گفت: مادر ا
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را ازمن بخواهى از خانه مى روم و حتى شب ها را هم در مسجد مى مانم. گفتم: حسین، عباس 
هم چنین خوابى دیده بود، رفت و شهید شد که در این حین چهره حسین گلگون شد و در گوشه 
اتاق نشست و تبّسمى زد و موجى از افتخار و زیبائى شهادت به رخ او نشست، چنان که در 
چشمان حسین از خوشحالى برق مى زد و چقدر از این حرف من خرسند شد. بعد سالگرد عباس 
هم بود که خواب دیدم حسین را نیز دفن مى کنیم، همانجا که اآلن دفن کردیم، ساعت 1 شب 
بود از خواب پریدم، اندکى بعد دوباره خوابیدم و در خواب یک نفر به خوابم آمد و گفت: مادر 
بلند شو با دخترتان به مشهد بروید. وقتى جلو حرم حضرت على ابن موسى الرضا )ع( رسیدیم، 
سیدى مشکى پوش که در صورت نقاب داشت به اشارت به من گفت: این مادر شهیدان و این 
نیز خواهر شهیدان است. مجددًا از خواب پریدم و به یکى از بچه هایم تلفن زدم که هر طورى 
شده با حسین تماس بگیرید و بگوئید به منطقه و خط نرود. گفت: چرا مادر؟ گفت تو را به خدا 

گر حسین برود، بر نخواهد گشت و شهید مى شود. بگوئید بیاید، چونکه ا
بعد از این قضیه، عصر سه شنبه خود حسین زنگ زد، گفت: مادر، یک یخچال برایتان خریده 
ام، منتظر باشید برایتان بیاورند. صداى خسته و لحن کالمش مرا به یاد آخرین تماس عباس آقا 

انداخت.
گفتم: مادر چرا صدایت اینگونه است؟ گفت: مادر خسته ام و مى خواهم بروم بخوابم.

گفتم: حسین آقا کى مى آیى دلم شور مى زند.
برگشت و گفت: آره مادر مى آیم. صبح روز چهارشنبه بود بلند شدیم و تمامى خانه را تمیز 
کردیم. سنگینى عجیبى را در سرم احساس مى کردم، به بچه ها گفتم امروز حالم خوش نیست. 
حتى قرص هایم نیز اثرى در حالم نداشت. انگار اتفاقى افتاده و ما خبر نداشتیم. با چنین حالى 
بلند شدم و به حسین آقا زنگ زدم. یکى از برادران گوشى را در ستاد کمیته جستجوى مفقودین 
اهواز برداشت. گفتم: تو را به خدا بگویید حسین آقا کجاست؟ گفت: حاجى خانم همین جا 
بود. حاجى خانم... حاجى خانم اآلن... حسین آقا، حسین آقا که ارتباط قطع شد، دوباره زنگ 
زدم و یک نفر دیگرى برداشت و گفت مادر، همین جاهاست، اآلن مى آید. بار سوم یکى دیگر 
گوشى را برداشت و گفت: مادر، حسین آقا خسته اند و خوابیده اند. نگو که امروز حسین آقا به 
آرزوى دیرینه اش رسیده و پیش خداست، و در همان دقایق تماس من، حسین شهید شده است.
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.شهید ابراهیم احمد پوری
.زندگى نامه 

ابراهیم در سال 1355 هجرى شمسى در میان خانواده اى مؤمن و متعهد در شهر تبریز چشم به جهان 
گشود. یازده بهار بیشتر از عمر پربارش نگذشته بود که رهسپار منطقه ى عملیاتى بیت المقدس2 
گشت. او دوران کودکى و نوجوانى را در کنار بچه هاى مسجد محل سپرى کرد و براى انجام حرکتى 
اسالمى به عضویت انجمن اسالمى مدرسه درآمد. ابراهیم پس از پایان دوره ى راهنمایى به دبیرستان 
کنگره سرداران شهید  برگزارى  را جهت  بسیارى  و زحمات  سپاه رفت  )ع(«  الحسین  »مکتب 
آذربایجان، طرح تابستانى سال 1373 و پادگان آموزشى 8 شهید قاضى طباطبایى لشگر کشید. احمد 
پورى فعالى به دلیل عشق به اباعبدالله )ع( در تمام عزادارى هاى امام حسین )ع( شرکت فعال داشت و 
همیشه با تشکیل کالس هاى سخنرانى اساتید و پخش فیلم در مساجد جوانان را از خطر تهاجم فرهنگى 
دور مى کرد. عشق او به رزمندگان جبهه باعث شد به عنوان یک نیروى فعال پایگاه مقاومت مسجد 
حضرت على )ع( کار خود را آغاز نماید و هم چنین به یارى گروه تدوین تاریخچه »لشگر 31 عاشورا« 
برود. ابراهیم در سال 1374 همزمان با سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( به همراه کاروان عاشقان روح 
الله )ره( از لشگر 31 عاشورا با پاى برهنه صدها کیلومتر راه را پیاده به حرم رفت و پس از بازگشت با 
اصرار فراوان به گروه تفحص پیوست و راهى منطقه عملیاتى »فکه« شد. سرانجام ابراهیم احمد پورى 
فعالى زمانى که در منطقه عملیاتى والفجر 1 در دماى 50 درجه در ساعت 12 ظهر مشغول جست و 
جوى پیکر مفقودین جنگ بود، در تاریخ 1374/4/7 در فکه بر اثر انفجار نارنجک پوسیده اى به 
شهداى گلگون کفن جنگ تحمیلى پیوست. پیکر معطر ابراهیم در حالى که انگشتان دست و پاى 
راستش قطع شده بود، در گلزار شهداى وادى رحمت تبریز آرمید تا روحش در آسمان ها به جست و 

جوى شهیدان اسالم برود.
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.خاطرات 
سجاده سرخ شهادت |  شب هفتم تیرماه ابراهیم حالت دیگرى داشت. تا اذان صبح در حال راز و نیاز 
با خدا بود. بعد از نماز نیز با روشن کردن ضبط شروع به ورزش زورخانه اى نمود. از محل اسکان ما تا 
کى و حدود 4 کیلومتر بود. وقتى به منطقه رسیدیم در گرماى 50 درجه فکه پس  محور،راه ناهموار و خا
از ذکر دعا و استمداد از خداوند کارمان را آغاز کردیم.  بیل مکانیکى در کانال دست از کار کشید. این 
حرکت مژده خبرى از باقى مانده وسایل شهدا به شمار مى رفت. یک نارنجک پوسیده از میان خاک ها 
گهان صداى انفجارى در فضا پخش شد. یک باره دلم لرزید، ابراهیم در سجاده اى سرخ  پدیدار گشت. نا
با دستان بى انگشت خود خوابیده بود. فریاد زدم: »ابراهیم بلند شو!« تبسم ابراهیم در آن شرایط آتش به 
جانم مى زد. با تالش فراوان او را به آمبوالنش رساندم. او در راه فقط کالم »یا حسین« را زمزمه مى کرد. 
نگاهى معصومانه به اطرافش انداخت، از بچه ها خواست تا پنجره ماشین را باز کنند و چند قطره اى 
آب طلب کرد تا لبان خشکیده اش را تر نماید. او چند لحظه بعد »یا حسین« گویان چشمانش را براى 

همیشه بست.                                                                                                     | راوی:همراه شهید
پای صحبت مادر شهید | ایمان و تقوى از همان دوران طفولیت در وجود ابراهیم ریشه دواند. او از 
بچگى شدیدًا مقید به نماز و روزه بود. همین رابطه خاص او با معبود خویش باعث شد تا وقتى ابراهیم 
بزرگ شد، هر شب به نماز شب برخیزد،  به راز و نیاز با معبود خویش پرداخته و در قنوت هاى نماز 
شبش سرود وصل بخواند و از غم هجران زار زار بگرید. ذره ذره وجودش عاشق موالیش حسین )ع( 
بود. حضورى دائمى در مساجد و هیئت هاى حسینى داشت. ما چه مى دانیم؟ شاید شمیم خوش کربال 
گین حرم مطهر حسین )ع( را در این هیئت ها مى جست و مى یافت. ابراهیم سمبل  و فضاى عطر آ
ایمان بود. توصیه زیادى به حفظ حجاب داشت و با شدت تمام از هر گونه غیبتى پشت سر کسى 

ممانعت مى کرد. 
قبل از آن که به آسمان ها پر کشیده و آسمانى شود، براى زیارت راهى قم شد و پس از بازگشت، به همراه 
جمعى از نیروهاى 31 عاشورا با پاى پیاده، عازم مرقد مطهر امام شد تا با این کار برات شهادت را از امام 
و مقتداى خویش دریافت دارد و این گونه هم شد. پس از چند روز براى تفحص شهدا عازم منطقه فکه 
شدند و هنوز هفته اى نگذشته بود که خبر پروازش به عالم ملکوت را به اطالع ما رساندند. روز شهادت 
ابراهیم بود که خواب دیدم در مسجد هستیم و والده بنده، نیز آن جا بود که رو به من کرد و گفت: »بلند 
شو که شیر را ریختى!« هراسان از خواب پریدم، زیر پایم را دیدم که شیر ریخته بود روى فرش. آن موقع 
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از شهادت عزیزم ابراهیم خبر نداشتم، گویا در عالم خواب با ریختن شیر به زمین، به زبانى مى خواست 
خبر از ریخته شدن خونى براى صحراى تفتیده کربالى ایران را برساند. دل مشغول تعبیر خواب بود 
و دو روزى همچنان غوغایى در دلم بر پا بود. مدام دوستان ابراهیم زنگ مى زدند و سراغ ابراهیم را 
مى گرفتند،  گویا مى خواستند بفهمند که از شهادت ابراهیم مطلعم یا خیر. سومین روز بود که پسر بزرگم 
یونس را همکاران به خانه آوردند. کمى نگذشت که متوجه شدم هر سه برادر ابراهیم در اتاق را به روى 
خود بسته و هاى هاى مى گریند. هراسان وارد اتاق شدم. فضاى غم آلود اتاق با زبان بى زبانى، به من 

سرسالمتى داد. ابراهیم شهید شده بود.
هنوز هم که هنوز هست وجود نورچشمم، ابراهیم عزیزم در جاى جاى این خانه مشهود است و عطـر 

وجـودش از الى سجـاده اش، برفضا مى پیچد و شب ها آواى مناجـاتش به گـوش مـى رسد.
خداوندا !  شکرت که بنده ای پاک به امانت تحویلمان داده بودی و ما هم پاِک پاکیزه اما همانند 
حسینت پاره پاره تحویلت دادیم.  خداوندا !  به آنان که مانده اند توفیق ده تا نگذارند گل های شکفته از 

خون عزیزانت لگدکوب شود.

.شهید جالل شعبانى
.زندگینامه 

جالل در سال 1351 هجرى شمسى در روستاى »آق تپه نشر« از توابع شهرستان همدان چشم به 
جهان گشود. دوران کودکى را در روستا سپرى کرد و در سن شش سالگى به شهر همدان مهاجرت 
نمود. پانزده سال بیشتر نداشت که براى گذراندن آموزش هاى نظامى به پادگان قهرمان شهر رفت 
ولى پس از اتمام دوره مسئوالن به علت کمى سن از اعزام او به جبهه جلوگیرى کردند. جالل پس از 
اخذ مدرک دیپلم و انجام خدمت سربازى در امتحانات ورودى دانشگاه شرکت نمود. سپس از طرف 
نمایندگى جستجوى مفقودین ستاد کل نیروهاى مسلح به قرارگاه غرب مستقر در ایالم و از آن جا 
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منطقه سومار اعزام شد. شعبانى بار دیگر براى شرکت در مرحله دوم امتحانات ورودى دانشگاه به 
همدان بازگشت.)وى در رشته حسابدارى دانشگاه پذیرفته شد( 

وى مدتى بعد مجددًا در جبهه حاضر شد. او مدت ها در نیمه شب میهمان مزار شهدا در باغ بهشت 
]گلزار شهداى همدان[ بود. با آنان صحبت مى کرد و مى خواست واسطه اجابت دعایش شوند. 
سرانجام موعد وصال فرا رسید و جالل شعبانى، بسیجى و سرباز آیت الله خامنه اى در ظهر روز پنج 

شنبه مورخ1374/6/30بر اثر انفجار مین در منطقه »قالویزان« به عرشیان پیوست.
پیکر خونین و پاره پاره جالل در حالى که فقط دست راستش سالم بود، بدون سر، با سینه اى سوراخ 
ک سپرده شد تا همه بدانند  و دست و پایى قطع شده در گلزار شهداى همدان )باغ بهشت( به خا

درهاى آسمان هنوز باز است. 

.خاطرات 
فردا نوبت من است | خاطره ای از برادر قاسم خدمتى | سالم بر شهیدانى که حسین وار جهت 
بارور کردن درخت اسالم، از جان خود مایه گذاشتند و با خون خویش از دشت هاى خوزستان 
گرفته تا قله هاى سر به فلک کشیده غرب را سیراب نمودند. شهید جالل شعبانى به بیت المال 
حساسیت بسیار زیادى از خود نشان مى داد. روزى به اتفاق هم از قرارگاه ایالم به سمت مقر 
مهران در حرکت بودیم. ماشین با سرعت زیادى به پیش مى تاخت. جالل رو به من کرد و گفت:  

قاسم! آهسته بران که ماشین بیت المال است، بایستى در استفاده از آن دقت کنیم. 
یکى از روزها که توفیق یافته بودیم به دیدار مقام معظم رهبرى برویم،  راهى بیت بودیم که در 
میان راه، جالل از من خواست تا روزنامه اى تهیه کنیم. جالل آن سال در کنکور شرکت کرده بود 
و منتظر نتایج بود. روزنامه را تهیه کردیم. اسم جالل جزو قبول شدگان کنکور درج شده بود. به 
او گفتم: »خوش به حالت که قبول شدى!« آهى کشید و گفت: »امیدوارم که در کنکور آخرت 

هم قبول شوم.«
بعد از دیدار مقام معظم رهبرى، به سمت منطقه حرکت کردیم.

چندروز قبل از شهادت ایشان،  خبر مجروح شدن یکى از بچه هاى گروه تفحص را به ما دادند. 
کنار هم نشسته بودیم که جالل برگشت و گفت:  منطقه سومار یک مجروح از ما گرفت، منطقه 
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میمک نیز همین طور و فردا نوبت منطقه ماست. هرکدام از بچه ها،  این پیش بینى جالل را حواله 
به خود مى کردند که این شهید بزرگوار برگشت و گفت: » بى خود به دلتان وعده ندهید! فردا نوبت 

خودم است.«
صبح با احتیاط کامل وارد عمل شدیم تا اتفاقى نیفتد. عازم مقتل شهدا بودیم. حدود ساعت 11 
صبح بود که جالل از تشنگى خود سخن گفت و به سوى کلمن آب رفت. همین لحظه پیکر 
ک بیرون آوردیم. همه توجهات جلب شهید و جمع آورى پیکر او  مطهر شهیدى را از زیر خا
گهان، صداى انفجارى به گوشمان رسید. جاى جالل در جمع مان خالى بود. به  شده بود که نا
سمت انفجار دویدیم. با رسیدن به محل جالل را غرق به خون روى زمین دیدیم. حرف هاى 
دیشب جالل یک آن در ذهنم تکرار شد: »فردا نوبت من است«، »فردا نوبت من است.« در 
محل انفجار پیکر خونین و پاره پاره جالل در منطقه نقش زمین بود. دست راست جالل تنهاترین 
عضو سالم از پیکر، بر سینه اش بود و جالل آسمانى شده و قبولى در کنکور شهادت را دریافت 

کرده بود.
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.جانباز تفحص ماموستا فتاحى 
.خاطرات 

من خودم روحانى هستم و معتقدم که نه مِن اهل تسنِن روحانى ، بلکه همه ما ایرانى ها در این راه 
خون داده اند به نظر من  همه ایرانى ها باید اینجور فکر کنند که هر شهید که از هر شهرستانى 
آمده و از هر قوم و مذهبى مانند شهید خانواده خودمان مى باشد و بین آنها هیچ فرقى نمى توان 

گذاشت.
شما خودتان االن اینجا حضور دارید و مى توانید ببینید در چه شرایطى و در چه مناطقى در حال 
کاوش هستیم .تقریبا از مکانهایى تردد مى کنیم که بچه ها عملیات را از آنجا شروع کردند مثل 
همین منطقه دربندیخان که االن داریم از اینجا عبور مى کنیم یا مناطقى مثل شاخ شمیران ،بمو 
و...  .شما مى بینید این شهداى عزیز در چه مناطقى و با چه مشقات و سختى هایى عملیات 
کردند و شهید شدند. این شهدا براى خدا خون دادند و الحمد الله خون این شهدا باعث شده که 
اثرى از صدام و حکومتش وخانواده اش  و حزب بعث در عراق نباشد. ما االن راحت مى توانیم 

هرجایى که بچه هاى ما رفتند و با مشقت عملیات کردند کاوش کنیم.
مى خواستم یک نکته جالب عرض کنم که برادرگل محمدى فرمانده ما هم خودش شاهده قضیه 
بود. ما توى منطقه ماووت که رفتیم اغلب جاهایى که بچه ها شهید شدند آنجا باغ شده .این خیلى 
مهم است که یک فردى  شهید ما را در باغ خودش دفن کرده باشد.ما رفتیم اونجا با روحانى 
منطقه صحبت کردیم و اتفاقا عراقى ها هم به ما کمک کردند مردم روستا به ما کمک کردند، 
بعد ما به روحانى آنها گفتیم . ایشان در نماز جمعه مطرح کرد که یکى سرى از بچه هاى ایران 
آمده اند که شهداى زمان جنگ را ببرند.بعدا یکى آمد به ما گفت تو باغ ما یک شهید هست ، 
ما روز بعدش رفتیم با همکارى اون بنده خدا،.. اون شهید را در آوردیم . ما خیلى از این صحنه 
ها در عراق دیدیم  و به عشق این چیز ها دلمان مى خواهد بیشتربراى شهدا کار کنیم.کار کردن 
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براى شهدا معنویت دارد و در آن معنویت وجود دارد و این معنویات ما را به کار تفحص کشاند 
و در این کار ماندگار کرد.

عشق به شهدا ما رو تو دل این کوهها نگه داشته و شهدا ما را با خود از این طرف به اون طرف 
مى کشانند.خالصه اینکه یک عشقى است جلوى روى ما ، که ما هر شهید که پیدا میکنیم خدا 
شاهده لذت مى بریم انگار که دوست صمیمى خودمون اونجاست و دست در دست هم داده ایم.

قله 450 | خاطرات ما بسیار زیاد است و هر کدام ازآنها براى ما روحیه آفرین ، هر روزى که 
که چون یک دوست ایرانى که خون او مایه  شهید پیدا مى کنیم اون روز همه خوشحالیم چرا
افتخارانقالب ما شده است و این باعث شده که ما بعد از 35 سال شاهد این باشیم که دشمنان 

الحمد الله کور و ذلیل شده اند که این جاى خوشحالى زیادى را دارد.
که در سال 70 توى منطقه عملیاتى والفجر 4 یک جایى هست به نام قله 450 در آنجا خیلى شهید 
پیدا کردیم شاید حدود 30شهید ، بعد از آن زمان ، بیشتر شهدا که از طریق اطالعات و کروکى 
اسرا و رزمندگانى که آن زمان در مناطق عملیاتى بودند پیدا مى کردیم. قرار شد فرداى آن روز 
منطقه دیگرى را کاوش کنیم، من آن شب خواب دو شهید را دیدم که به من مى گویند ما دو نفر 
را جا گذاشتید بعد شهداى عزیز رو به من کردند و جاى خودشونو با دست به من نشان داداند و 

به من گفتند ما رو هم با خودتون ببرید.
 تو راه که داشتیم بر مى گشتیم به بچه ها گفتم: باید برگردیم به جاى دیروزى! من یک خوابى 
به این شکل دیدم. خدا گواه است همان جایى که آنها در خواب به من نشان داده بودند با همان 
کیفیت پیدا کردیم به بچه ها  گفتم باید این سنگ ها رو برداریم و همانجا آن دو شهید را پیدا 
کردیم . این یکى از خاطرات شیرین بنده است حتى موقعى که پاى من روى مین رفت ، در زمانى 
که خونه بودم ، عراقى ها شهدایى را که پیدا میکردند مى آوردند خونه ما . من هم یک اتاق منزل 
را براى شهداى عزیز اختصاص داده بودم و این  شهدا در خانه ما مهمان بودند تا بچه ها بیایند 

و از ما تحویل بگیرند.
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نعمت شهدا | در یک ماه اخیر ما در منطقه حاج عمران دنبال شهدا مى گشتیم .در این منطقه 
به دلیل شرایط خاص عراق ،برق ما حدودا 8 الى 9 ساعت قطع مى شد . نفت هم نمى توانستیم 
پیدا کنیم  و از لحاظ گرمایشى دچار مشکل شدید بودیم به طورى که 48 ساعت بدون نفت  
سرکردیم  و سرما به شدت بچه ها را اذیت مى کرد . بعد ما رفتیم باالى کوه یک جایى که تا اونجا 
کار میکردیم ، خیلى سرد بود اونجا هم یک مقدار برف بود ، برادر گل محمدى با بیل مکانیکى 
در حال کار بود میخواستن جاى بیل را عوض کنند که یک دفعه رفتند روى یک قله ،اونجا یک 
کت بیل، پیت رو  مدت کار کردند بعد بیل را یک نقطه زد و دید یک پیت نفت نمایان شد .با پا
کت بیل مشخص شد  کت رها کرد .از نحوه سقوط پیت نفت از پا ک بیرون آورد و از پا از دل خا
که این پیت داخلش چیزى هست و پر است .سریعًا به سمت پیت رفتیم  و با تعجب دیدیم که 
داخل پیت پر از نفت است  و از زمان جنگ سالم مانده بود و نکته مهمتر این که خدا شاهده که 

کت بیل آسیب ندید و به صورت سالم در آمد . این پیت نفت بر اثر اصابت با پا
ما نفت داخل پیت را داخل بخارى نفتى ریختیم  و دو شب از آن استفاده کردیم.  اون فرد عراقى 

که همراه ما بود  بسیار تعجب کرده بود که این جا چه خبره؟ 
شهدا نخواستند همرزمانشان در سرما اذیت شوند . این به جز نعمت شهدا ،به جز صداقت شهدا 

، به جز راه حق شهدا که مایه خیر  و برکت است ، چیز دیگرى نیست .
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.حرم شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور 
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.تشییع شهدا 
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.تشییع شهدا 
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.تفحص شهدا
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.مراسم مبادله ی شهدا با اجساد عراقى
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