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مقدمه
شهادت برانگیختن عاطفۀ تاریخ و قافلهساالری کاروان هستی
به سوی افقهای روشن ّ
محبت و معرفت است.
شهیدان ،طالیهداران خرد و روشنایی ،احیاگران ارزشهای
جان خود،
نثار ِ
دینی و سرآمدان حقجویی و حقپرستیاند که با ِ
حماسههای بزرگ را آفریدند و معنویت و انسانیت و مبارزه با
ستمگری را فریاد زدند .شهیدان ،کرامت انسانی را پاس داشتند و
تجربۀ تازهای از حیات را پیش روی انسان نهادند .آنان در سیرت و
صورت ،عاشق توحید بودند و راه سرسبز کمال را پیمودند و تن و
جان را از اسارت خواستههای نفسانی و زندانهای زمینی وا رهاندند
و از کهکشان اسالم و کیان ایران دفاع کردند.
بیش از چهار دهه از عمر مبارک درخت تنومند انقالب اسالمی
میگذرد؛ درختی که به برکت خون شهیدان گلگون کفن آبیاری شد
و تداوم آن نیز با زنده نگهداشتن یاد و خاطرۀ شهیدان و گسترش
15

فرهنگ شهادت و ایثارگری است؛ همان فرهنگ ارزشمندی که معمار
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانۀ انقالب
اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)
همواره بر تداوم آن تأکید فرمودهاند .بر این باور ،تجلیل از شهیدان
و ایثارگران و سرمشقگیری از سیرۀ ایشان ،ضرورتی انکارناپذیر و
وظیفهای عمومی و همگانی و آزمونی بزرگ در فراروی همۀ ماست.
در این میان ،پاسداشت یاد شهیدان غیور نیروی انتظامی و
ایثارگران دفاع از وطن و امنیت ،از اهمیت مضاعف برخوردار است؛
شهیدانی که امنیت و اقتدار ایران اسالمی را مدیون و مرهون خون
شریفشان هستیم و سیره و سبک زندگی آنان ،میتواند مضمون
صدها کتاب و رساله و مقاله باشد و بر حجم دفتر پر افتخار
رشادتهای ایران اسالمی بیفزاید .نیایش خالصانه با پروردگار،
عشق و ارادت به پیامبران و معصومان؟مهع؟ ،مجاهدت پر شور در
16

راه اعتالی کلمۀ حق ،خدمترسانی خالصانه و دلسوزانه به مردم،
کوشش کمنظیر برای حفظ امنیت و اقتدار ،و مبارزۀ فراگیر با اشرار
دشمنان آزادی و استقالل ،برخی از سرفصلهای این کتاب عظیم
و
ِ
است.
اثر حاضر کوشیده تا گوشهای از این رشادتهای کمنظیر و
حماسههای بیبدیل را با محوریت سبک زندگی شهدای نیروی
انتظامی در قلم آورد .مؤسسۀ فرهنگی ،هنری شهدای ناجا ،افتخار
دارد که به این رسالت خطیر میاندیشد و در این مسیر روشن گام
برمیدارد .تالش خالصانۀ نویسندۀ محترم و اهتمام خوانندگان
محترم را ارج مینهیم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستاریم.
َ ّ ُ َّ َ ّ َ ّ َ َ
اللهم ع ِجل لِو ِلی
ک الف َر ج
1398/2/20
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آسـامن ا ّول
اهتاممبهاحـکامدین
آسمان اول
اهتمام به احکام دین

از پیامبر خدا نقل شده که خدای تبارک و تعالی فرمود:

َ
َ
ْ
َ
ْ
َما َی َتق َّر ُب ِإل َّي َع ْب ِدي ِبمِ ث ِل َأد ِاء َما اف َت َر ْض ُت َعل ْیه.
چیزی مانند انجام واجبات بندهام را به من
نزدیک نمیکند.
1

مقام معظم رهبری؟دم؟:

همۀ واجبات شرعی ،اجتناب از همۀ محرمات،
تشکیل دهندۀ مجموعهای است از داروی
تجویزشدۀ از سوی پروردگار برای تقویت بنیۀ
روحی و اصالح امور دنیا و آخرت انسان ـاصالح
جامعه ،اصالح فردـ منتها در این مجموعه
2
بعضی از عناصر کلیدی هستند.
 . 1وسائل الشيعة ،ج ،1ص .104
 . 2بیانات در هفدهمين اجالس سراسری نماز.1387/08/29 ،
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()1
بر پا داشنت مناز

 .1بر پا داشتن نماز

امام صادق؟ع؟ فرمودند:
ْ َ َّ
َ ْ ََْ َ
َ
َ
ْ َ
َ
َََ
ْ
ِیهم و ِإال
اخت ِب ْر ِشیعتنا فِي خصلتی ِن ف ِإن کانتا ف ِ
َّ ََ
ُْ َ ََ ُ ََ
ُ
َ
ف ْاع ُز ْب ث َّم ْاع ُز ْب ...المحافظة علی الصلو ِات فِي
َ
َّ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ّ
ان الش ْي ُء
َم َواقِیتِ ِهن و المواساة ل ِِلخو ِان و ِإن ک
َ ً 1
قلِیال.
شیعیان ما را با دو ویژگی آزمایش کن ،اگر در
آنها بود [شیعۀ واقعی است] وگرنه از آنها
دوری کن ...نماز اول وقت گزاردن و مواسات با
برادران اگرچه با چیز کمی باشد.
مقام معظم رهبری؟دم؟:
وقتی ما میبینیم در شرع مقدس اسالم این همه
راجع به نماز _چه در قرآن ،چه در کلمات نبی
مکرم ،چه در فرمایشات معصومین_ ترغیب
و تشویق و اهتمام نشان داده شده ،کشف
میکنیم که این نماز در بین مجموعۀ داروهای
درمانگر بیماریهای جسمی و روحی و فردی
و اجتماعی انسان ،آن عنصر اصلی یا یکی از
2
اصلی ترین عناصر است.
 .1مصادقة اإلخوان ،ص .36
 . 2بیانات در هفدهمین اجالس سراسری نماز.1387/08/29 ،
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رشــد معــنوی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

نمازش را همیشه با لحن عربی غلیظ و محکمی میخواند .در
قنوتش دعاهای خاصی داشت .آنقدر حالت معنوی و عمیقی در
حالت نماز خواندن به او دست میداد که گاهی مینشستم و از دور
تماشایش میکردم .از دیدن نماز خواندنش لذت میبردم .خودم
هم میرفتم و پشت سرش میایستادم .با هم نماز میخواندیم.
دوست داشت در هر کجا که هست نماز اول وقتش را به موقع
بخواند .به این عهدی که با خود کرده بود ،بسیار پایبند بود.
یکبار با هم به مشهد میرفتیم .وقت اذان شد .منبع آبی را که
پیدا کرد سریع ماشین را نگه داشت .گفت میخواهد نماز بخواند.
آن هم وسط بیابان .نمیخواست نماز اول وقتش دیر شود .چادرم
را پهن کردم و گفتم روی چادر من نماز بخواند.
گفت که نیاز نیست و روی همان خاک میخواند .ایستاد و
عهدش را به جا آورد.
همیشه به من میگفت صبحها نیم ساعت زودتر از خواب بلند
شوم که نماز شب بخوانم .از ثواب و تاثیرش در برآورده شدن
حاجات تعریف میکرد .بعد از آن هم که بچهدار شدیم تاکید
میکرد که حتما با وضو به بچهها شیر بدهم.
خواهش میکرد که حتما شبها قبل خواب سه بار سورۀ
توحید و قرآن بخوانم ،به بچهها شیر بدهم ،آنوقت بخوابم.
اعتقاد داشت که این اعمال در رشد معنوی بچهها خیلی
تاثیرگذارند.
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نیم ساعت دیرتر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر کشتکار

1369
1395

آنقدر به خدا و دستوراتش مشتاق بود که به هیچ بهانهای
رهایشان نمیکرد .در مسافرت و مهمانی امکان نداشت نماز
اولوقت از خاطرش برود .اذان را که میگفتند هر طور بود او
خودش را بر سر سجادهاش میرساند .اگر فرصتی داشت و
میتوانست حتما دعای بعد از نماز را هم میخواند.
گاهی میشد که شبها خسته از ماموریت برمیگشت .با آن
حال نماز صبحش قضا نمیشد .با خودش نمیگفت که حاال
امشب ماموریت بودهام و خستهام .مشتاقانه از رختخواب جدا
میشد و نمازش را اول وقت میخواند .نشد که حتی به خاطر
ماموریت ،نیم ساعت نمازش را دیرتر بخواند.

خاط ــر آس ــوده

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهیدحسن قنبرزاده آهق

1355
1391

روی نمازش خیلی حساس بود .تا نمازش را نمیخواند ،امکان
نداشت به سر سفرۀ غذا بیاید .نمیخواست بعد از او نمازش به
گردن کسی بیفتد .میخواست با خاطری آسوده این زمین را ترک
کند .حتی چند روز قبل از شهادتش من را کشید کنار و گفت:
«نرگس ،من همۀ نمازهام و خوندم .قضا ندارم و نمیخوام نمازی
به گردن پوریا بیفته».
انگار خبر داشت که قرار است شهید بشود .میخواست تمام
سفارشها را قبل از آن ،گفته باشد.

23

در مسیر آسامن

ارزشمندترین میراث
شهید محمدمراد بهزادیشیخرباط

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1350
1392

تا وقتی که پدرم در میان ما بود ،به یاد ندارم نماز صبحی از
هیچ کداممان قضا شده باشد.
حساسیت و تاکید اصلیاش در زندگی بر «نماز» بود.
همیشه سفارش میکرد و میگفت« :نماز بخونید تا از گناهان
بز رگ دوری کنید .نماز ،کاهلی شما رو توی بقیۀ اعمال جبران
میکنه!»
این تاکیدهایش بر نماز ،ار زشمندترین میراثی است که بعد از
شهادتش در خانواده به جا ماند!

پیمان قلبی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مرتضی عسکریزاده

1362
1397

اگر در میان بیابان هم مانده بودیم ،یک عادت خوبش را
هیچوقت ترک نمیکرد؛ نماز اول وقت!
هیچ بهانهای نمیتوانست او را از خواندن نماز در اول وقت
منصرف کند .حتی اگر در راه بودیم ،حتما میایستاد و گوشهای
نمازش را میخواند .به یاد ندارم که حتی یکبار از این عهدی که با
خودش کرده بود ،غفلت و کوتاهی کند.
گاهی با خودم فکر میکنم که شهادت و بهشت ،شاید بهای
همین عهد و پیمانهای محکم و قلبی است که هر کس بین خود
و خدایش دارد.

24

در مسیر آسامن

عادتهای خوب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد شفیعی

1352
1371

بعضیها خودشان را به کارهای خوب عادت میدهند و همین
کارهای خوب عاقبت بخیرشان میکند .محمد هم عادتهای
خوبی داشت .خودش را عادت داده بود نمازش را تأخیر نیاندازد.
هرجور بود نماز اول وقتش را میخواند .حتی قبل از آخرین
ماموریتش .اذان که گفته شد ،اول نمازش را خواند بعد همراه بقیه
به ماموریت رفت .ده دقیقهای گذشته بود که دعای آخرین نمازش
مستجاب شد .محمد در گشت یگان ویژۀ امداد و عملیات پلیس
راه استان فارس به شهادت رسید.

لیـ ـ ــاقت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علی غالمی

1358
139۴

همیشه اصرار داشت بعد از نمازهایم برایش دعا کنم که به
مرگ عادی از دنیا نرود .این حرفهایش تنم را میلر زاند .میگفتم
شهادت لیاقت میخواهد .با خودم فکر میکردم شاید به این شکل
بتوانم آر زوهایش را عوض کنم .آن موقع نمیدانستم که از اوایل
خدمتش تمام فکر و ذکرش همین شده بود.
زیاد نماز میخواند و به روزهاش خیلی اهمیت میداد.
دوستانش تعریف میکردند هنگام گشتزنی از کنار دریای جنوب
برمیگشتند .هوا که تاریک میشد در آن مسیر بیابانی حتی
سربازها میترسیدند از ماشین پیاده شوند ولی علی ماشین را نگه
میداشت تا در بیابان بایستد و نمازش را اول وقت بخواند.
وقتی میدیدم که در ماه رمضان از سیستان و بلوچستان با من
25
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تماس میگرفت و میگفت که« :مادر ،از تشنگی چشمام نمیبینه!»
با خودم میگفتم که پسر من لیاقت شهادت را دارد!

مالقـ ــات

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدعلی بایرامی

1376
1396

به یاد هر لحظهای از با او بودن که میافتم ،خاطرهای در من
زنده میشود .بودنش آنقدر برایمان برکت داشت که حتی بعد از
شهادتش ادامه دارد .با آن که رابطۀ ما پدر و پسری بود اما انس
عجیبی با او داشتم.
از او رضایت داشتم .نه تنها من ،بلکه تمام اطرافیان و فامیل.
راضی به آزار هیچکس نبود .برای حقالناس همیشه حساسیت
ویژهای به خرج میداد .سرش با ور زشکردن گرم بود .دلش
نمیخواست مثل بعضی جوانها ،بیهدف و برنامه در خیابانها
بچرخد .همیشه نگران پایمال شدن خون شهدا بود .میخواست
با رفتارهایش ،ادامهدهندۀ واقعی راهشان باشد.
ّ
تقیدهایش را که در زندگی میدیدم ،باورم میشد که شاید
روزی من هم پدر شهید بشوم.
نماز و روزهاش همیشه بهجا و بهوقت بود .در هر لحظه و
موقعیت زندگی ،خدا را به خاطر داشت .با درنظر گرفتن نگاه او هر
کاری را انجام میداد .خودش قدمگذاشتن در مسیر شهادت را
انتخاب کرد.
شاید همان روزی که به دیدار رهبر انقالب ،امام خامنهای (ره)
رفت انگیزههایش قدرت گرفت.
آن روز نتوانسته بود از نزدیک با رهبر برخورد داشته باشد.
از دور ایشان را دیده بود .چقدر آر زو داشت که میتوانست با آقا
26
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کالمی را صحبت کند .یا از فاصلهای کمتر او را ببیند.
بعد از شهادتش که به عنوان خانوادۀ شهید با رهبر دیدار
کردیم ،در تمام مدت به فکر محمدعلی بودم و بغض میکردم.
چقدر آر زوی چنین مالقاتی را داشت .آقا به منز ل شهید رفتند.

مرد عمل

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد زرگانی

13۴3
1367

تا زمانی که زنده بود ،نشنیده بودم از دهانش حرفی خارج
شود که دل کسی را بلر زاند .همیشه مراقب ناراحتی اطرافیانش
بود .همین اخالقش در نظر ما از او مردی کامل ساخته بود .بر
زبانش یا نصیحت بود ،یا حرفهای امیدوار کننده .همیشه
میخواست مایۀ شادی و آرامش اطرافیانش باشد.
چون خودش عضو بسیج بود سعی میکرد اطرافیانش را
هم برای عضویت بسیج و اعزام به جبهه تشویق کند .همین
تشویقهایش روی خیلیها اثر گذاشت .حتی من را که آن زمان
سن و سالی نداشتم ،بارها تشویق کرده بود.
من حرفهایش را میپذیرفتم .میدانستم که نه تنها مرد
حرف ،بلکه مرد عمل است .نمازهایش همیشه اول وقت بود .یک
ماه قبل از ماه رمضان ،شروع به گرفتن روزه میکرد .عاقبت هم
این لیاقتش را با شهادت به اثبات رساند.

در نیمههای شب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید میالد محمدیان

1377
1397

راز و نیازهای شبانهاش با خداوند ترک نمیشد .با تمام وجود
27
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با پروردگارش صحبت میکرد .شبها حتما دعا و قرآنش را با سوز
و آه میخواند .ما فکرش را نمیکردیم که هنوز در این دوره و زمانه
جوانی پیدا بشود که اینطور رابطۀ خالص و بیریایی در تنهایی با
پروردگارش داشته باشد.
بعد از شهادتش دستنوشتههایی از او در قرآنی که همیشه
میخواند به جا ماند که مناجاتهای عاشقانهاش با خدا را در آن
نوشته بود.
شهادت بهایی بود که خداوند به راز و نیازهای شبانۀ میالد
داده بود!

دائم الوضو

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسنعلی بخردان

1356
1395

رابطهاش با خدا عجیب بود .در هر شرایطی به خودش واجب
کرده بود که وضو داشته باشد .بدون وضو اصال آرامش نداشت.
به خانهاش که میرفتیم ،اگر میخواست برود بخوابد ،هر ساعتی
که بود اول وضو میگرفت.
توی خدمت هم این عادتش را نگه داشت .آقای سلطانی،
همکارش ،تعریف میکرد که با هم سوار ماشین بودند و به پاسگاه
میرفتند که حسنعلی پرسید« :آب دارید توی ماشین؟»
آنها گفتند« :نه».
همینطور میرفتند و باران میبارید .نگاه حسنعلی در
خیابان میچرخید تا باالخره چشمش به منبع آبی خورد.
سریع گفت« :آقای سلطانی بزن کنار .من میخوام وضو
بگیرم».
پیاده شد .رفت وضو گرفت و برگشت .داخل ماشین که
28
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نشست ،گفت« :راحت شدم».
همکارانش خیلی تعجب کردند .میگفتند حسنعلی در هوای
گرم بندرعباس ،همیشه دو دبه برای آب بر میداشت .میگفت:
«یکی برای خوردن ،یکی برای وضو!»
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 .2تقید به ادای روزه ماه رمضان

()2

تق ّید به ادای روزه ماه مبارک رمضان
امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
َم ْن َص َام َِّهلل َع َّز َو َج َّل َی ْو ًما فِي ِش َّد ِة ْال َح ّر َف َأ َص َابهُ
ِ
ٌ
اهلل ب ِه َأ ْل َف َم َل ٍك َی ْم َس ُح َ
َظ َمأ َو َّک َل ُ
ون َو ْج َه ُه َو
ِ
َّ َ
ُ َ ّ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
یب ِشر ونه حتی ِإذا أفطر قال
اهلل َع ّز َو َجل ل ُه َما
َ
ْ َ ُ َ ّ َْ
َ
َأ ْط َی َب ر َ
یح َك َو َر ْو َح َك َمالئِکتِ ي اشهدوا أنِي قد
ِ
َ َ ْ ُ َ ُ 1
غفرت له.
هر کس در روز بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد
و تشنه شود خداوند هزار فرشته را میگمارد تا
دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا
هنگامی که افطار کند.
مقام معظم رهبری:
ماه رمضان ،سرشار از برکات الهی ...آنهایی
که با عبادت خدا ،با انجام فرائض الهی در
این ماه به تکلیف خود عمل کردند ،احساس
رضایت و بهجت میکنند .کار معنوی و
مجاهدت با نفس در این ماه ،به صاحبان همت
و صاحبان اراده ...احساس شادی و مسرت
معنوی میبخشد .این هم یکی از خصوصیات
 . 1الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،4ص .64
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کار برای خدا و تالش و مجاهدت هلل است که
صاحب آن ،با وجود تحمل مشکل و تحمل
1
زحمت ،احساس شادی میکند.
برکاتی که روزه برای انسان دارد ،به قدری این
برکات از لحاظ معنوی و ایجاد نورانیت در دل
انسان زیاد است که شاید بشود گفت بزرگترین
برکات این ماه همین روزه است .روزه را بعضی
میگیرند؛ پس اینها وارد ضیافت شدهاند و بهرۀ
2
از این ضیافت را هم گرفتهاند.
 . 1بیانات در خطبههای نماز عيد فطر.1392/05/18 ،
 . 2بیانات در خطبههای نماز جمعۀ تهران.1386/06/23 ،
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ما بر آن عهد که بستیم ،هستیم
شهید مهدی اسماعیلی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1373
139۴

روز بیستو پنجم ماه رمضان ،باهم در عملیات بودیم .هوا
گرم و خشک بود .از زمین حرارت بلند میشد .دهانمان تلخ شده
بود .تشنگی زبانمان را مثل چوب کرده بود .دلم برای مهدی
میسوخت .فقط بیست سالش بود و میدانستم چقدر دارد اذیت
میشود .چندینبار گفتم« :مهدیجان ،بیا روزهت رو باز کن .تا
افطار خیلی وقت مونده .اینطوری ادامه دادن واقعا سخته».
فقط لبخند میزد و سکوت میکرد.
وقت افطار دیدمش .لبهایش از تشنگی ترک خورده بود.
میخندید و روزهاش را باز میکرد.

با زبان روزه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یاسر افضلی

1370
1392

نماز و روزهاش قضا نمیشد .از دهسالگی تمام واجباتش را
انجام میداد حتی در سختترین شرایط.
یک سال فصل برداشت گردو مصادف شده بود با ماه
رمضان .ما هم کار کنترات گردو برداشته بودیم .باید هربار
حدود  60گونی گردو را جمعآوری میکردیم و از ارتفاعات و مناطق
صعبالعبور ،تا دم خانۀ صاحب باغ میبردیم .کار سختی بود .با
زبان روزه خیلی دشوار بود .هر چه به یاسر اصرار کردم که« :یک
امروز را روزه نگیر! میروی باالی درخت گردو ،وقتی معدهات خالی
باشد ،سرت گیج میرود و زمین میخوری» ،قبول نکرد.
میگفت« :بابا ،من روزهم رو میگیرم ،کارم رو هم میکنم.
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وقتی که روزهم ،سرحالترم .شما ناراحت نباشید .خدا فقط یک
ماه از سال را برای روزه گرفتن و مهمانی خودش اختصاص داده».
بعدا متوجه شدیم آن روز سحری هم نخورده بود.

از روزهاش نگذشت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید رضا ایرانی

1376
1395

به انجام واجباتش خیلی مقید بود .تحت هر شرایطی
روزههایش را میگرفت .سال آخری که در کنارمان بود ،شبی من
مریض شده بودم و برای سحری نتوانستم بیدار شوم .حالم
خوش نبود .با خودم گفتم اشکالی ندارد ،یک روز رضا هم روزه
نمیگیرد.
صبح که از خواب بیدار شد پرسید« :مامان مگه تو سحری
بلند نشدی؟»
گفتم« :من امروز مریضم .نمیتونم روزه بگیرم .توام سحری
نخوردی نیاز نیست روزه بگیری».
چلۀ تابستان بود و هوا داغ .به حرفم اعتنا نکرد .گفت« :مامان
تو که میدونی من روزهمو نمیخورم».
بدون آنکه سحری خورده باشد ،تا افطار را بدون شکایت
طاقت آورد اما از روزهاش نگذشت.

تشنه لب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

با آنکه در مدت ماموریتش در خاش هوا بسیار گرم بود و ماه
رمضان در آن ایام افتاده بود ،حتی یکبار روزهاش قضا نشد.
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بودند کسانی که در آن شرایط سخت آبو هوایی و ماموریتهای
مشکل طاقت نمیآوردند و روزه نمیگرفتند ولی او تمام روزههایش
را کامل گرفته بود .انگار میدانست قرار است به زودی شهید
بشود .نمیخواست واجبی بر گردنش مانده باشد.
روزی که شهید شد ،روز  28ماه رمضان بود .به سرورش امام
حسین؟ع؟ اقتدا کرده بود .با لبان تشنه به شهادت رسید.
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()3
تقید به کسب درآمد حالل

 .3تقید به کسب درآمد حالل

ّ

پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ّ
َ
ْ
َ
َ
َم ْن َس َعی َعلی عِ َیال ِِه مِ ْن ِحل ِِه ،ف ُه َو کال ُم َجاهِ د فِي
َ
َ ْ َ َ َ ُّ
َ
اف َ
کان
یل اهلل من طلب
الد ْن َیا َحالال فِي َعف ٍ
َس ِب ِ
ُ
ّ
1
هداء.
فِي َد َر َجة الش ِ
هر کس که از راه حالل برای خانوادهاش
بکوشد ،مانند مجاهد در راه خداست و هر که
دنیا را از راه مشروع و پاکدستی بهدست آورد،
در رتبه شهدا قرار دارد.
امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
ْ َ َ ْ َ َّ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ
ّ
َ
الر ز ِق فِي
ِإن رأیت الصفی ِن ق ِد التقیا فال تدع طلب ِ
َ ْ
2
ذل َِك ال َی ْو ِم.
اگر در خط مقدم جبهه ،درگیری شروع شد ،باز
هم کارکردن و طلب روزی را در آن روز ترک نکن.
مقام معظم رهبری:
به کسانی که مال زیاد دارند غبطه نخور .این
از آن دردهای مبتال به ماست که کم و بیش در
زندگی بعضی افراد ضعافالنفوس جریان
دارد و آنها به خاطر خانههای عالی و ّ
تجمالت
 . 1المهجه البيضاء ،ج  ،3ص .203
 . 2الكافي ،ج ،5ص.78 :
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َ َ
فراوان و مراکب زیاد غبطه میخورند! «ف ِإ ّن َم َع
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُّ
ْ ُ
الذ ُن ُ
وب ل َِو ِاج ِب ال ُحقوق» .1مال
کثر ِة الم ِال تکثر
که زیاد شد ،حقوق هم زیاد میشود و به همین
خاطر گناهان هم زیاد میشوند .معلوم میشود
که وقتی حقوق زیاد شد ،انسان نمیتواند آن
را ادا کندّ ،
واال اگر میتوانست ادا کند ،گناهی
در کار نبود .این در صورتی است که مال از
حالل کسب شده باشد .اگر از حرام بود،
شکل بدتری خواهد داشت .البته یک احتمال
هم وجود دارد و آن این است که اشاره حدیث
به کثرت مال از طریق حرام باشد؛ یعنی انسان
وقتی که مالی کسب میکند که از طریق حالل
نیست ،حقوق زیادی را باید پامال کرده باشد
2
تا مال زیادی به دست آورد.
شما وقتی کاری انجام میدهید که با هدف ادارۀ
زندگی یک عائله همراه است ،خود این یک
3
عمل صالح است.
 . 1الكافي ،ج ،2ص.135 :
 . 2بیانات در آغاز درس خارج فقه.1374/06/14 ،
 . 3بیانات در دیدار کارگران و کارآفرینان.1387/02/04 ،
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آیینه زالل
شهید محمدمراد بهزادیشیخرباط

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1350
1392

برای فراهم کردن رفاه و آسایش خانواده ،تا جایی که
میتوانست زحمت میکشید .حقوقش کم بود و کفاف گذران
معیشت خانواده را نمیداد .برایش فرقی نمیکرد که نظامی است.
نمیگفت که در شأن و مقام من نیست که بروم روی تاکسی
کار کنم .با افتخار مسافرکشی میکرد .کاری به پست و شغل
اصلیاش نداشت .برای تامین خانواده و داشتن همیشگی نان بر
سر سفره زن و بچهاش ،حتی حاضر بود به کارگری هم برود.
هر وقت به دستهای زبر و کار کردهاش نگاه میکردم قلبم
میشکست .با خودم میگفتم چه روح بز رگی دارد این مرد!
چقدر صاف و زالل است .در آیینۀ دلش حتی ذرهای غبار تکبر و
خودخواهی نیست!
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 .4پرهیز از مال حرام

()4
پرهیز از مال حرام

پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند :
حض الکُ
ّإی ُ
فإنها َم ُ
شو َة ّ
فر و ال َی ُش ُمّ
الر َ
اکم و ّ
ِ
َ
َ ّ 1
شوة ِر َ
صاح ُب ّ
یح الجن ِة.
الر ِ
ِ
از رشوه گرفتن دور ى کنید؛ که آن کفر محض
است و رشوهگیر بو ى بهشت را استشمام
نمیکند.
همچنین آن حضرت خطاب به ابوذر فرمودند:
َ
ْ َ َ
َ
َ َ
َیا أ َباذ ّ ٍر َم ْن ل ْم ُی َب ِال مِ ْن أ ْی َن ْاک َت َس َب ال َمال ل ْم
َ َ َ
َّ َ 2
ُی َب ِال ُ
اهلل مِ ْن أ ْی َن أ ْد َخل ُه النار.
ای اباذر کسی که باکش نباشد از کجا مال
بهدست آورده است ،خدا هم باکی ندارد که از
کجا او را وارد آتش کند.

مقام معظم رهبری:
امیرالمؤمنین تا آخر عمر ،یک لقمه حرام در
دهان نگذاشت؛ یعنی اجتناب از حرام ،اجتناب
از مال حرام ،اجتناب از دستاورد حرام .البته
مراد ،حرام واقعی است؛ نه آن حرامی که برای
آن بزرگوار حکمش هم ّ
منجز شده باشد؛ یعنی
مشتبه را هم به خود نزدیک نکرد .ببینید؛ اینها
را بهعنوان دستورالعمل و سرمشق در عمل ـو
3
باالتر از آن در فکرـ برای ما بیان کردهاند.
 . 1بحار األنوار ،ج ،101ص .274
 .2وسائل الشيعه ،جلد16ص98
 . 3بیانات در خطبههای نمازجمعه.1378/10/10 ،
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نان حرام

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یوسف فرهادی

13۴9
1395

به پولی که در زندگیمان میآمد خیلی حساس بود .با آنکه
رئیس کالنتری بود ولی هیچوقت نمیخواست از امتیازاتش به نفع
خودش استفاده کند.
گاهی که مشکالت اقتصادی به زندگیمان فشار میآورد
صبرم تمام میشد .به یوسف میگفتم« :چطوره که فالنی با همین
کار تونسته خونۀ سهطبقه بسازه؟»
از سر افسوس سر تکان میداد و میگفت« :خونهای که با
پول رشوه باال بره چه فایدهای داره؟ اون سرمایه برای خود آدم
نیست .من چطور نون حروم به خونهم بیارم؟ من سه تا دختر
دارم!»

مال حالل

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یاسر افضلی

1370
1392

به برداشت گردو که میرفتیم ،حواسش به تکتک گونیها
بود .آنقدر به حالل و حرام حساس بود که مدام تذکر میداد
مراقب باشیم تا از بار گردوی مردم ،حتی دانهای وارد گردوهای
خودمان نشود.
به دوری از مال حرام خیلی مقید بود .حتی اگر به اندازۀ یک
گردو باشد!
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بینیازی در نیاز

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی اسماعیلی

1373
139۴

گفته بود« :اگر به نان شب محتاج شوم ،حاضر به آوردن نان
حرام به زندگیام نخواهم بود».
تشویقی رد رشوه دیده
شهید که شد ،توی پروندهاش چهار
ِ
بودیم .فهمیدیم بارها در کارش پیشنهاد رشوه گرفته بود اما با
وجود فقر و تنگدستی خانواده ،به سینه همهشان دست رد زده
بود.

پناه بر خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یوسف فرهادی

13۴9
1395

آدمهایی که هدفهای بز رگ دارند ،به آر زوهای کوچک دنیا
دلخوش نمیشوند .در راه هدف همه چیز را فدا میکنند و از
سفرههای رنگارنگ شیطان ،به خدا پناه میبرند!
شهید فرهادی سال  72در منطقه پل سعدی قاچاقچیانی را
دستگیر کرد .در آن زمان قاچاقچیها به او وعدۀ بیست میلیون
تومان پول نقد دادند .گفته بودند اگر رهایشان کند پول را یکجا
به او میدهند و آباز آب تکان نمیخورد.
آن زمان شهید فرهادی سه دختر داشت .برای خرج زندگی و
آیندۀ خانوادهاش ،نگرانیهای زیادی داشت.
با این حال به خدا توکل کرد و بدون لحظهای مکث،
پیشنهادشان را رد کرد .آنها را دستگیر کرد و به قانون تحویل داد.
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ذات پاک
شهید یوسف فرهادی

بذرهای ایمان از کودکی در دل انسان پا میگیرد و رشد
میکند.بعد از شهادت یوسف یکی از دوستان قدیمیاش برایمان
تعریف کرد وقتی که کوچک بودند در مسیر مدرسه کیف پولی
را پیدا میکنند .آن زمان خانوادۀ شهید فرهادی وضعیت مالی
خوبی نداشتند .دستشان تنگ بود و واقعا به پول احتیاج داشتند.
دوستانش کیف را باز کردند و گفتند« :بیایید پولها را برداریم و
بین خودمان تقسیم کنیم».
یوسف عصبانی شد .گفت« :من برنمیدارم .شما هم حق
ندارین این پول رو بردارین .این حق مردمه .ببرین بدین به
مسجد».
دوستانش که مخالفت شدید یوسف را دیدند ،الکی گفتند:
«باشه .میبریم و به مسجد میدیم!» ولی این کار را نکردند.
وقتی یوسف رفت ،پول را بین خودشان تقسیم کردند.
مدتی بعد یوسف بدون آنکه به دوستانش چیزی بگوید ،به
مسجد میرود و قضیه را پیگیر میشود .خادم مسجد میگوید
که کسی کیفی نیاورده .شهید فرهادی خیلی ناراحت میشود و
میرود .به سختی و با قرض و از پساندازش پول را جور میکند و
به مسجد میبرد تا به صاحبش پس بدهند.
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آسامن دوم
آسمان دوم :نیکی به خانواده
خانواده
نیکیبه
پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند:
ُ
َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
الر َج ِال مِ ْن أ َّمتِ ي ال ِذین ال یتطاولون علی
َخ ْی ُر ّ ِ
ُ
َ
َ
1
أ ْهل ِِیه ْم َو َی ِح ّنون َعل ْی ِه ْم َو ال َی ْظل ُِم َون ُهم.
بهترین مردان امت من ،آن کساني هستند که
نسبت به خانواده خود خشن و متکبر نباشند
و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار
نرسانند.
مقام معظم رهبری:
خانواده بنیاد بسیار مهم و حایز اهمیتی است.
فایدۀ خانواده در تربیت نسل بشر و ایجاد
انسانهای سالم از لحاظ معنوی و فکری و
روانی یک فایدۀ منحصر به فردی است .هیچ
2
چیز جای خانواده را نمیگیرد.
 . 1مكارم األخالق ،ص.216 :
 . 2بیانات در خطبۀ عقد مورخۀ .1381/10/4
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خانواده یک محیط امنی است که در آن چه
فرزندان و چه خود پدر و مادر میتوانند روح
و فکر و ذهن خود را در این محیط امن و قابل
1
اعتماد ،سالم نگه دارند و رشد بدهند.
 . 1بیانات در خطبۀ عقد مورخۀ .1376/12/18
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()1
احرتام و احسان به پدر و مادر

 .1احترام و احسان به پدر و مادر

امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
َْ َ ْ
ْ
ْ
َ
ْ
اهلل اِ ذ ال
ِب ُّر الوال َِد ْی ِن مِ ْن ُح ْس ِن مع ِرف ِة العب ِد ِب ِ
ُ
َ َ َ
اهلل مِ ْن
صاح ِبها اِ لی ِر َضی ِ
بادة ا ْس َر ُع ُبلوغا ِب ِ
عِ
ْ
ْ
َ
1
اهلل تعالی.
ُح ْر َم ِة الوال َِد ْی ِن ال ُم ْسل َِم ْی ِن ل َِو ْج ِه ِ
نیکی به پدر و مادر نشانه شناخت شایسته
بنده خداست .زیرا هیچ عبادتی زودتر از رعایت
حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان
را به رضایت خدا نمیرساند.
مقام معظم رهبری:
پدر و مادرهایتان را هم دوست بدارید و هم این
دوستی را به آنها ابراز کنید؛ هم احترامشان
کنید .هم اطاعتشان کنید؛ در داخل محیط
خانه ،اخالق شما ،رفتار شما میتواند یک
خانواده را بسازد .یک جوان گاهی در یک
خانواده ،پدر ،مادر ،برادران ،خواهران را تحت
2
تأثیر قرار میدهد.
 . 1بحاراألنوار ،ج  ،74ص .77
 . 2بیانات در دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشآموزان.1386/02/19 ،
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هنوز همان مهدی بود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی اسماعیلی

1373
139۴

در دوران راهنمایی و دبیرستان صبحها میرفت مدرسه.
بعدازظهرها میماند کنار پدرش .میرفتند کشاور زی .شاغل هم
که شد برایش ذرهای تفاوت نداشت .همان مهدی قدیم بود .غرور
ً
اصال عوضش نکرد .حتی قبل از آخرین عملیاتی که در سیستان
و بلوچستان منجر به شهادتش شد ،با پدر و مادرش رفته بود
سر زمین .برایش فرقی نداشت که حاال پلیس است و شخصیت
ِ
اجتماعیاش تغییر کرده .مثل کارگرها برای پدرش کشاور زی
میکرد.

احترام به مادر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سید مجتبی حسینی

1356
1387

با بقیۀ فر زندانش فرق داشت .محبتهای همیشگی سید
مجتبی از یادش نمیرفت .به خاطر داشت که پسرش هربار به
بهانهای دستش را میبوسید و میگفت« :ثواب داره!»

یکی برای همه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ابراهیم بالود

13۴9
1370

شش تا فر زند بودیم .ابراهیم بچۀ اول بود .همیشه غصۀ پدرم
را میخورد .میخواست کمکش باشد .سعی میکرد خرج خودش
را در بیاورد .صبحها مدرسه بود و بعدازظهرها به مغازۀ پدربز رگم
میرفت .آنجا کار میکرد و پولی میگرفت .با آن سن کم ،مستقل
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شده بود و دیگر پولی از پدرم نمیگرفت.
دلش همیشه برای ما میتپید .در دوران سربازی ،همۀ
دغدغهاش این بود که زودتر برگردد تا بتواند با کار کردن
کمکدست پدرم باشد .پولی به خانه بیاورد و موقعیت اجتماعی و
مکانی ما را تغییر بدهد.
هیچوقت ندیدیم که چیزی را تنها برای خودش بخواهد.
خوشبختی و راحتی را برای همۀمان میخواست.

تا آخرین دیدار
شهید ابوالفضل غالمپورویرانی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1376
1397

آن شب خیلی نگرانش شده بودم .با دوستانش رفته بود
بیرون و دیر کرده بود .از ابوالفضل بعید بود که بیخبر تا دیروقت
جایی بماند .در حیاط را که بست و آمد داخل ،جای عصبانیت و
نگرانی در چهرهام عوض شد .صدای قدمهایش میآمد .ناگهان
متوقف شد و کنار چارچوب در ایستاد .صدای آراماش آمد داخل:
«بابا اجازه میدی بیام تو یا نه؟»
داغ کرده بودم .بلند گفتم« :کجا بودی تا حاال؟»
سرش را انداخت پایین .در سینهام چیزی تکان خورد .به
قد بلند و هیکل رشیدش نگاه کردم که حتی وقتی سرش را پایین
میانداخت باز هم از من باالبلندتر بود .آبی ریخت روی آتش
عصبانیت و نگرانیام .همین که دوباره میدیدمش برایم کافی بود.
گفتم« :آقا ابوالفضل ،سرت رو بگیر باال و بهم بگو کجا
بودی؟»
همانطور که سرش پایین بود گفت« :مگه کسی سرش رو
جلوی باباش بلند میکنه؟»
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خاطرۀ آن شب را زمان بدی به یاد آوردم .وقتی که میخواستم
محکم باشم و خم به چهرهام نیاورم .زمانی که تابوتش را موقع
تدفین روبهرویمان باز کردند .سرش داخل تابوت خم شده بود.
نفهمیدم که به خاطر قد بلندش است یا اینکه جراحات سرش.
همان لحظه تمام وجودم آتش گرفت .سوختم.
به یاد حرفش افتاده بودم؛ «مگر کسی سرش را جلوی پدرش
بلند میکند؟»

برکت دستان مادر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علی احمدنژاد

1368
1395

با آنکه برای خودش مردی شده و استخدام نیروی انتظامی
بود ،هیچوقت غرور ،جلوی چشمانش را نگرفت .دلش نمیخواست
اظهار بز رگی بکند .حتی کارت حقوقش را به دست مادرم داده بود
و هر مقداری که الزم داشت ،از دست مادرم میگرفت .فکر میکرد
حقوقش اینگونه برکت میگیرد.

وظیفه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهیدآرمین فخری

1377
1397

در همان عمر کوتاه بیستسالهاش ،یکبار هم حرفی نزده
بود که قلب من را برنجاند .عصای دستم بود در خانه .نگفته،
کارهای خانه را انجام میداد .به خودم میآمدم ،میدیدم خانه
را تمیز کرده .ظرفها را شسته .خریدها را انجام داده و همه چیز
مرتب و آماده است.
شادی دلم را پر میکرد .میگفتم« :آخه تو چرا کار کردی مامان
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جان؟ خودم انجام میدادم».
با عشق نگاهم میکرد و میگفت« :این چه حرفیه مامان،
وظیفهست!»

همراه پدر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید امین مرادی

1372
139۴

از بچگی نمیتوانست پدرش را دستتنها بگذارد .برایش فرقی
نمیکرد که مدرسه میرود و درس دارد .همیشه در کارها همراه ما
بود .پدرش دستفروشی میکرد .ما صبح تا شب در خانه فالفل و
سمبوسه درست میکردیم .شب که میشد همراه پدرش میرفتند
که ساندویچها را بفروشند .گاهی تا ساعت  12شب کارشان طول
میکشید .زیر برف ،باران .در تابستان ،زیر آفتاب داغ .پدرش را رها
نمیکرد .وقتی برمیگشتند تازه مینشست به خواندن درسهایش.
میدانستم چقدر اذیت میشود .دلم برایش میسوخت اما چارهای
نداشتیم.
هرچه بز رگتر میشد احساس مسئولیتش نسبت به خانواده
هم بیشتر میشد.
دوران سربازیاش بو د .چند ر وزی را که برای مرخصی
به خانه میآمد ،با پدرش همراه میشد .مثل بچگیهایش
ساندویچ میفر وخت .میدانستیم که زانویش مشکل و درد دارد
اما به ر وی خو دش نمیآورد .تمام ده ر وزی را که خانه بو د،
با پدرش به سر کار رفت .وقتی میدیدمش که با آن درد کمک
میکند ،قلبم آتش میگرفت.
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دعای خیر پدر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

وضعیت مالی خانوادهاش خیلی خوب نبود .ایرج هربار که از
محل کارش به مرخصی میآمد ،مبلغی را بدون منت و پنهانی در
جیب پدرش میگذاشت .هر چقدر که در توانش بود دریغ نمیکرد.
پدرش این توجهات ایرج را میفهمید .دلش خیلی شاد میشد.
هرجا که مینشست برای پسرش دعا میکرد .همین دعاهای خیر
بود که باالخره ایرج را به آر زویش رساند.

رضایت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایوب اسالمینیا

1367
1397

هر وقت از سرکار به خانه میآمد اولین کاری که میکرد این
بود که برود پیش پدر و مادرمان .خم میشد و اول پای مادرم را
میبوسید و بعد دست پدرم را .قبل از آنکه برود حتی لباسهایش
را عوض کند ،مینشست کنار مادرم .میگفت« :اول کنار شما
خستگیم در بره بعد لباسهامو عوض کنم».
این کار همیشگیاش بود .حتی وقتهایی که سرکار بود اگر
مادرم به او تلفن میکرد و میگفت که حالش خوب نیست ،سریع
مرخصی میگرفت و میآمد خانه .مادرم را به درمانگاه میبرد و بعد
از اینکه خیالش راحت شد ،دوباره به سرکار برمیگشت.
به رضایت پدر و مادرم خیلی حساس بود.
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هدیه برای مادر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

به مزار بهنام رفته بودم که سربازی را سرخاکش دیدم .خیلی
ناراحت بود .من را که دید و فهمید برادر بهنام هستم ،برایم تعریف
کرد« :من سربازیم مدتهاست تموم شده .از وقتی خبر شهادت
ایشون رو شنیدم خیلی ناراحت شدم .هربار میام سرخاکش.
محبتهای شهید از خاطرم نمیره .همیشه حواسش به ما بود.
هرموقع میخواستم برم مرخصی پولی توی جیب من میگذاشت
و میگفت دست خالی نرو سراغ مادرت .حتما یه هدیه برای مادرت
بخر بعد برو خونه .من و بقیۀ سربازها هروقت قرار بود به مرخصی
بریم به همهمون پول میداد .سفارش میکرد هدیه برای مادر
یادتون نره!»
سرباز این داستان را تعریف میکرد و اشک میریخت.

عصای دست

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

عصای دست مادرش بود .چون پدرش فوت شده بود،
نمیخواست مادرش احساس تنهایی بکند .در ریزترین مسائل
کمکحال خانوادهاش بود .از هیچ کاری دریغ نمیکرد .وقتی
مادرش چشمهایش را عمل کرده بود ،مجید به خانۀ مادرش
میرفت و کارهای مادرش را انجام میداد .حتی برایش پیاز سرخ
میکرد تا چشمهای مادرش اذیت نشود.
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خیال راحت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

پدرش به خاطر مریضی تقریبا از کار افتاده بود .تمام حواس
مجید به پدرش بود .نمیگذاشت احساس پیری او را اذیت کند.
آن زمان پدرش مغازۀ خواربار فروشی داشت .مجید هر وقت که
میدید اجناس مغازه کم شده است سریع خودش میرفت و برای
مغازه خرید میکرد .میدانست پدرش روی کم شدن اجناس
مغازه حساس است و از آن غمگین میشود .نمیتوانست ناراحتی
خانوادهاش را ببیند .میگفت« :بابا مغازهش رو دوست داره.
نمیخواد مغازه خالی بمونه».
با آنکه استخدام نیروی انتظامی بود ولی به مغازه پدرش
میرفت و آنجا را تمیز میکرد .جارو میکشید و طبقهها را مرتب
میکرد .بعد خوشحال به پدرش میگفت« :حاال با خیال راحت بیا
و بشین».
بعد از فوت پدرش ،با آنکه خودش ضربهی سنگینی خورده بود
ولی نمیگذاشت لحظهای جای خالی پدر ،خانوادهاش را آزرده کند.

بزرگترین آر زوها

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

آنقدر حواسش به رضایت و شادی دل پدر و مادرش جمع
بود که حتی از بز رگترین آر زوهایش چشم میپوشید .خیلی دلش
میخواست به کربال برود اما برای رفتن اقدام نمیکرد .دلش راضی
نمیشد خودش قبل از پدر و مادرش به این سفر برود .میخواست
پولی به دست بیاورد تا اول آنها را راهی زیارت کند.
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میگفت« :کاش اول پدر و مادرم میرفتند بعد من .زشته که تا
اونها نرفتن ،بنر کربالی من باالی در زده بشه!»

محبت خاص

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد شفیعی

1352
1371

رابطۀ ما فراتر از مادر و پسری بود .نمیتوانست ناراحتیام را
ببیند .همیشه حواسش به من بود .وقتهایی که حال و حوصله
نداشتم خودش نگاه میکرد ببیند که چه کاری در خانه مانده.
اگر ظرف نشستهای بود ،خودش آنرا میشست .یا اینکه کمک
میکرد غذا را آماده کنم.
به بازار هم که میرفتیم ،دلش میخواست من را شاد کند .هر
چه میدید و خوشش میآمد برای من میخرید.
این محبتهای خاصش همیشه در یادم میماند.

هوادار پدر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس کاظمی

1376
1396

وقتهای مرخصیاش که به روستا نمیآمد ،میفهمیدم میرود
کار میکند تا پول دربیاورد .میگفتم« :عباس جان توروخدا کار
نکن .تو فقط سالم باش من هیچی ازت نمیخوام».
آن موقع من دستم خالی بود .دامدار بودم و در روستا فقط
چند تایی گوسفند داشتیم که از آن گذران عمر میکردیم .عباس
میماند در شهر و کار میکرد که کرایۀ ماشین برگشتش را جور
کند .میگفتم« :تو کار نکن عباس .من خودم برات جور میکنم».
میگفت« :نه بابا .دست تو خالیه .من خجالت میکشم ازت
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پول بخوام».
خیلی دلسوز بو د .از بچگیاش برایم کار میکرد و کمکحال
بو د .ایام تعطیلی که زمان بیشتری داشت اصال نمیگذاشت
من کاری بکنم .میگفت« :تو دست نز ن بابا .من همهش ر و
انجام میدم».
پسر بز رگم اعتراض میکرد که« :چرا نمیذاری بابا کار کنه؟»
میگفت« :بابا نمیتونه کار کنه .خیلی سختی میکشه .من
جاش کار میکنم .خدا کریمه».

هدیه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محسن زارعی

1376
1396

آن روزها را به یاد میآورم و قلبم آتش میگیرد.
یک ر وز دیدم شلوار عیدش را که یکبار بیشتر نپوشیده بود،
تا کرد و در کیسهای گذاشت .پرسیدم« :محسن ،شلوارت ر و
کجا میبری؟»
گفت« :برای مهدی .دوستم .تازه نامزد کرده .شلوار تمیز و
خوب نداره .میخوام این رو براش ببرم!»
آن روز بهجای اینکه از مهربانی و دست و دلبازی پسرم تعجب
کنم ،از اینکه دوستش نامزد کرده متعجب شدم .سنشان پایین
بود .فکر میکردم چطور میتواند با این سن یک زندگی را اداره کند.
حواسم نبود که روبهروی چشمانم ،محسن چقدر مرد شده
است .بعدها فهمیدم.
وقتی که حساب پدرش را از طرف بانک بسته بودند .محسن
از خدمت مرخصی گرفت .کلی راه را کوبید و برگشت شهرمان .آمد
و گفت« :بابا ،این کارت بانکی من! حاال برای شماست .هرچقدر
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نیاز داشتید خودتون استفاده کنید!»
آن روز قلب من و پدرش سرشار از غرور شد .تازه فهمیده
بودیم که خدا چه پسری را به ما هدیه داده است!

سربلند

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محسن زارعی

1376
1396

غیرممکن بود که با محسن بیرون بروی و لبخند لحظهای
از لبانت بیفتد .خیلی خوشخنده و شوخ بود .هرکاری میکرد تا
دیگران را شاد کند .تا لبخند به لبمان نمیآورد ،آرام نمیگرفت.
عصبانیت یا ناراحتیاش را کم دیده بودم .آن هم بیشتر وقتهایی
بود که پای پدر و مادرش وسط بود .همیشه غصه میخورد که چرا
نتوانسته درسش را ادامه دهد .این را بهخاطر خودش نمیخواست.
همیشه دغدغهاش این بود که مادر و پدرش سرشان باال باشد.
خوشحال باشند از داشتن پسری مثل او.
میگفت« :میخواهم کاری بکنم که پدرم وقتی از در میاد
داخل ،سربلند باشه از اینکه بگه من پسرش هستم!»
بز رگترین خواستهاش از این دنیا همین بود .چیزی را برای
خودش نمیخواست .میخواست برای پدر و مادرش افتخار باشد.
آخرش همین شد .بزرگترین سعادت را برای خودش و
خانوادهاش رقم زد .به شهادت رسید و مادر و پدرش را سربلند کرد.
از آن به بعد ،پدرش که میخواست به جمعی وارد شود ،افتخار
میکرد که پدر شهید است!
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رفاقت همیشگی
شهید محمدسعید دهقان اناری

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1377
1397

کافی بود یکبار او را از نزدیک ببینی .دیگر تا آخرین لحظۀ
عمرت ،معنویت چهرهاش را از خاطر نمیبردی .در همان اولین
دیدار طوری دیگران را با اخالق خوش و صمیمتش جذب میکرد
که انگار سالها او را میشناختند .با هر کس دوست میشد
برایش از جان مایه میگذاشت .در رفاقت ،کسی به پای معرفتش
نمیرسید .هیچوقت پشت رفقایش را خالی نمیکرد.
در زمانهای که تمام رفاقت و رابطهها شکل منفعت به خود
گرفته بود ،او رفاقتی خالص داشت .بیریا و همیشگی.
حتی برای مادرش ،دوستی صمیمی بود .هوایش را داشت و
کمکش میکرد .از کارهای بیرون خانه گرفته تا نظافت و تمیزکاری
منز ل .رفتارهای خوب مادرش را میگرفت و در وجودش پرورش
میداد.
برای راضی کردن مادرش از هیچ چیز دریغ نداشت!

سعادتمند

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس نادری

1358
139۴

دعای خیر پدر و مادرش همیشه همراهمان بود .عباس خیلی
برای آنها احترام قائل بود .همیشه سعی میکرد تا جایی که
میتواند عصای دستشان باشد .چند سال اول زندگیمان را در
کنار پدر و مادرش زندگی میکردیم .وقتی هم که از شوش به دزفول
انتقالی گرفته بودیم ،باز هم همیشه حواسش بود که مادرش
احساس تنهایی نکند .هر روز که از سرکار برمیگشت حتما باید به
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پدر و مادرش یکی دوبار سر میزد .احتیاجاتشان را تهیه میکرد و
کارهایشان را انجام میداد.
عقیده داشت که انسان بدون رضایت پدر و مادرش نمیتواند
سعادتمند بشود!

در مسیر کربال

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی نوروزی

1371
1393

مرخصیاش تمام شده بود .وقتی میخواست دوباره برگردد
به محل خدمتش ،گفت« :بیایین که قبل از رفتن شما رو دوباره
ببنیم».
من و مادرش مشغول آماده شدن برای رفتن به سمت کربال
بودیم .نزدیک به حرکت بود و وقت زیادی نداشتیم .گفتم:
«باباجان ،ما که صبح همدیگرو دیدیم!»
گفت« :اشکال نداره .باز هم میخوام ببینمتون!»
انگار چیزی از دلش رد شده بود .رفتیم و همدیگر را قبل از
حرکت دیدیم .او رفت و ما هم راه افتادیم.
در مسیر برایمان زنگ زد و گفت چه خبر؟
گفتم« :در مسیر کربال هستیم .جای تو خالی!»
انگار لبخندش را از پشت گوشی تلفن دیدم که میگفت:
«خدارا چه دیدید؟ شاید من زودتر از شما به کربال رفتم!»
من آن لحظه فکرش را هم نمیکردم که منظور پسرم به
شهادت است .ساده از کنار آن حرف گذشتم و وقتی مدتی
بعد خبرشهادتش را به ما دادند ،تازه فهمیدم که پسرم چقدر به
شهادتش آگاه بوده است!
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کار برایش عار نبود!

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یاسر افضلی

1370
1392

آن زمان که من مریض شده بودم و دیگر توان کارکردن
نداشتم ،او با سن کماش مسئولیت خانواده را به دوش گرفته
بود .به بنایی میرفت .کارگری میکرد .به باغها میرفت و برای
صاحبانشان گردو تکانی میکرد .حتی شده بود که ضایعات
جمعآوری کند و بفروشد .رشتۀ الکترونیک برق قبول شده بود ولی
بهخاطر دوری دانشگاه از خانهمان و دست تنها ماندن من ،قید
درس خواندن را هم زد .با این وجود هیچوقت از زندگیاش ناراضی
نبود .از روزگار نمینالید و شکرگزار بود.
یاسر همیشه برای من هم پسر بود ،هم پدر.

رستگاری

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدحسین رستگار

1372
1396

در این دنیا بعد از خدا ،مادرش را بیش از همه دوست داشت.
کوچکترین نشانههای غم را که در صدا یا چهرهاش که میدید،
سریع به من میگفت« :تو مامان رو اذیت کردی؟ چیزی شده؟ چرا
مامان ناراحته؟»
آنقدر رابطهشان عمیق و صمیمی بود که محمدحسین حتی
قبل از مادر حاضر نبود صبحانه بخورد .اگر مادرم نمیخواست
صبحانه بخورد ،محمدحسین هم نمیخورد .اول خیالش از مادر
راحت میشد بعد خودش شروع به خوردن میکرد.
چون پدرم بیشتر اوقات در سفر بود و برادر بز رگترم به سرکار
میرفت ،او خودش را مسئول خانواده میدانست .با حضور او
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هیچوقت احساس تنهایی و بیپناهی نداشتیم .دل و پشتمان
همیشه به او گرم بود.
ما را به تفریح میبرد .شوخی میکرد .سربهسرمان میگذاشت.
آنقدر رفتارش حمایتگر و برادرانه بود که من بیشتر رازهایم را با او
در میان میگذاشتم .او هم همینطور بود.
چند شب قبل از شهادتش برایم زنگ زد .گفت« :تهمینه ،بیا
یک دل سیر با هم حرف بزنیم».
حالتش عجیب بود .خندهام گرفت .به شوخی گفتم« :محمد
کنتور میندازهها».
گفت« :اشکالی نداره .بیا حرف بزنیم».
آن روزها تازه خبر شهادت شهید محسن حججی پخش شده
بود .محمد برایش کلیپی ساخته و منتشر کرده بود .پرسید« :کلیپ
رو دیدی تهمینه؟ خوب بود؟»
گفتم« :آره .خدا به خانوادهاش صبر بده .خیلی غمگینکننده
بود».
آهی کشید .در صدایش حس غریبی داشت .گفت« :چند روز
دیگه نوبت من هم میشه!»
جا خوردم .قلبم از سینه پایین ریخت .نمیدانستم چه بگویم.
خودم را زدم به آن راه .به زور خندهای به لب آوردم و شوخی کردم:
«شهید شدن سعادت میخواد!»
چیزی نگفت .بحث را تمام کرد.
سکوتش یک هفتۀ بعد به من پاسخ داد .وقتی که از محل
خدمتش با خانه تماس گرفتند و گفتند« :محمدحسین شهید شد!»
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آماده باش!

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

دو سال آخر زندگیاش خیلی عوض شده بود .اخالق و رفتارش
رنگ و بویی خدایی گرفته بود .از چهرهاش نورانیت میبارید.
حرکاتش تغییر کرده بود .مهربانی و خوشاخالقیاش عجیب بود.
از خودم میپرسیدم عباس چرا تا این حد عوض شده است.
از سرکار که برمیگشت ،میآمد و به دست و پای من میافتاد.
بیدریغ محبت میکرد .من را میبوسید .میگفت مادری مثل من
پیدا نمیشود .پشت هم از من تشکر میکرد.
گاهی خجالت میکشیدم .میترسیدم .نمیتوانستم به
چشمهایش نگاه کنم .میگفتم« :این چه حرفیه مامان .من مادرم
وظیفمه».
قبول نمیکرد .قربان صدقهام میرفت .گاهی در میان این
محبتها میخواست من را آماده کند .میگفت« :باالخره منم میرم
و شهید میشم ،شما میشی مادر شهید!»
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()2
محبت و احسان به همرس
ّ

 .2محبت و احسان به همسر

امام باقر ؟ع؟ فرمودند:
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ ْ َ ً َ َ
ْ
اهلل أشدکم ِإکراما لِحال ِئل ِِهم.
ِإن أکرمکم عِ ند ِ
گرامیترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر
به همسر خود احترام بگذارد.
1

مقام معظم رهبری:
شما چه کار میکنید که گل محبت در دل
همسرتان بروید؟ این دست شما خانم و دست
شما آقاست .راهش چیست؟ راهش این است
که شما به او وفادار باشید و محبت بور زید .این
کار ،محبت را در دل او زنده میکند .او هم که
به شما محبت کند ،در دل شما هم محبت زنده
2
میشود؛ چون به هم وابستهاید.
 . 1وسائل الشيعة ،ج ،21ص.311 :
 . 2بیانات در مراسم عقد ازدواج.1383/03/20 ،
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همیشه همراه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید صمد بیات ترک

13۴۴
1388

همسرم خوشاخالق و قدردان بود .مراعات حال من را توی
زندگی میکرد .با اینکه خودش پلیس بود و دغدغههایش زیاد،
اما هیچوقت نخواست جلوی پیشرفتهای من را بگیرد .من آن
موقع پژوهشگر بودم .کارهایم زیاد بود و فشار کار و خانه اذیتم
میکرد .هربار که خسته میشدم و برایش زنگ میزدم و اظهار
ناراحتی میکردم ،سریع خودش را میرساند.
با شاخهای گل به خانه میآمد و آنقدر کمکم میکرد که قلبم
پر از شادی میشد.

زندگی شیرین

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

آرام و صبور بود .هیچوقت ناراحتی و عصبانیتش را ندیده
بودم .در خانه هم همینطور بود .اگر موردی پیش میآمد که با
همسرم مشکل پیدا میکردم ،او برایم تلفن میزد .نصیحتم
میکرد .میگفت چطور رفتار کنم که زندگی آرام و خوبی داشته
باشم .خودش خیلی این چیزها را رعایت میکرد .برخوردش با
همسرش خیلی خوب بود .همیشه مراقب بود که زنش در زندگی با
او از چیزی ناراحت نشود.
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همسر و همراه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

به خانهشان که میرفتیم ،میدیدم همیشه در کارها کمک
حال همسرش بود .هروقت حال همسرش خوب نبود میگفت:
«اصال نگران نباش .نیاز نیست غذا درست کنی .من از بیرون غذا
میخرم».
یکبار که خانۀشان بودیم ،همسرش مشغول پاککردن
سبزی بود .بدون آنکه از چیزی خجالت بکشد رفت کنار همسرش
و با او سبزیها را پاک کرد.
همین ظرافتهای اخالقش در زندگی ،او را محبوب کرده بود.
همسرش هنوز بعد از سالها گردنبندی که عکس شهید روی آن
است ،به گردن میاندازد.

خم به ابرو نمیآورد

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایمان یوسفی

1370
1397

آن سالها طبقۀ باالی منز ل پدرم زندگی میکردیم .من توی
حوزه علمیه درس میخواندم .ایمان نه تنها با این درس خواندن
من مخالفتی نمیکرد ،بلکه کمکحال من هم بود .درک میکرد که
بهخاطر رفتو آمدها و سنگینی درسها نمیتوانم آنطور که باید به
امور خانه رسیدگی کنم .از پاسگاه که میآمد همراه من میشد.
خانه را تمیز میکردیم .غذا میپختیم .خیلی مهربان بود .با اینکه
درس خواندنم باعث شده بود خیلی نتوانم به او برسم ولی حتی
یکبار هم این سختیها را به روی من نیاورد.
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شیرنی زندگی با او

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایمان یوسفی

1370
1397

چند شب قبل از شهادت او باالخره دفاع پایاننامهام را انجام
دادم و نمرۀ قبولی را گرفتم .ایمان خیلی خوشحال شده بود و
خودش رفت شیرینی خرید.
تمام سالهایی که من درس میخواندم ،او مردانه در کنارم
ایستاده بود و از لحاظ روحی به قلبم آرامش میداد .همیشه
تشویقهایش همراهم بود .با کمکهای او هر سال جزو طالب
ممتاز حوزه میشدم.
از اینکه مردی مثل او داشتم همیشه در دلم احساس افتخار
میکردم.

دل خوش
ِ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید امین حیدری

1372
139۴

امین هیچچیز را سخت نمیگرفت .من هم از او یاد گرفته
بودم .آن اوایل که به ایرانشهر منتقل شدیم وضعیت زندگیمان
خیلی مشکل بود .بهخاطر دوری مسیر نتوانستیم اثاثیۀ زیادی
با خودمان ببریم .امکانات کم بود .غم غربت هم به آن اضافه
میشد .امین کمردرد شدیدی گرفته بود و بهخاطر نداشتن هزینۀ
درمانش به دکتر نمیرفت .گاهی در حین ماموریت از شدت درد
مجبور میشد روی زمین خاکی دراز بکشد .مدام از من عذرخواهی
میکرد که به خاطرش به آنجا آمدهام و غربت و تنهایی را تحمل
میکنم.
برای من این چیزها سخت نبود .درست است که امکانات
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خاصی نداشتیم اما در کنار امین آنقدر دلم خوش بود که هیچچیز
دیگری به چشم نمیآمد.

تکیهگاه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

عمق رابطۀمان خیلی زیاد بود .بیشتر از آنکه زن و شوهر
باشیم ،رفیق بودیم .خیلیها به رابطۀ ما غبطه میخوردند .تمام
مشکالتمان را به کمک هم حل میکردیم .راز مخفی بینمان وجود
نداشت .حس میکردم در دنیا مشکلی نیست که مجید نتواند زود
حلش کند .برایم مثل یک تکیهگاه محکم بود.

غیرت و عشق

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید شریف نوروزی

1366
1396

وقت به دنیا آمدن دخترمان از یادم نمیرود .وقتی یسما را در
بغل پدرش گذاشتند خیلی خوشحال شد .تمام دو روزی را که من
در بیمارستان مانده بودم تا حالم بهتر شود او هم به خانه نرفته
بود .میماند بیمارستان .شبها را در ماشین میخوابید .هرچه
اصرار میکردم برود خانه و خیالش راحت باشد ،قبول نمیکرد.
میگفت« :تا شما اینجا هستید من هم اگر باشم خیالم راحت تره.
نمیتونم تنهاتون بذارم».
بعد از مرخصی من ،دخترمان ز ردی گرفت و مجبور شدیم در
بیمارستان بستریاش کنیم .تمام آن سه روز را باز هم شریف به
خانه نرفت .در ماشین خوابید و همانجا منتظرمان ماند .هم از
این غیرت و عشقش سر ذوق میآمدم ،هم دلم برایش میسوخت.
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میگفتم« :برو خونه کمی بخواب».
میگفت« :شما که خونه نیستید ،من راحت نیستم .دلم
میخواد باهم برگردیم به خونه».

چتر حمایت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسن قنبرزاده آهق

1355
1391

گاهی وقتها حس میکردم فرشتهای در خانه دارم که همیشه
همراهم است .در همۀ کارها .نمیگذارد در خانه آشفتگی حالم را بد
کند .ظرفها را میشوید .خانه را مرتب میکند .به احوال ما میرسد.
همیشه میگفت« :تو کارمند هستی .من وظیفمه که کمکحالت
باشم».
آن زمان معلم بودم .نمیفهمیدم پسرم چطور بز رگ میشود.
همۀ کارهایش با حسن بود .هر دو کارمند بودیم اما حسن
میدانست که من زود خسته میشوم .ظاهرش را حفظ میکرد.
همیشه زیر چتر حمایتش بودم.
بعضی وقتها جلوی مهمانها خجالت میکشیدم .نمیگذاشت
هیچکس ظرفها را بشوید .تنهایی همۀ کارها را انجام میداد .به
مهمانها هم اجازه نمیداد وارد آشپزخانه شوند .میگفتم« :زشته
حسن .اینطوری که بد میشه».
میخندید و میگفت« :بد اینه که من نتونستم برات ماشین
ظرفشویی بخرم .پس جریمهام اینه .خودم همشو میشورم!»
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تنها خودش

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید کمال کشاور زی

1362
1396

آنقدر که برای زن و بچهاش اهمیت قائل میشد ،به فکر خودش
نبود .در اداره آنقدر جذبه داشت که همه از ابهتش میترسیدند ولی
در خانه خیلی نرم و مهربان بود .رفتارش با هر شخصی متفاوت
بود .سرکار کامال جدی بود اما هیچوقت مشکالت کاریاش را به
خانه نمیآورد .کنار ما پدر و شوهری دلسوز و بامسئولیت بود.
کسی که همیشه برای حل مشکالتمان بهترین تکیهگاه محسوب
میشد.
میدانست که کارهای زیاد خانه خستهام میکند .خودش با
من قرار گذاشته بود که پختن ناهار روی دوش من باشد و شبها
خودش شام را آماده کند .در کنار او هیچوقت احساس تنهایی
نکردم .زمانی که باردار بودم ،خودش به کارهای خانه رسیدگی
میکرد .حتی منتظر نمیماند که من درخواستی داشته باشم.
خودش قبل از من به فکر همه چیز بود .در تمام دوران بارداری
این نبود که کسی مثل مادر و یا خواهر کمک حال من باشند ،نه؛
تنها کمال در کنار من بود .خودش به تنهایی برای من جای پدر،
مادر ،خواهر و برادر را پر میکرد .همۀ راز و نیاز و درد و دلهای من
با خودش بود .تنها خودش!

در کارش میماندم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید کمال کشاور زی

1362
1396

در تمام ده سال زندگیمان یک اخم یا ترشرویی از او ندیدم.
حتی وقتهایی که ناهار را بد درست میکردم ،چه شور میشد،
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چه بیمزه ،یکبار هم به روی من نیاورده بود .به نان و تخممرغ
یا پنیر هم راضی بود .میگفت چه اشکالی دارد؟ یک بار هم نان و
پنیر بخوریم.
در کارش میماندم .از خودم خجالت میکشیدم و فکر
میکردم یک آدم تا چه اندازه میتواند مهربان باشد!

بوی بهشت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

به خانوادۀ کوچکمان عالقۀ زیادی داشت .تا زمان به دنیا
آمدن پسرمان خیلی حواسش به من و زندگیمان بود .همیشه
نگران این بود که موقع وضع حمل من حضور نداشته باشد.
چند روز قبل از به دنیا آمدن فر زندمان آمد و از من مراقبت
کرد .نمیگذاشت لحظهای احساس بیکسی و کمبود داشته
باشم .میدانست که در آن دوران هر زنی تا چه اندازه به حمایت
عاطفی همسرش نیازمند است.
در بیمارستان وقتی پرستار پسرمان را در آغوشش گذاشت،
علیاکبر حال عجیبی پیدا کرد .در آغوش فشارش داد و به گریه
افتاد .من دلیل گریهاش را نمیفهمیدم .نمیدانستم اشک شوق
است یا جدایی .شاید آن زمان علیاکبر میدانست که بودنش در
کنار این نوزاد خیلی طول نمیکشد .با نگرانی میپرسیدم« :چرا
گریه میکنی؟»
در میان اشک لبخند میزد و میگفت« :حالم خیلی خوبه».
همانطور پسرمان را میبوسید .میبویید و میگفت این بچه
بوی بهشت میدهد!
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ضامن

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

با آنکه خودمان وضعیت مالی خوبی نداشتیم ولی او همیشه
پشتیبان فامیل و برادرهایش بود .بارها شده بود که ضامن آنها
میشد .گاهی اوقات آنها سر رسید قسطها را عقب میانداختند و
حقوق ماهانۀ ما قطع میشد ولی علیاکبر به روی خودش نمیآورد.
حتی یک دوره وقتی پسر کوچکمان دو سهماهه بود ،حقوقمان قطع
شده بود .من خجالت میکشیدم که از او بخواهم برای خانه چیزی
بخرد .در تنهایی به آن فکر میکردم ولی به روی شوهرم نمیآوردم.
وقتی علیاکبر به خانه برمیگشت در کمال ناباوری میدیدم دقیقا
همان احتیاجات مرا خریداری کرده .تعجب میکردم.
میگفتم« :علی اکبر ،دیشب من اینو میخواستم ولی بهت
نگفتم چون خجالت کشیدم و فکر کردم پول نداریم».
عادت نداشت این چیزها را به روی ما بیاورد .هرجور شده بود
میخواست ما احساس راحتی داشته باشیم .با آنکه میدانستم
اوضاع خوبی ندارد ولی برای آرامش من میگفت« :من همیشه
دارم .خیالت راحت .هیچ کم و کاستی نمیخوام برای شما بذارم».

دوست داشتن از دور

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

در زاهدان که به ماموریت میرفت هر روز چندین بار با من تماس
میگرفت و احوالم را میپرسید .نمیخواست دوریاش باعث رنج و
غم و دلتنگیام بشود .هر فرصتی که پیدا میکرد میخواست به من
نشان بدهد که حواسش به ما هست و از دور مراقبتمان میکند.
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وقتهایی که برمیگشت مدتهای نبودنش را جبران میکرد.
آنقدر محبت میکرد و با بچهها بازی و شوخی میکرد که خیس از
عرق سر جایش مینشست.
با آن که خودش در بیرون از منز ل شغل سختی داشت ولی من
را در کارهای خانه تنها نمیگذاشت.
اگر جایی کثیف بود خودش جاروبرقی میکشید .دستمال
برمیداشت و گردگیری میکرد .بچهها را به حمام میبرد.
بعد از شهادتش که به سر خاکش میرفتم ،به او میگفتم« :تو
از هر کسی که میشناختم بهتر بودی و این دفعه هم چنان رفتی و
انتخاب کردی که زدی روی دست همه!»

همسفر بهشتی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر کشتکار

1369
1395

تنها به دنبال زنی برای گذراندن این چند صباح دنیا نمیگشت.
فکر و اندیشه او بسیار فراتر از این دنیا و مادیات و زینتهایش بود.
او در تمام زندگی مشترک سعی میکرد هم مرا در کارهای دنیایی
راهنمایی کند و هم کمکم کند آخرت خوبی برای خودم بسازم.
دلش میخواست در تمام مسیرهای پیش رو با هم باشیم .چه در
چند سال کوتاه این دنیا تا شهادتش ،چه بعد از آن و در دنیای دیگر.
علیاکبرهمیشهبهمنمیگفتبهدنبالیکهمسفربهشتیمیگردد!

سوغاتی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی حاجی عرب

1371
139۴

آقا مهدی رفتارهایش خیلی شیرین بود .هر بار که از ماموریت به
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خانه برمیگشت ،عادت داشت برای همۀ خانواده سوغاتی و هدیه
بیاورد .برگشتنش با هدایایی که میآورد خیلی لذتبخشتر میشد.
بار آخر انگار میدانست که خودش نمیتواند برگردد .سه روز
قبل از شهادتش تمام هدایا و سوغاتیها را برایمان پست کرد.
اینکه سوغاتیهای آقا مهدی را مامور پست به خانه بیاورد
برایم عجیب بود .سه روز بعد که اخبار شهادتش در شهر پخش
شد ،تازه متوجه شدم که آقا مهدی خودش از همه چیز خبر داشت!
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()3

تربیتتربآن ّیهات آنها
فرزندانز وندان و
ت به فر
 .3مح ّب
محبت به
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
َ ْ ُ ََْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ََ َُ ْ ُْ َ َْ
ُ
أک ِرموا أوالدکم و أح ِسنوا أدبهم یغفر لکم.
فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب تربیتشان
کنید تا گناهان شما آمر زیده شود.
1

مقام معظم رهبری:
به نظر اسالم آن چیزی که اصل و محور
است ،تشکیل کانون خانوادگی است .از نظر
اسالم ،خانواده یک رکن بزرگ است .اگر
باشد و سالمش باشد و تربیت درست باشد،
در پیشرفت کار جامعه به صورتی که اسالم
2
میخواهد ،تأثیر زیادی دارد.
 . 1مكارم األخالق ،ص.222 :
 . 2بیانات در مراسم عقد.1370/04/20 ،
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بازی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

با آن که همیشه مشغله داشت و کارش خیلی سنگین بود
ولی توجهاش نسبت به خانواده کم نمیشد .تا دیروقت سر پست
میماند اما وقتی به خانه میآمد ،خستگی را میگذاشت کنار .با
دخترمان بازی میکرد .گاهی که آمدنش خیلی طول میکشید و
دخترمان میخوابید .وقتی میآمد اصرار میکرد که دخترمان را از
خواب بیدار کند تا با هم بازی کنند .میگفتم« :گناه دارد بچه».
میگفت« :تا با دخترم بازی نکنم ،خوابم نمیبرد».

تربیت صحیح

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یوسف فرهادی

13۴9
1395

شوهرم بارها تعریف کرده بود که با چه سختی در مدرسه
شبانهروزی درس خوانده است .آن زمان خانوادهاش به صورت
عشایری زندگی میکردند .با وجود آن سختیها قسم میخورد که
نگذاشته بود حتی یکبار نماز یا روزهاش قضا بشود.
همیشه به دخترهایمان تاکید میکرد که تحت هر شرایطی
نمازشان را بخوانند و نگذارند قضا بشود .میگفت در آخرت از
پدر و مادرها سوال میشود که فر زندانتان نماز میخوانند یا نه؟
نمیخواست برای تربیت ناصحیح فرزندانش ،نزد خدا سرافکنده
بماند!
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سپردمت به خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

چندین ماه قبل از شهادتش فرمی پر کرده بود تا از طریق محل
کارش به سوریه برود .آر زویش این بود که مدافع حرم حضرت
زینب؟اهع؟ باشد.
به من نگفته بود که فرم را پر کرده است .آمد خانه و پرسید:
«راضی هستی من برم سوریه؟»
نمیدانستم باید چه بگویم .قلبم لر زیده بود .هزار فکر از سرم
گذشته بود .فکر کردم شاید بتوانم به بهانۀ دخترمان فکر سوریه
رفتن را از سرش بیرون کنم .گفتم« :شما خودت نمیدونی سوگند
چقدر وابسته شماست؟ من نمیتونم اجازه بدم!»
رفتارهای سوگند که یادم میآمد ،قلبم فشرده میشد .سوگند
و مجید سرشان را روی یک بالش میگذاشتند .خیلی به همدیگر
وابسته بودند .گاهی که مجید اداره میماند و خانه نمیآمد سوگند
برایش تلفن میزد و میگفت« :بابا پس دخترت با کی بخوابه؟ من
بالش تورو بو میکنم تا برگردی خونه!»
این صحنهها از روبهروی چشمانم میگذشت و نمیتوانستم
خودم را راضی کنم .برای دختر کوچکمان بیپدری ضربۀ سنگینی
بود .دیگر طاقت نیاوردم .گفتم« :خدای نکرده اگر شهید بشی من
چیکار کنم؟ اصال تو مارو به کی میخوای بسپاری؟»
سکوت کرد و لبخند زد .آرام گفت« :به خدا!»
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بهترین تکیهگاه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یوسف فرهادی

13۴9
1395

روی تربیت دخترانش حساسیت خاصی داشت .برایشان نه
تنها یک پدر ،که مثل آموزگاری دلسوز بود .برای حجاب دخترها
اهمیت زیادی قائل بود .دلیل این سختگیری را هم برایشان
توضیح میداد .چون خودش در نیروی انتظامی کار میکرد و
اتفاقات زیادی را به چشم دیده بود ،آنها را برای دخترانش تعریف
میکرد .نمیخواست برای دختران خودش اتفاق بدی بیفتد.
برایشان کتاب میخرید .موضوع بیشتر کتابها راجع به
زندگی موفق و سالم بود .برای آنها وقت زیادی میگذاشت .برای
پیشرفتشان از هیچ تالشی دریغ نمیکرد .با آنکه مخارج دانشگاه
دخترها باال بود اما او یکبار هم این را به روی آنها نمیآورد.
میخواست در آرامش درسشان را بخوانند و اذیت نشوند.
در اوقاتی که باهم بودند ،ساعتها راجع به شوهرداری و
خانهداری صحبت میکردند .با هم به نتیجه میرسیدند .تا آنجا
که دخترها بیشتر رازهایشان را با پدر در میان میگذاشتند.
آنقدر با هم صمیمی بودند که دخترها پدرشان را بهترین
تکیهگاه و محرمترین انسان روی زمین میدانستند!
وقتی از سر کار برمیگشت حتما تکتکشان را میبوسید .هر
کجا هم که مینشست به پدرها توصیه میکرد که دخترانتان را زیاد
ببوسید ،ثواب دارد.
در محلهای که دختران به خاطر تربیت ناصحیح و ارتباطات
غیرشرعی ،بدون شناخت و آگاهی خیلی زود ازدواج میکردند و
خیلی هم زود طالق میگرفتند ،او دخترانش را طوری تربیت کرده
بود که از محبت پدرشان سیراب بودند.
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محبت برای خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس نادری

1358
139۴

برای دخترانمان بیشترین حساسیتش بر ر وی حجاب و
قرآن بو د .همیشه میگفت« :من دوست دارم دخترام محجبه و
چادری باشن!»
از همان کودکی عادتشان داده بود که چادر بگذارند .عقیده
داشت که این عالیق باید از بچگی در دخترانمان شکل بگیرد.
همیشه سعی میکرد برایشان لباسهای بلند و مانتوهای گشاد
بخرد .آنقدر این مسائل را با محبت به دخترها عنوان کرده بود که
آنها هم برای رعایتشان عالقمند شده بودند.
در مهدکودک قرآن یاد میگرفتند و وقتی با عباس به دنبالشان
میرفتیم ،در ماشین که مینشستند عباس با مهربانی میپرسید:
«امروز قرآن چی یاد گرفتید؟ برام بخونین!»
بچهها یکییکی قرآن میخواندند و او با محبت و قربان صدقه،
تشویقشان میکرد و برایشان جایزه میخرید.

بدون پدر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی حاجی عرب

1371
139۴

خوشش نمیآمد که دخترمان را لوس بار بیاورم .مخالف بود
که من زیادی نازش را بکشم .نگران بود.
میگفت« :اینقدر لوسش نکن .باید روحیهش جوری باشه که
وقتی بزرگ شد بتونه از پس خودش بربیاد و از جامعه لطمه نخوره».
انگار میدانست که این دختر قرار است بدون پدر ،بز رگ شود!
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پر انر ژی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبدالرسول قربانی

13۴9
1388

با آنکه از نظر کاری گرفتاریهای زیادی داشت اما به خانواده
خیلی اهمیت میداد .بعضی شبها که دیروقت به خانه میآمد
زنگ میزد و میگفت« :بچهها رو آماده کن .توی خونه بودن،
حوصلشون سررفته .بریم یه دوری تو خیابونا بزنیم ،یه پارکی برن
روحیشون عوض بشه».
گاهی هم به خانۀ فامیل میرفتیم تا دیدو بازدیدی داشته باشیم.
روحیۀمان تازه میشد و بچهها تفریح داشتند.
ساعتهایی را که خانه حضور داشت سعی میکرد واقعا
مفید باشد .اینطور نبود که بگوید خستهام یا میخواهم بخوابم.
پرانر ژی بود.
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آسامن سوم
شناسیشناسی
وظیفـه
آسمان سوم :وظیفه
امام علی ؟ع؟ فرموند:
َ
ََُْ
َ َ َْ ُ ْ
َ
اهلل لومة
هاد ِه و ال تأخذك فِي ِ
اهلل َح ّق ِج ِ
َجاهِ ْد فِي ِ
ْ
ْ
َ
ُ
1
ض ال َغ َم َر ِات لِل َح ّ ِق َح ْی ُث َکان.
ال ئ ٍِم َو خ ِ
در راه خدا آنگونه که شایسته است تالش کن و
هرگز سرزنش مالمتگران تو را از تالش در راه خدا باز
ندارد .برای حق در مشکالت و سختیها تالش کن.
مقام معظم رهبری:
کسی که برای تکلیف عمل میکند ،دچار تردید و
تزلز ل نمیشود؛ ترسیده و خسته نمیشود؛ از راه
برنمیگردد و مصلحت اندیشیهای شخصی،
تعیین کنندۀ راه و جهتگیری او نمیشود .کسی
که سیاست را با عرفان جمع میکند و معنویت را با
حرکت سیاسی ،یکجا در برنامۀ زندگی خود قرار
میدهد ،برای او ترس از مرگ معنا ندارد؛ ترس از
2
شکست هم معنا ندارد.
 . 1نهج البالغه ،نامۀ .31
 . 2بیانات در مراسم پانزدهمين سالگرد رحلت امام خمينی (رحمهاهلل).1383/03/14 ،
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()1
تعــهـدووجــدانکــاری

 .1تعهد و وجدان کاری

پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
َ َ
ً َْ
َ
ِإذا َعمِ ل أ َح ُد ُک ْم َع َمال فل ُی ْتقِ ن.
چون کسی از شما به کاری دست زند ،باید
درست و محکم کار کند.
1

پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ُ َ ً َ َ َ ًََ َ
َ
َ
ْ
َو َل ِک َّن َ
اهلل ُی ِح ّب ع ْبدا ِإذا عمِ ل عمال أحکمه.
خدا بندهای را دوست میدارد که چون کاری
انجام دهد ،آن را درست و استوار و بینقص به
انجام برساند.
2

مقام معظم رهبری:
«وجدان کار» یعنی اینکه اگر کاری را به عهده
گرفتیم و انجام آن را ّ
تعهد کردیم _چه این کار،
برای شخص خودمان یا خانواده خودمان؛
جهت نان درآوردن باشد ،و چه کاری اجتماعی
و مردمی و مربوط به دیگران باشد_ آن را خوب
و کامل و دقیق و تمام انجام دهیم .به تعبیر
3
معروف ،برای آن کار« ،سنگ تمام بگذاریم».
وجدان کاری ،یعنی افراد یک جامعه ،خود را
ِ
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در قبال آن کاری که پذیرفتهاند ّ
متعهد بدانند
ِ
و نوعی احساس وجدان نسبت به آن داشته
سرهمبندی و رفع تکلیف نکنند و آن
باشند و ِ
کار را بهصورت کامل انجام دهند .اینها از جمله
ّ
ُخ ّ
لقیات یک ملت است که تأثیرش در زندگی و
4
سرنوشت آنها خیلی زیاد است.
 . 1الكافي ،ج ،3ص.263 :
 . 2األمالي( للصدوق) ،النص ،ص.385 :
 . 3بیانات به مناسبت حلول سال .1373
 . 4بیانات در دیدار اعضای شوراهای فرهنگ عمومی استانها.1374/04/19 ،
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همیشه در خدمت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

آن سالها در جهرم زندگی میکردیم .ایرج بیشتر اوقات درحال
وظیفه بود و کمتر به خانه میآمد .گاهی برای عوضشدن روحیۀ
ما ،من و دخترم را سوار ماشین میکرد و در شهر میچرخاند.
یکبار که رفته بودیم تا دور بزنیم چشمش به پیکانی خورد که
زن و مردی در آن نشسته بودند .پالکش را که دید ،حالتش عوض
شد .گفت« :ما خیلی وقته دنبال این ماشین میگردیم .این آدم
تحت تعقیبه».
مسیر ماشینمان را عوض کرد و پیکان را تعقیب میکرد.
ترسیده بودم .نگران بودم رانندۀ پیکان متوجه شود و اتفاق بدی
بیفتد .گفتم« :ایرج تو االن سر پست نیستی .بچه توی ماشینمونه.
خطرناکه .ول کن».
به اداره زنگ زد و موقعیت را اطالع داد .به من لبخند زد و گفت:
«نگران نباش .صبر کن .نمیتونم تعقیبش نکنم .خیلی وقته دنبال
این مجرم میگردیم».
آن ماشین را آنقدر تعقیب کردیم تا باالخره نیروهای کمکی
رسیدند .خیالش که از بابت دستگیری راحت شد ،دور زد و دوباره
به راهمان برگشتیم.
احساس وظیفهاش به خدمت و لباس پلیسیاش هیچگاه
رهایش نمیکرد .حتی وقتی همسر و بچهاش همراهش بودند .با آن
پشتکار و حس مسئولیت ،همیشه در خدمت بود.
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چشمهایش همیشه باز بود
شهید بهنام امیری

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1360
1390

خدمتش را در قسمت مبار زه با مواد مخدر میگذراند .افتخارش
همین بود که توانسته محمولههای قاچاق زیادی را توقیف کند.
خودش برایم تعریف کرده بود که مجبور است هر ماه خط تلفنش
را عوض کند .قاچاقچیهای زیادی تهدیدش میکردند.
نگرانش بودم .بهنام برای همۀ ما عزیز بودم .خوب میدانستم
پدرم چقدر به وجودش وابسته است.
گفتم« :داداش جان ،چرا آخه داری با جونت بازی میکنی؟»
جوابی که آن روز به من داد هیچوقت از خاطرم نرفت .گفته بود:
«من توی آگاهی شیراز شعبه سرقت مسلحانه بودم ،وقتی
مسئول پروندهای بودم و متهمانی رو که میگرفتیم ،تحقیق میکردم
که چی باعث شده این جوونها برن به سمت خالف .به این نتیجه
رسیدم همه از طریق مواد مخدر به این راهها کشیده میشن .روزی
که رفتم بندرعباس قسم خوردم که اجازه ندم حتی یه گرم مواد
مخدر از اون مرز وارد کشور بشه .هر جوونی که توی این مملکت
معتاد میشه ،یک پدر و مادر بدبخت میشن .یک خانواده نابود
میشه .از همه مهمتر یک زن یا دختر به خاطر اینکه یه برادر یا شوهر
معتاد دارن به فساد و فحشا کشیده میشن .اولین مقصر تمام این
اتفاقات من پلیسی هستم که چشمام رو به این مسئله میبندم.
من نمیخوام هیچوقت چشمام رو ببندم .برای همین اون قسم رو
خوردم .من برای مردم این کارو میکنم و تا پای جونم میایستم.
اصال برای من جونم مهم نیست .برای من مهم اینه که باعث بدبختی
و نابودی و از هم پاشیدگی یه خانواده نشم!»
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وظیفه شناس

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسنعلی بخردان

1356
1395

آنقدر وظیفهشناس بود که حتی حاضر نبود یک دقیقه بهخاطر
کارهای شخصی ،از خدمتش بگذرد .یکبار یکی از آشنایان به
رحمت خدا رفته بود و قرار بود به مجلس ختم برویم .زنگ زدم
برای حسن علی و گفتم« :داداش امروز رو مرخصی بگیر که بریم
فاتحهخونی».
فکرش را نمیکردم اما گفت« :خدا بیامر زدش اما من نمیتونم
بیام .شغلم واجبتره!»

شغل مهم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خیراهلل امانزاده

13۴8
1397

برای کارش خیلی ار زش قائل بود .در تمام سالهایی که
خدمت کرد من یکبار ندیدم که سر کارش غیبت داشته باشد.
شغلش را فراتر از یک کار ،بلکه یک آرمان و وظیفه میدید .یکبار
برای مسافرت از شیراز به آذربایجان غربی رفته بودیم .خیراهلل
برای آنکه نخواهد مرخصی بگیرد ،فقط یک شب در آذربایجان
ماند .دوباره این راه طوالنی را برگشت.
گفتم« :ما که تازه اومدیم .چرا این راه طوالنی رو به این زودی
برگردیم؟»
با مهربانی گفت« :چارهای نیست ،کار من خیلی مهمه!»
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آخرین خداحافظی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خیراهلل امان زاده

13۴8
1397

در کارش خیلی دقیق و متعهد بود .با عشق انجامش میداد.
هربار که میخواست از خانه به سر کار برود قصد میکرد که تمام
جانش را در این راه بگذارد .همیشه موقع خداحافظی رو میکرد به
من و میگفت« :فکر کن این آخرین خداحافظی منه .انتظار نداشته
باش که برگردم .رفتن من با خودمه اما برگشتنم با خداست!»

قلب مهربان

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسن قنبرزاده آهق

1355
1391

هر روز کارش سختتر میشد .پلیس بودن آن هم در کردستان
کار خطرناکی است .هر روز میشنیدم که چند نفر از همکارانش
شهید میشدند .بعضیها در عملیات ،بعضی در ترور .این چیزها
را که میشنیدم ،اضطراب وجودم را میگرفت .میگفتم« :حسن
تورو خدا کارهای انتقالی رو درست کن که از بوکان بریم».
میگفت که چارهای نیست .آنجا هم نیاز به امنیت دارد.
سر و کارش با دزدها بود .همیشه احساس میکرد در ماموریت
است .حتی وقتی در سفر بودیم و میخواستیم به شهر خودمان
سری بزنیم .همیشه کف دستش شماره پالک ماشین یا موتور ها را
مینوشت .در جاده چشمش روی پالکها دودو میزد .بارها پیش
آمده بود که ماشین دزدی را با همین کارها پیدا میکرد .سریع با
همکارانش تماس میگرفت و موقعیت را اعالم میکرد .من گاهی از
اینکه همیشه حواسش به کار و مسئولیتش بود ،خسته میشدم.
میگفتم« :تورو خدا ول کن حسن .ناسالمتی داریم میریم
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مسافرت .االن که وقت کار نیست .بگذار با آرامش بریم».
میگفت« :من نسبت به کسی که ماشینش دزدیده شده
احساس مسئولیت دارم .اون بیچاره با هزارتا قرض و قسط
ماشینش رو خریده .اونوقت یکی میاد و در یک لحظه ماشینش رو
میدزده و صاحب میشه .اینطوری که سنگروسنگ بند نمیشه.
من نمیتونم ساده از کنارش بگذرم».
گاهی با خودم فکر میکردم خدا حسن را برای خودش خلق
کرده بود نه برای ما .از بس که قلب مهربانی داشت.

اولویت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدرضا بهزادپور

135۴
1397

به شهادت که رسید ،جناب سرهنگ مرکزشان میگفت« :من
بازوهایم را از دست دادم!»
آنقدر برای مردم کار و خدمت کرده بود که همۀ اهالی شهر
جیرفت او را میشناختند .اگر از دستش خدمتی برمیآمد ،محال
بود که دریغ کند .همۀ انر ژی و وقت و عمرش را در همین راه
گذاشته بود .همیشه حس میکردم محمدرضا خیلی بیشتر از آن
که سهم من و بچههایم باشد ،سهم مردم بود .کم به خانه میآمد.
شبی هم که به شهادت رسید ،در مرخصی بود .بعد از مدتها
با بچههایمان به پارک رفته بودیم تا حال و هوایی عوض کنند.
کنار هم نشسته بودیم که از مرکز برایش تماس گرفتند .گفتند که
عملیاتی برای جابهجایی مواد مخدر پیش آمده .خواستند که او
هم به همراهشان برود.
بارها دیده بودم که در مرخصی و اوقات تعطیلیاش ما را رها
میکرد و با همان لباس شخصیاش به ماموریت میرفت .فرقی هم
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نمیکرد که بچۀمان مریض باشد یا نه .کار مردم برای او در اولویت
بود .از جانش مایه میگذاشت.
آن شب ما زود به خانه برگشتیم و محمدرضا به ماموریت
رفت .ماموریتی که از آن هیچ بازگشتی نداشت!

فرمانده دلها
شهید محمدمراد بهزادیشیخرباط

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1350
1392

شغلش را که خدمت به مردم و وطن بود از اعماق وجودش
دوست داشت .بیشتر از ساعات کاریاش کار میکرد و کمتر نه!
حتی روزی که به شهادت رسید ،وقت کاریاش نبود .خودش
داوطلبانه رفته بود .هر چند که در زمان استراحت مسئولیتی بر
گردنش نداشت.
با آنکه این شغل برایش حقوق زیادی نداشت و خیلی وقتها
برای تامین رفاه خانواده مجبور به مسافرکشی و کارگری بود اما
هیچوقت به فکر کنارهگیری از کارش نبود .آنقدر به وظیفهاش عالقه
داشت که حاضر نبود به هیچ بهانهای رهایش کند.
به امام خمینی (ره) و امام خامنهای ارادتی داشت که همیشه
در صحبتهایش آنها را «فرمانده» خطاب میکرد.
کسانی که از عالقهاش خبر داشتند با تعجب میپرسیدند:
«فرماندهتون کیه؟»
او با لذت و افتخار پاسخ میداد« :حضرت آقا! امام خامنهای»...
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رفیق تا همیشه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مرتضی عسکریزاده

1362
1397

مرتضی با من تماس گرفت و گفت دخترمان را بگذارم خانۀ
پدرم .میخواست که باهم دونفره بیرون برویم.
قرار گذاشتیم و من تنها به آنجا رفتم .دیدم بلیط سینما گرفته
است .خوشحال شدم .بعد از مدتها این قرار دو نفره برایم حس
و حال خاصی داشت .مخصوصا که آن روزها کمتر میدیدمش و
او بیشتر اوقات را سرکار بود.
طبق معمول قبل از هر کاری نماز اول وقتش را خواند و با هم
به سینما رفتیم.
فیلمی که انتخاب کرده بود ،راجع به دفاع از کشور و شهادت
بود .اواسط فیلم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم .بغض گلویم را
گرفته بود .طاقت نیاوردم .اشکهایم بیاختیار پایین میریخت.
مرتضی که حال منقلبم را دید ،آرامم کرد .پشت هم میگفت:
«ببین که این آدم از زندگیش گذشت ،از زنش گذشت ،از بچهاش
گذشت ،برای اسالم ،برای نجات جون آدمها ...هر کسی نمیتونه
اینجوری از جون و همسر و بچهاش بگذره!»
برای من تصورش هم سخت بود .نمیتوانستم لحظهای
خودم را به جای آنها بگذارم .قبول نمیکردم .میگفتم« :نه !
خیلی سخته .برای خانوادهاش خیلی سخته .قابل تحمل نیست.
وحشتناکه .من اگه باشم نمیتونم تحمل کنم!»
میخواست آرامم کند.
میگفت« :اینجوری فکر نکن .به این فکر کن که چه کار بز رگی
کرده .جون چند نفر رو نجات داده!»
برای من لحظهای دوری از مرتضی قابل تحمل نبود .فیلم
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را میدیدم و حس میکردم چقدر شوهرم را دوست دارم .دلم
برایش تنگ شده بود .حتی نشستنش در کنارم این دلتنگی را آرام
نمیکرد .بیقرار شده بودم.
فیلم که تمام شد ،قرار بود برویم شام دونفرهمان را با هم
بخوریم که گوشی موبایلش زنگ خورد .از مرکز بود .گفتند که
ماموریتی پیش آمده و مرتضی هرچه زودتر باید خودش را برساند.
قلبم خالی شد .بهانه گرفتم که« :مگه قرار نبود امشب رو باهم
باشیم؟»
لبخند زد .گفت که چارهای نیست و جان مردم در خطر است.
میدانستم که از ماموریتهایش نمیتواند بگذرد .میدانستم که
چقدر به کار و مسئولیتش ایمان دارد .اما نمیدانستم که آن آخرین
دیدارمان است!
من را رساند به خانۀ پدرم و سریع رفت .رفت تا همیشه .و من
بعدها فهمیدم که آن شب ،آن فیلم ،همهشان زمینههایی بوده که
مرتضی با آنها بخواهد بعد از شهادتش ،به قلب من آرامش بدهد!

شریک حفظ جان مردم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبدالرسول قربانی

13۴9
1388

آن روزها از دوری و دلتنگی غصۀ زیادی میخوردم .ناراحت
بودم که نمیتوانم دل سیر ببینمش .گاهی میشد که سهچهار
روز پشت سر هم درگیر بود و فرصت نمیکرد به خانه بیاید تا ما
ببینیمش .مخصوصا ماه آخر را که در قسمت جرائم جنایی استان
فارس مشغول بود .کم میدیدیمش و گاهی اصال .این نبودنها
نگرانم میکرد .میگفتم« :همۀ وقتت رو برای اداره میذاری .پس
من و بچههام چی؟ سهم ما از دیدن و بودن تو همینقدره؟»
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ناراحتیام را که دید چیزی نگفت .میتوانست من را درک کند اما
ذهنش با مسئلههای بزرگتری روبهرو بود .یکبار که نشسته بودم
آمد کنارم .فیلم ضبطشدهای را نشانم داد و گفت« :خوب ببین».
در فیلم پسر بچۀ هشت سالهای که پلیسها از دست گروگان
گیرها آزادش کرده بودند ،دوید به سمت مادرش .مادر ،بچه را با
ذوق و اشک و شوق بغل زد .صدای گریههایشان تنم را میلرزاند.
صحنۀ شاد اما اذیتکنندهای بود .نمیتوانستم خودم را جای آن
مادر بگذارم .عبدالرسول رو کرد به من .گفت« :تو حاضری من
پیش شما بشینم ولی یه مادر در انتظار بچهاش گریه کنه؟ شما
اینطور راضی هستی؟ دلت نمیسوزه برای آدمهایی که منتظر کمک
من هستن؟ هنوز هم میخوای من بیشتر وقتم رو برای شما بگذارم؟»
انگار تازه با واقعیت روبهرو شده بودم .تصورش هم سخت
بود .اگر جان آدمها به حضور عبدالرسول بستگی داشت ،من چه
خواستهای میتوانستم داشته باشم؟
گفتم« :نه دیگه ،وقتی که موقعیت اینجوری هست شما برو به
کارت برس».
میدانستم که نمیخواهد من اذیت بشوم .اما مجبور بود.
احساسمسئولیتشنسبتبهمردمآراماشنمیگذاشت.نمیتوانست
از اتفاقات تلخی که برای آدمها میافتد چشمپوشی کند.
گفت« :شما دیگه باید تالش بکنی تا من بتونم اون کاری که از
دستم برمیآد برای این جامعه انجام بدم».
با این حرف حس میکردم من هم با او شریکم .شریک حفظ
جان و مال مردم .در دلم شاد شدم .آرام شدم .فکر میکردم
عبدالرسول نه تنها به من ،بلکه به کل مردم شیراز تعلق دارد.
میگفت« :خدا منو واسطه کرده تا قدم خیری بردارم برای
حل مشکالت مردم .وقتی من این لباس خدمت رو پوشیدم ،دیگه
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فقط برای تو حکم شوهر رو ندارم .وقت و زندگی من متعلق به تمام
این جامعه است».

مقتدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید امین مرادی

1372
139۴

وقتی که زابل بودم ،بارها شده بود که برایم زنگ میزد.
میان حرفهایمان ،صحبت آقا را پیش میکشید .نکتههای
سخنرانیاش را میگفت .دلش میخواست ذهن من هم روشن
باشد .احساس وظیفه میکرد تا سخنان رهبر را به گوش همه
برساند.
بعد از ازدواجمان تازه فهمیده بودم که تا چه حد دلدادۀ
رهبری است .همیشه اخبار که شروع میشد ،مینشست جلوی
تلویزیون .منتظر کالم رهبر بود .از اول تا آخر را به امید همان چند
دقیقه ،انتظار میکشید .صحبتهای رهبر را با دقت گوش میداد و
توی مهمانیها ،برای دوست و آشنا تعریف میکرد.
آقای خامنهای برایش خیلی عزیز بود .دوست داشت
حرفهای آقا به گوش همه برسد.

صندلی چرخدار

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد نوری

1376
1397

به حضرت عباس؟ع؟ اعتقاد عجیبی داشت .میخواست مثل
اربابش ،قلب به درد آمدۀ دختربچهای را شاد کند.
مدتها بدون گله و شکایت روی صندلی چرخدار نشست و
عمر گذراند .خودش آن را انتخاب کرده بود .پای آن هم ایستاد.
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وقتی در عملیات زورگیری و درگیری با اشرار ،دختربچهای به او
پناه آورد ،تصمیمش را گرفت .دختربچه با اشک گفت که زورگیران
مادرش را در داخل خانه کشتهاند .التماس میکرد که دستگیرشان
کنند تا خون مادرش پایمال نشود.
محمد که اشک و التماس دختر را دید ،خیلی منقلب شد.
خودش تعریف میکرد که بعد از آن دیگر در حال خودش نبود.
با خودش گفته بود حتی اگر کشته شود باید دل آن دختربچه را
شاد کند.
فرصت را هدر نداد .درگیر شدند و حمله تنبهتن شد .در همان
درگیریها تیری به ستون فقراتش خورد .محمد از کمر فلج شد.
بعد از آن اتفاق همیشه میگفت که به خواستهاش رسیده و
هیچ ناراحتی و نارضایتی ندارد .بهخاطر خدا میخواست دل آن
دختربچه را شاد کند و این اتفاق هم افتاده بود.
هر چه حاج آقا احمد یوسفی اصرار کرد که از این شجاعت و
دلیریاش کتابی نوشته شود ،رضایت نداد.
گفت« :من اجرم رو از خدا میخوام .دوست ندارم که از من
حرفی زده بشه!»
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 .2سختکوشی و خستگی ناپذیری

()2

سختکوشی و خستگیناپذیری
پیامبر خدا فرمودند:
َ
َْ ُ َْ
َ
أف َضل ال ْع َم ِال أ ْح َم ُزها.
برترین کارها ،سختترین آنهاست.
1

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ َ
ََ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َم ْن َبذل ُج ْه َد َطاقتِ ِه َبل َغ کنه ِإرادتِه.
هر که نهایت تالش خود را بذل کند به نهایت
خواستۀ خود میرسد.
2

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ َ ْ ُ ْ ْ ّ َ ْ َ َ َّ َ ُّ
َ
ْ
َ
ْ
علیکم ِبال ِج ِد و ِاالجتِ ه ِاد و التأه ِب و ِاالستِ عداد.
بر شما باد به تالش و سختکوشی و مهیاشدن
و آمادهشدن.
3

مقام معظم رهبری:
اگر از خدای متعال استمداد و استعانت کنیم،
روح خستگی ناپذیری را در ما بهوجود خواهد
آورد .یکی از نعمتهای بزرگ خدا این است
که آدم خسته نشود و حوصلهاش سر نرود...
خستگی روحی انسان را از رسیدن به اهداف باز
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،70ص .191
 . 2غررالحكم ،ج  ،2ص .254
 . 3وسایل الشيعه ج  ،1ص .92
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میدارد .برای اینکه این خستگی روحی پیش
نیاید ـکه از خستگی جسمی گاهی خطرش هم
بیشتر استـ استمداد از پروردگار ،توکل به خدا
1
و امیدواری به کمک الهی الزم است.
 . 1بیانات در دیدار اعضای هيأت دولت.1384/07/17 ،
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به آرام رسیده

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد اصغریان

1356
1396

من و شهید اصغریان باهم بز رگ شدیم .در یک روستا و یک
خانه .دوران مدرسه و سربازی و آموزشی و خدمتمان باهم بود.
حتی با اختالف ششهفت ماه باهم استخدام ناجا شدیم .تنها،
رفیق نبودیم ،برادر بودیم.
از خاش که به خراسان جنوبی منتقل شد ،آنجا بند نماند.
خیلی زود برگشت.
بعد از یک سال به من گفت« :بیا باهم انتقالی بزنیم ،بریم
هامون .اینجا درگیری نداره .جستو خیز نداره .من نمیتونم
اینجا خدمت کنم .من عادت کردم همیشه تو درگیری و کوه و
صحرا باشم».
میدانستم اینها بهانه است .او همیشه دلش میخواست
قدمهای بز رگ بردارد .مفیدبودن را با تمام وجودش حس کند .با
ماندن در خراسان حس میکرد خدمت و وظیفهاش ناتمام مانده.
گفتم« :محمد ،منصرف شو .حاال دیگه همه چیز فرق کرده.
حاال تو سه تا بچه داری .وضع امنیت سیستان و بلوچستان خوب
نیست .همینجا خدمتتو ادامه بده».
دلش راضی نمیشد .اسب سرکشی در قلبش میکوبید که
نمیتوانست آراماش کند .عاقبت هم تسویه حسابش را از اداره
گرفت و برایم زنگ زد.
گفت« :من برگۀ تسویهمو گرفتم .دارم میرم خاش .تو که
نیومدی!»
اسم برگۀ تسویه را که شنیدم ،ماتم برد .فکر میکردم شاید
هنوز بتوانم پشیمانش کنم .گفتم« :تو که از وضعیت اونجا خبر
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داری ،اگه اتفاقی برات بیفته»...
خندید و گفت« :من از خدامه! هرچند که لیاقتشو ندارم.
راضیم به رضای خدا».
گفتم« :محمد ،تو بچه داری!»
آرام گفت« :خدای بچههای منم بز رگه! خودش حواسش
بهشون هست!»
دیگر یقین کردم که نمیتوانم جلودارش باشم.
رفت .چند ماه بعد در یک عملیات ضد مواد مخدر گلوله خورد.
او شهید شد و من رفیق نیمهراه ماندم!

با جان و دل

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید فرشاد رمزی

1376
1396

کودکی فرشاد ،با دیگر بچهها متفاوت بود .همیشه در فکر
کارهای بز رگ بود .آنقدر مسائل مهمی در ذهنش وجود داشت که
نمیتوانست مثل بقیه بچگی کند.
صورتش همیشه خندان بود .هیچوقت نمیفهمیدیم چه
زمانی ناراحت است و چه زمانی واقعا شاد .از هفتسالگی هر وقت
میخواستیم سراغش را بگیریم به مسجد میرفتیم و آنجا پیدایش
میکردیم .انگار در آنجا رشد میکرد و قد میکشید .دوستهایش
را در آنجا پیدا کرده بود .حال و هوای متفاوتی داشت.
کمی که بز رگتر شد به پایگاه بسیج امام حسن عسکری؟ع؟
رفت .هر کاری که از دستش برمیآمد در آنجا انجام میداد.
برایش فرقی نمیکرد که سخت باشد یا آسان .هر وظیفهای که به
دوشش بود ،به بهترین وجه ممکن انجام میداد .با همین احساس
مسئولیت و ُحسن عملی که داشت ،خیلی زود توانست پیشرفت
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کند .مسئول پایگاه که به ماموریت میرفت ،فرشاد را به جای
خودش معرفی میکرد .بهخاطر همین لیاقتش ،چندین مرتبه تقدیر
شده بود.
بارها شده بود که شبها از نگرانی ،ساعت یک یا دو نیمه شب
به دنبالش میرفتم .میدیدم هنوز در پایگاه مشغول کار است.
وقتی میدیدمش خیلی لذت میبردم .با جان و دل کار میکرد.

پشت میز

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدرضا خاوشزاده

1369
1396

بعد از شهادتش هرکس که به یاد محمدرضا افتاد ،اولین
چیزی که به خاطر آورد ،چهرۀ همیشه خندانش بود .به هر کس
که میرسید با روی خوش و صمیمی برخورد میکرد .این اخالقش
را همۀ دوست و آشناها میپسندیدند و بهخاطرش احترام زیادی
برای محمدرضا قائل بودند.
تنها مواقعی که خسته او را میدیدم ،شبها بود که از سرکار
برمیگشت به خانه .کار و مسئولیتش در اداره خیلی سنگین بود.
انر ژی و عمری که برای شغلش میگذاشت آنقدر زیاد بود که دیگر
رمقی در تنش باقی نمیماند.
وقتی به خانه میآمد ،در چشمهایش آنقدر خستگی میدیدم
که به شوخی میگفتم« :مگه رفتی کارگری اینقدر خستهای؟ من تا
بهحال فکر میکردم پشت میز میشینی!»
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دامادی با لباس نظامی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

هیچچیز باعث نمیشد لحظهای برای شغلش کم بگذارد.
همیشه تا آخرین لحظه سر وظیفهاش میماند .نمیخواست حتی
لحظهای از مسئولیتی که به او واگذار شده بود ،غفلت کند.
برای مراسم عقدمان از محضر وقت قبلی گرفته بودیم .حتی
آن روز هم علیاکبر حاضر نشد که زودتر پستش را ترک کند .آنقدر
سرکارش ماند تا بعد از اذان مغرب .وقتی خواست به محضر بیاید
آنقدر دیر شده بود که حتی فرصت نداشت به خانه برود و حمام
کند .حتی برای عوض کردن لباسهایش هم وقت نکرد .همانطور با
لباس نظامی و اسلحه و بیسیم به سر سفرۀ عقد آمد.
منظرۀ جالبی بود و خیلیها به این رفتار علیاکبر خندیدند اما
من به مردی جواب بله دادم که برای وظیفه و کشور و مردمش
احترام زیادی قائل بود.
بعد از مراسم عقد دوباره به سرکارش برگشت و تا ساعت
یازده شب پستش را ترک نکرد.

به دنبال راحتی نبود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید احمد جزینیزاده

1369
1397

در خانوادۀ انقالبی بز رگ شده بود .آرمانش شده بود خدمت
به مردم .اخالق خوب و مردمداریاش باعث شده بود در دل
خیلیها محبوب باشد .دانشگاه که قبول شد ،گفت میخواهد
برود استخدام نیروی انتظامی بشود.
پدرم مخالف بود .میگفت پلیس بودن سخت است .ارگانهای
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دیگری هم وجود دارد برای اینکه بتوانی کار انقالبی کنی.
احمد قبول نمیکرد .اصرار داشت که جذب ناجا بشود.
میگفت« :من دنبال راحتی نیستم .دلم میخواد بیشترین خدمت رو
به مردم کنم .سختی این کار هرچی هم که باشه ،به جون میخرم!»
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 .3پاسداری از انقالب و نظام و میهن

()3

پاسداری از انقالب و نظام و میهن
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ُّ
َ َّ
َ
صاح ِب ِه اِ ذا مات اِ ال
ُکـل َعـ َمـ ٍل ُمـ ْنق ِط ٌع َع ْن
ِ
َ َ
ُ
َ
ُْ
اهلل فاِ ّن ُه َی ْنمی ل ُه َع َمل ُه َو َی ْجری
بیل ِ
راب ُط فی َس ِ
الم ِ
1
َع َل ْی ِه ر ْز ُق ُه اِ لی َی ْوم ْالقِ َ
یام ِه.
ِ
ِ
هـر عـمـلی پـس از مـرگ صـاحـبـش از او جـدا
مـیشـود ،مـگـر عمل کسی که در راه خدا
مر زبانی کند ،عمل چنین کسی رشد میکند و تا
روز قیامت روزیاش داده مـیشـود.
مقام معظم رهبری:
ایـن نـام [پاسداری] ،هیچ معنای دیگری جز
حفاظت و حراست با همه تـوان و بـا بـذل جـان
در راه حـفـظ انقالب نداشت .همه در خیابانها،
پشت این سنگرها ،در کـوچـه پس کوچهها ،دم
دروازهها ،با سنگربندی ،با اسلحه در دست
نگهداشتن ،با بیخـوابـی شـبهـا و بـا دادن
جـان کـه آن روزهـا ،چقدر از بچههایمان بینام و
نشان و مظلومانه جان دادند و کسی نفهمید...
ُ
اصل و ل ّب قضیه هم در عنوان پاسداری ،این
است که انسان حاضر باشد برای حراست از
2
این انقالب و از این نظام از خود بگذرد.
 . 1ميزان الحكمه ،ج  ،2ص .134
 . 2بیانات.1369/11/29 ،
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شمشیر نظام

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدحسین حدادیان

137۴
1396

اگر بخواهم از محمدحسین برایتان بگویم ،بچهای بود مثل تمام
بچهها اما با سه ویژگی :اطاعت پذیری ،والیت پذیری و بصیرت.
همین ویژگیها باعث شد محمدحسین به این مقام برسد.
این روحیاتش را هم در دستگاه امام حسین؟ع؟ پیدا کرده بود.
از بچگی به مساجد و هیئتها میرفت .اصال در آنجا رشد کرد.
کمی که بز رگتر شد ،تصمیم به خادمی ائمه گرفت .همین اعتقادش
آنقدر او را ار زشمند کرد که بعد از شهادتش سرداری به دیدنمان
آمد و گفت« :هرچند که شهادت محمدحسین سنگین بود اما با
ریختن خون ایشون شمشیر نظام تیزتر شد!»

سعادت بزرگ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد شفیعی

1352
1371

از بانک برایش زنگ زده بودند که« :آقای شفیعی .اسم شما برای
استخدام در آمده .شنبه بیایید براتون نامه بزنیم که برید سرکار».
من خیلی خوشحال شدم .گفتم« :پسرم برو بانک استخدام
شو .کارش راحتتره و خیال منم راحت میشه».
محمد تصمیمش قطعی بود .حتی دو دل نشد .گفت« :نه
مادر .کار خودم خیلی خوبه .من پلیس بودن رو دوست دارم .نیاز
نیست شغلم رو تغییر بدم».
آن موقع نمیدانستم او از شغلش به دنبال سعادت بزرگتری است.

108

در مسیر آسامن

قسم برای شهادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایوب اسالمینیا

1367
1397

نشسته بودیم دور هم و تلویزیون نگاه میکردیم .برنامه
مستندی راجع به شهادت بود .ناگهان در دلم شور افتاد .رو کردم
به ایوب و گفتم« :ایوب ،مادر ،من همیشه ترس توی دلمه .تو رو
خدا مواظب خودت باش .اگر لب مر ز با قاچاقچیها درگیر شدید
کمتر اهمیت بده .خطرناکه».
پدرش که کنارمان نشسته بود پی حرف من را گرفت .گفت« :من
خودم نظامی بودم ،اگه خیلی توجه کنی و اهمیت بدی ،سرت میره!»
ایوب به حرفهایمان آرام گوش داد .لبخند زد .انگار مدتها
به جواب این حرفها فکر کرده باشد ،گفت« :مامان ،بابا! من اون
زمانی که قسم خوردم یه نظامی باشم ،به خودم گفتم شهیدم!
هیچوقت هم زیر قسم خودم نمیزنم .اگر من لب مرز به وطن و خاکم
وفا نکنم ،دیگه فردا شما و مردم ایران آسایش ندارین .من وقتی از
وطنم دفاع میکنم انگار دارم از خانواده خودم دفاع میکنم!»
یک ماه بعد قسم ایوب اتفاق افتاد .در یکی از درگیری های
مر ز ،شهید شد!

محبوب جانها

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

خانوادهاش ثروتمند بودند و دوست داشتند پسرشان در
دانشگاه تحصیل کند و شغل آزادی داشته باشد .شغلی که هم
بیخطر باشد ،هم درآمد خوبی نصیبشان کند.
علیرضا اما فکر و ایده و آرمانهایش چیزی دیگری بود .از
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بچگی در هیئت رشد کرده بود و رفتوآمد به مساجد آر زوهای او را
عوض کرده بود .عشق و هدف زندگیاش را در همانجا انتخاب
کرده بود.
وقتی به سنی رسید که میبایست مسیر آیندهاش را انتخاب
کند ،سرسختانه ایستاد و گفت« :من به عشق امام حسین؟ع؟
میخوام وارد لباس مقدس نظام بشم!»
خانواده و ثروت و جایگاه اجتماعی و سالمتی جسم نتوانست
او را از مسیرش منصرف کند.
مردانه ایستاد و جنگید و در راه هدفش پیش رفت تا عاقبت
به آروزی عظیمش رسید .این دنیا را بخشید به دوستدارانش و به
محبوب واقعی جانها پیوست.

کوتاهترین پاسخ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید منوچهر جوینی

1369
1395

بعد از آنکه درسش را در حوزه خواند برای خدمت در نیروی
انتظامی ثبتنام کرد .در مصاحبه قبل از استخدام از او پرسیدند
برای چه هدفی آمده است در این راه؟
او کوتاه و عظیمترین پاسخ را به آنها داد .جوابی که تا آخرین
لحظۀ عمرش به پای آن وفادارانه ایستاد و حرفش را مبدل به عمل
ساخت .او گفت« :برای اینکه در راه خدا شهید بشم! بهخاطر
ناموس ،خاک ،والیت و رهبری».
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برای کشوری که هربار ،از طرفی زخم میخورد!

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خسرو رسولی

1362
1390

لر زه بود به اندام اعضای گروهک پژاک .چند نفرشان را
دستگیر کرده بود .برادر فرمانده گروهشان را هالک کرده بود.
تهدیدش کرده بودند به قصاص اما خسرو عین خیالش هم نبود.
از فرماندهی دستور دادند که خسرو دیگر نباید به منطقه عملیاتی
برود .تهدید فرمانده پژاک خطرناک بود و آنها نگران جان
خسرو بودند .میخواستند جلوی راهش را بگیرند .حتی بهخاطر
اصرارهای زیادش ،او را فرستادند بازداشتگاه .برای خسرو فرقی
نمیکرد .از هیچچیز نمیترسید .برای امنیت کشورش که هر بار از
طرفی زخم میخورد ،هیچچیز نمیتوانست او را متوقف کند.
قبل رفتن ایستاد جلوی در و به تکتکمان نگاه کرد .گفتیم:
«پس چرا نمیری؟»
توی چشمهایش حالت خاصی بود .گفت« :آخه دلم نمیاد
ازتون دل بکنم».
آن آخرین دیدار هیچوقت از خاطرم نمیرود .رفت تا سرکوچه و
برگشت دوباره نگاهمان کرد .انگار خبر داشت که دیگر برنمیگردد.
آخرین دیدارمان است و چند روز بعد خبر شهادتش به خانهمان
میرسد.
با خودم فکر میکنم البد خسرو در آن نگاه آخر ،باالخره
توانست دلش را از ما جدا کند و برود .من میدانستم برای امنیت
ایران ،هیچچیز نمی تواند او را متوقف کند!
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هیچچیز مهمتر از آن نبود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا جوبنه آفرین

13۴5
1367

بعداز  30سال انتظار ،باالخره خبر پیدا شدن جسد شهیدمان
را آوردند .باور نمیکردم این زخمکهنه ،قصد التیام داشته باشد.
دلم برای برادرم تنگ شده بود .دعا میکردم یکبار دیگر خوابش
را ببینم .سالها بود که دیگر حتی به خوابم هم نمیآمد.
خدا جواب دل بیقرارم را داد .در خواب درشکهای را دیدم که
با اسب میآوردند .پیکر مقدس برادرم پشتش بود .زنده ،زیبا،
آگاه ولی مریض.
درشکه میرفت .بلند صدایش زدم« :داداش جان ...علی
جان ...علی!»
باالخره سرش را برگرداند .به من نگاهی انداخت .قلبم از
شوق در سینه کوبید.
گفت« :خواهر بیا».
از شوق پشت سرش دویدم .گفتم« :داداش ...الهی قربونت
برم .کجا بودی؟»
جواب سوالم را نداد .فقط گفت« :خواهرم پرچم اسالم رو
همیشه قدردان باشید».
دیگر هیچچیز نگفت .روبرگرداند و رفت .انگار در دنیا هیچ
جملهای مهمتر از آن وجود نداشته باشد!

مراقب این پرچم باشید

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا جوبنه آفرین

13۴5
1367

یکساله بودم که پدرم شهید شد و بعد از سی سال پیکرش را
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پیدا کردند .تمام این سالها را با داشتن حس گمشدهای در دنیا،
مضطرب بودم و سرگردان.
با خودم فکر میکردم آدم چقدر میتواند آرمانهای بز رگی
داشته باشد که همسر جوان و بچۀ کوچکش را بگذارد و برود برای
اسالم .برای جمهوری اسالمی .برای وطنش.
حاال بعد از سالها سبک شدهام .به معراج شهدای تهران که
رفتیم ،بار سنگین سیسالهام را به زمین گذاشتم .هر چند که تنها
پارههایی از لباس و چند تکه استخوان را خاک کردیم و برگشتیم
اما من آن حال را با هیچ چیز دیگر عوض نمیکنم.
در تمام نامههایی که از پدرم باقی مانده ،تنها به یک چیز
سفارش کرده است.
اینکه« :مراقب این انقالب باشید .پرچم جمهوری اسالمی
ایران را تنها نگذارید!»

شرط ّاول

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید امین حیدری

1372
139۴

برای رفتن به مناطق محروم خودش درخواست داده بود .به
خواستگاری هم که آمدند بهجای صحبت از عالیق و اخالقیات،
بیشترین دغدغهشان رفتن به سیستان و بلوچستان بود.
میخواستند مطمئن شوند کسی که انتخاب میکنند شرایط را
بداند و قبول کند.
میگفت« :من برای کارم حتی گاهی مجبورم خانوادم رو هم
کنار بذارم .خدمت کردن برای من خیلی مهمه!»
شخصیت فداکار و مهربانش آنقدر من را تحت تاثیر قرار داد
که گفتم تا هرکجا بخواهد همراهش هستم!
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مستمع واقعی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر کشتکار

1369
1395

ایام محرم را خیلی دوست داشت و در آن حال عجیبی پیدا
میکرد .یک هفته قبل از محرم عروسی کرده بودیم و اولین محرمی
بود که با هم زیر یک سقف زندگی میکردیم.
من از همان روز اول پرچمی از سیدالشهدا را برداشتم و بر دیوار
خانه نصب کردم.
علیاکبر هربار که پرچم را میدید ،آه پر حسرت میکشید.
بهخاطر ماموریتها و شیفت کاری مجبور بود هرشب تا ساعت 2
نیمه شب سرکار بماند و نمیتوانست به مراسمات عزاداری برسد.
یکبار با ناراحتی گفت« :من امسال نتونستم بیام عزاداری.
حیف».
غصهاش خیلی ناراحتم کرد .همان موقع گفتم« :عزادار واقعی
شما هستید که شب تا صبح برای مردم خدمت میکنید تا امنیت
برقرار باشه!»
یقین داشتم که او راه درستی را میرود .او مستمع واقعی عزای
سیدالشهدا بود .کسی که در ادامۀ راه اربابش به مردم خدمت کرد
و عاقبت در همان راه به حضرت سید الشهدا پیوست و شهید شد.

ّ
امنیت با فرهنگ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حمزه حاجیزاده

1368
1397

خط قرمزش در زندگی ،دستورات دین بود .خیلی مراقب بود
که در رفتار و یا شوخیها ،حرمت دین شکسته نشود .دغدغهاش
کار فرهنگی بود .استخدام نیروی انتظامی هم که شد ،مهمترین
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اصل را همین میدانست .تا مدتها بعد از شهادتش مردم منطقۀ
خدمتش میآمدند و از کار و خوبیهای حمزه تعریف میکردند.
او بز رگترین خدمتها را کرده بود .خدمت برای حفظ امنیت
و فرهنگ!

مدافع وطن

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سید علی هاشمی

1371
1397

در دوران نامزدی به تهران رفته بودیم .در خیابانی عکس
مدافع حرم «شهید حججی» را به دیوار زده بودند.
گفتم« :علی ،اگر تو بری مدافع حرم بشی من مانعی نمیبینم،
حتی خیلی این رو دوست دارم و خوشحال میشم .برای من
افتخاره تو مدافع حرم باشی».
از خوشحالی خندید .دو بار پرسید« :اینو از ته دلت گفتی؟»
به نشانۀ رضایت لبخند زدم و سر تکان دادم .خیلی آرام و
خوشحال شده بود .خیالش از من راحت شده بود.
گفت« :من مدافع حرم نیستم ولی مدافع وطن هستم! درسته
اونا از حرم حضرت زینب دفاع میکنن ولی منم با تمام وجودم از
وطنم دفاع میکنم و هر لحظه امکان داره شهید بشم».
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آسامنچهارم
خــدمت بهبـهمردممــردم
آسمان چهارم :خدمت
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َم ْن َمشی فِي َع ْو ِن أ ِخ ِیه َو َمنف َعتِ ِه فله ث َو ُاب
َ
1
ُْ َ
یل اهلل.
المجاهِ ِدین فِي َس ِب ِ
کسی که برای کمک به برادر خود و سود
رساندن به او قدمی بردارد ،پاداش مجاهدان در
راه خدا را دارد.
امام حسین ؟ع؟ فرمودند:
َ َ َ َ
َ
اهلل َت َب َار َك َو َت َع َالی ِب ّ
َم ْن أ َر َاد ُ
الصنِ یع ِة ِإلی أ ِخ ِیه
ََ
ُّ َْ َ َ ً
َ
َ
اجة َو َص َرف َع ْن ُه مِ ْن َبال ِء
َکافأ ُه ِب َها فِي ک ِل وق ٍت ح
َّ
َ
َ َ
ُّ
َ
الد ْن َیا َما ُه َو أ ْکث ُر مِ ْن َهاَ ،و َم ْن َنف َس ُک ْر َبة ُم ْؤمِ ٍن ف َّر َج
َ
َ
ْ
ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُّ
الد ْن َیا َو ال ِخ َر ِة َو َم ْن أ ْح َس َن أ ْح َس َن
اهلل عنه کرب
ْ
ُ
2
اهلل إ َل ْی ِهَ ،و ُ
ُ
اهلل ُی ِح ّب ال ُم ْح ِسنِ ین.
ِ
هرکس برای رضای خدا به برادر دینیاش
خدمت کند ،خداوند در هنگام نیازش او را
عوض خواهد داد و از گرفتاریهای دنیا بیشتر
 . 1ثواب االعمال ،ص .288
 . 2بحار األنوار ،ج ،75ص.121 :
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از خدمت وی از او رفع خواهد کرد و هرکس غمی
را از دل مؤمنی بزداید ،خداوند غصههای دنیا و
آخرتش را بر طرف میکند و هرکس نیکی کند،
خداوند به او نیکی میکند و خداوند نیکوکاران
را دوست میدارد.
مقام معظم رهبری:
گفتمان اصلی دولت اسالمی همین خدمت
ً
اصال فلسفۀ وجود ما جز این نیست؛ ما
است؛
آمدهایم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما
1
را از این وظیفه غافل کند.
خدمت به مردم افتخار است و این خدمت،
هرچه دشوارتر باشد ،افتخار آن بزرگتر و ثواب
2
الهی آن هم بیشتر است.
 . 1بیانات در دیدار رئيسجمهور و اعضای هيأت دولت.1392/06/06 ،
 . 2بیانات در دانشگاه علوم انتظامی.1372/04/26 ،
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 .1توجه و کمک به نیازمندان

()1
توجـهوکمکبهنیازمـندان

امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
إ َّن َما ِش َیع ُت َنا ُی ْع َر ُف َ
الس َخ ِاء وَ
ون ِب ِخ َص ٍال َش َّتی ِب َّ
ِ
ْ ْ ْ
1
ال َبذ ِل ل ِِل ْخ َوان
شیعیان ما با خصلتهایی چند شناخته
میشوند[ :از جمله] با سخاوت و بخشندگی
نسبت به برادران.
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ُ ُّ
َ َ َ ٌ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
وف صدقة ...و ما أنفق المؤمِ ن مِ ن نفق ٍة
کل َم ْع ُر ٍ
ََ
َف َع َلی َا َِّهلل َخ َل ُف َها َضامِ ًنا إ َّال َما َک َ
ان مِ ْن َنفق ٍة فِي
ِ
ْ َ
َ 2
ان أ ْو َم ْع ِصی ٍة.
ُبن َی ٍ
هر کار خیری صدقه است .و آنچه مؤمن خرج کند
خدا ضامن است که جای آن را پر کند ،مگر آنکه
در ساختمانی یا معصیتی مصرف شده باشد.
امام علی؟ع؟ فرمودند:
َ َّ
َ
َ
َ
َ
ِف ْال َم ْر ُء َأ َخ ُاه َّ
َ
ُ
3
الطل َب إل ْی ِه إذا َع َرف َح َ
اجته.
ال ُیکل ِ
ِ ِ
کسی که از نیازمندی برادر خود آگاه باشد،
نباید او را به درخواست کردن وادار کند [بلکه
باید پیش از درخواست نیاز او را برآورد].
 . 1بحار األنوار ،ج ،75ص.281 :
 . 2الحيات ،ج  ،5ص .688
 . 3تحف العقول ،ص.105 :
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مقام معظم رهبری:
اگر کسی درآمدی کسب کرد ،ولی حتی انفاق
مستحب نکرد ،او پیش خدای متعال مؤاخذ
است .ما نمیتوانیم بگوییم که انفاق واجبمان
را کردیم ،مالیاتمان را دادیم ،خمس و زکاتمان
را دادیم ،از این پول نمیخواهیم خرج کنیم؛
درحالیکه میدانیم در جامعه فقر و کمبود هست.
نخیر ،این آدم پیش خدای متعال سعادتمند
1
نیست ،مرضی عنداهلل نیست.
 . 1بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی و مسئوالن کميتۀ امداد امام خمينی،
.1370/12/12
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او هنوز ادامه دارد

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدرضا بهزادپور

135۴
1397

حضورش را حتی بعد از شهادت ،در زندگیام حس میکنم.
هربار به یک شکل من را متعجب میکرد ،و حتی به گریهام
میانداخت.
مدتها بعد از شهادتش به مطب دکتری رفته بودم .بعد از
ویزیت ،خانم دکتر پرسید« :شما همسر شهید بهزادپور هستید؟»
گفتم« :بله .شما میشناسیدش؟»
لبخند غمگینی زد .تعریف کرد که یکبار متهمی را زخمی و
تیرخورده به بیمارستان آوردند .متهم از شدت خونریزی در حال
فوت بود و کسی قبول نمیکرد که عملش کند .خرجش زیاد بود و
متهم مادر و پدری نداشت .شهید بهزادپور که اوضاع را اینطور دید
خیلی ناراحت شد .گفت هزینۀ عملش را از جیب میدهد که متهم
را عمل کنند .هر چه هم که باقی ماند خودش با ستاد فرماندهی
و همکاران نظامی صحبت میکند و پول میآورد تا هزینۀ درمانش
کامل شود.
آن شب شهید بهزادپور برای متهمی که پدر و مادری نداشت،
پدری کرد.

در محضر دعای فرج

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر کشتکار

1369
1395

بعد از شهادت علیاکبر جایی خوانده بودم« :سربازان امام زمان
نمیمانند تا امامشان ظهور کند .آنها پیش از ظهور شهید میشوند!»
یادم آمد روزی را که با علیاکبر در جاده کنار چشمۀ کوچکی
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ایستاده بودیم تا صبحانه بخوریم .آن روز امکانات زیادی
همراهمان نبود .در همان حال دیدیم که مرد مسن و ضعیفی
نزدیک خانوادهای که آنطرفتر از ما نشسته بودند رفت و از آنها
چای خواست.
آنها که سر و وضع مرد را دیدند او را دست انداختند و خندیدند.
علیاکبر که این صحنه را دید ،خیلی آشفته شد .رفت از ماشین
لیوانی برداشت و به طرف خانواده رفت تا توی لیوان خودمان برای
مرد چایی بریزند .من راضی نبودم که پیرمرد از لیوان خودمان
استفاده کند ولی علیاکبر اعتنایی نکرد .لیوان چای را آورد و به
دست مرد مسن داد.
در راه برگشت حرفی زد که همیشه در گوشۀ ذهنم ماند.
نگاهی به من انداخت و گفت« :ما سراسر زندگیمون پر از
امتحانه .همونطوری که امام زمان میتونه و ممکنه هرجایی باشه،
از کجا میدونی که این مرد وسیلۀ آزمایش تو در برابر امام زمانت
نباشه؟ اگه تو کمک نمیکردی چی؟ اگر وظیفهات رو در برابر امام
زمان انجام نمیدادی؟»
با این حرفش خیلی بههم ریختم .از خودم شرمنده شده
بودم .با خودم فکر کردم ما در چه احوال و افکاری هستیم و او در
چه افکاری .او اگر دعای فرج میخواند ،در طول روز هم حواسش
به امام زمانش بود .اما ما...
او دعای فرج را به زندگی اش آورده بود!

آنها که زود میروند!

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید نوید حقشناس

1363
1397

اهل شوخی و خنده بود .با این حال ادب را رعایت میکرد.
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همین اخالقهایش او را عزیز میکرد.
قلب پاک و روشنی داشت .با آن که در ظاهر جوان خوشپوش
و به روزی بود ولی از کارهای خیر غافل نمیشد .در طرح اکرام
ایتام برای حمایت از کودکان بیسرپرست عضو شده بود و
ماهانه مبلغی را برای سرپرستی و کمک به ایتام پرداخت میکرد.
روز آخر جانشین حفاظت به اتاق کارش سر زده بود .وقتی
اتاق را بسیار تمیز و مرتب دیده بود ،خیلی تشویقش کرده و گفته
بود« :شما واقعا لیاقت شهادت را دارید!»
همانطور هم شد .قبل از آن که به شهادت برسد ،در صفحهاش
نوشته بود« :خدا آنهایی را که دوست دارد ،زودتر میبرد!»

سهم نیازمندان

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس نادری

1358
139۴

دلسوز دیگران بود .خیلی وقتها بیش از خودش به دیگران
فکر میکرد .اگر کسی مشکلی داشت ،نمیخواست که ناامید ردش
کند .حتی اگر مشکل مالی بود ،به هر طریقی برایش حل میکرد.
بعداز شهادتشخیلیهابرسرقبرشآمدندکهنمیشناختیمشان.
عباس همه را به طریقی جذب کرده بود.
بر سر سفرۀ خیلیها که نیازمند بودند ،نان میرساند .حتی
خانمی از روستای محل خدمتش آمده بود و میگفت وقتی از شهادت
عباس خبر دار شدند ،مردان روستا آنقدر که به او عالقهمند بودند تا
چهل روز برایش سیاه پوشیدند.
ما قبل از آن اصال از کارهای خیری که برای مردم انجام میداد،
خبر نداشتیم .عادت نداشت از کارهایش به کسی چیزی بگوید.
من آن زمان در بیمارستان کار میکردم .اگر مریضی را پیدا
123
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میکردم که مشکل مالی یا گرهی در زندگی داشت به عباس معرفی
میکردم .او خودش پیگیر میشد و به خانۀ شخص میرفتیم و تا
جایی که میتوانست کمکش میکرد.
هر ماه سهم زیادی از حقوقش را برای نیازمندان در نظر گرفته بود.

لباس عید

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید جواد ترقی اوغاز

137۴
1395

اوضاع زندگی سخت میگذشت .دستمان تنگ بود .جواد
شرایط خانواده را خوب میفهمید .هیچوقت طلب پول نمیکرد
که پدر کارگرش شرمنده شود .در دوران سربازی هم خودش
کار میکرد که از پس هزینههایش برآید .ایام مرخصی میماند در
پادگان که برای هزینۀ رفتوآمدش به ما فشار نیاید.
یکبار قبل از عید با پسانداز و به سختی برایشان لباس عید
خریدیم .جواد گفت« :من این لباس رو نمیپوشم».
گفتم« :چرا؟ تو که لباس عید نداری!»
سرش را انداخت پایین و گفت« :پسر همسایه نه بابا داره ،نه
لباس عید .من چطور این لباس رو بپوشم؟»

یتیمنوازی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

بعد از شهادتش عدهای کودک به سر مزارش میآمدند و
برایش فاتحه میخواندند .از آنها پرسیدم« :شما برادر من رو
میشناسید؟»
گفتند« :شهید امیری سرپرستی ما رو به عهده گرفته بود .هر
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ماه برامون پولی واریز میکرد و به وضعمون رسیدگی میکرد .چند
ماهی هیچ خبری نشد و سراغی از ما نگرفت .تا اینکه ما به سراغش
رفتیم و فهمیدیم شهید شده».
این را که شنیدیم خواستیم راه بهنام را ادامه بدهیم .از پول
حقوقش هیچ استفادهای نمیکردیم .هر ماه همه حقوقش را برای
کودکان یتیم واریز میکردیم.

سرچشمه مهربانی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

برادرم به تازگی با دخترخالهاش نامزد کرده بود .برای مراسمات
و مهمانیها هر بار باید تا کازرون میرفتیم .یک بار در مسیر چشمهای
دیدیم و ایستادیم تا استراحت کنیم .متوجه شدیم خانوادۀ فقیری
نزدیک آن چشمه زندگی میکنند که تنها درآمدشان فروش بادام از
درخت جلوی خانۀشان است .مرد خانه مریض است و همسر و
فرزندش هر روز به امید این مینشینند که کسی بیاید و از این چشمه
آبی بخورد بلکه از آنها کمی هم بادام بخرد.
آن روز ما مقداری بادام خریدیم و به خانه برگشتیم .بعدها که
برادرم را دیدم این موضوع را برایش تعریف کردم .آدرس دقیق
آن چشمه را گرفت .در سفرهای بعد هر بار که میخواست از آنجا
رد شود به آن خانواده سر میزد .بادام میخرید و مبلغی کمکشان
میکرد .بعدها از نامزدش شنیدم که میگفت یکبار تمام حقوقش را
به آن خانواده داد تا بتوانند سقف فرسودۀ خانۀشان را تعمیر کنند.
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لبخند کودکان جهان
شهید فردین سنجری بنستانی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1367
1397

بارها در زندگیمان دیده بودم که چقدر نسبت به بچهها
مهربان است .دوست داشت به هر طریقی شادشان کند .حضانت
بچهای را قبول کرده بود و هر ماه مبلغی از حقوقش را برای آن بچه
کنار میگذاشت .یکبار عکس آن بچه را آورد خانه و به من نشان
داد .گفت« :ببین .این بچه ،پسر ماست».
وقتی این حرف را میزد شادی عجیبی را در چشمهایش
حس میکردم.
بارها دیده بودم وقتی گوشۀ خیابان بچههای دستفروش را
میدید چقدر حالش آشفته میشد .میرفت نزدیک بچهها .حال
و احوالشان را میپرسید .با آنها صحبت میکرد .پولی برای
خودشان در جیبشان میگذاشت .حتی گاهی با آنها بازی میکرد
تا خنده را به لبهایشان بیاورد.
وقتی لباس پلیس در تنش بود این حسش بیشتر میشد.
احساس مسئولیت داشت نسبت به آن بچهها.
یکبار یکی از آشناهای دور وقتی فردین را در لباس پلیس
دید ،بچهاش را نشانمان داد و گفت که پسرش خیلی از پلیسها
میترسد .فردین لبخند زد و با مهربانی با آن پسربچه صحبت کرد.
کمکم با هم آشنا شدند و عکس گرفتند .روز بعد ،فردین برای
آن پسربچه هدیهای خرید .یک دست لباس فرم نیروی انتظامی
همراه با اسمی که اتیکت اسم آن بچه روی آن خورده بود .وقتی
هدیه را به پسربچه داد ،آنقدر خوشحال شد که چهرهاش دیدنی
بود .بعد از آن رابطهشان خیلی صمیمی شد .مدتی بعد برای آن
پسربچه حادثهای رخ داد و دستش شکست .هر کار میکردند
126

در مسیر آسامن

راضی نمیشد دستش را گچ بگیرند .میگفت اول باید با فردین
صحبت کند .با فردین تماس گرفتند و ماجرا را برایش تعریف
کردند .فردین که با پسربچه صحبت کرد راضی شد.
فردین آر زو داشت روی لب تمام کودکان جهان لبخند ببیند.

مثل موالیش

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد رحمانپور

1308
1357

امیرالمومنین؟ع؟

پدرم میخواست در زندگی مثل موالیش
باشد .در تمام زندگی ،آر زو و هدفش همین بود .عاقبت هم در این
راه جانش را داد.
قبل از انقالب شبانه در روستاها و محلههای فقیرنشین ،به در
خانهها میرفت .خواروبار و گوشت و وسایلی که خودش با هزار
زحمت تهیه میکرد ،برمیداشت و جلوی در خانهها میگذاشت .در
را میکوبید و میرفت.
مدتها کار شبانهاش همین بود .تحقیق میکرد که هر خانواده
به چه چیزی نیاز دارد .گاهی برایشان پول میگذاشت .گاهی لوازم
زندگی .هیچوقت هم تا بعد از شهادتش ،نگذاشت کسی از هویتش
باخبر بشود.
بعد از شهادت پدرم ،امام خمینی(ره) ما را به دیدارش دعوت
کرد .ناهاری را به خدمت امام رفتیم .تازه آنجا فهمیدیم که عالقۀ
پدرم به امام ،چقدر عمیق و دوطرفه بوده است .آن روز در صورت
امام غم بز رگی را دیدیم .حتی در کنار ما برای شهادت پدرم اشک
ریخت و بر سر ما که آن روزها کودکان قدو نیمقدی بودیم دست
نوازش کشید .آن موقع بود که فهمیدیم پدرم نه تنها به شهر و
روستاها شبانه کمک میکرده ،بلکه هر ماه مبلغی را بهمنظور کمک
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به فلسطین و لبنان برای امام(ره) میفرستاده است.
امام قبضهایی را نشانمان داد و گفت این رسید پولهایی
است که پدرتان پانزده سال در راه خدا به جاهای مختلف ارسال
کرده است.

کار خیر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

بعد از چهلم همسرم به خانۀ خواهر شوهرم رفته بودم .خانم
مسنی را آنجا دیدم .پرسید« :تو همسر مجیدی؟»
گفتم« :بله».
گفت« :میدونستی همسر تو هر ماه یه مقدار پول به من کمک
میکرد؟»
از تعجب ماتم برد .از این موضوع هیچ خبر نداشتم .وضع
خانوادۀ خودمان خوب نبود .پدرش را از دست داده بود و
وظیفهاش میدانست که به مادرش کمک مالی کند .برای آنکه
توی زندگی کم نیاوریم مجبور میشد در کنار کار اصلیاش حتی
مسافرکشی هم بکند.

انسانهای سخاوتمند

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

راه و رسم انسانهای سخاوتمند است که هر چه در توان
دارند به دیگران ببخشند .از هیچ چیز دریغ نکنند و منتی بر افراد
ضعیفتر نداشته باشند.
علیرضا از آن انسانهای سخاوتمند بود .به یاد دارم که اگر
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در خیابان یا گذری فقیری از او کمک میخواست ،او دستش را
فرو میکرد در جیب .هر چه بود در میآورد .اصال نگاهش را پایین
نمیانداخت که ببیند چقدر است .همۀ پولش را به آن فقیر میداد.
این اخالقش برایم خیلی به یاد ماندنی است که برای
صدقهدادن هیچوقت به مقدار پولش نگاه نمیکرد!

قلبی گرم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

ماه رمضان بود .خسته از سرکار برگشت و به نانوایی رفت تا
برای افطار نان بخرد .وقتی به خانه برگشت در چهرهاش غصه و
ناراحتی دیدم .پرسیدم« :توی نانوایی اتفاقی افتاده؟»
با ناراحتی سر تکان داد .گفت که در نانوایی اسامی کسانی که
نان را بهصورت نسیه خریداری کردهاند ،دیده .نانوا برای آن که
مردم سریعتر حسابهایشان را صاف کنند اسامی را به دیوار زده
که آنها برای حفظ آبرو هم که شده مجبور باشند سریعتر پول
را پس بدهند .این صحنهها عباس را آشفته کرده بود .با تعجب
پرسید« :واقعا کسانی هم وجود دارن که برای خریدن نان مجبور
به نسیه باشند؟»
سر تکان دادم .گفتم« :بله مادر .اونقدر هستن آدمهایی که به
نون شب هم محتاجن!»
چهرهاش خسته و غمگین بود .ناباورانه نگاهم میکرد .عاقبت
نتوانست طاقت بیاورد .لباسهایش را پوشید و به نانوایی رفت.
خودش همۀ حسابها را تسویه کرد تا نانوا اسامی را از روی
دیوار بردارد.
بعد از آن اتفاق عباس آدم دیگری شده بود .از اینکه میدیدم
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تا چه اندازه مرد شده در دلم پر از احساس خوشی بود .از آن پس
هر بار که از ماموریت برمیگشت نسیههای مردم بیبضاعت محله
را تسویه میکرد .نمیگذاشت کسی متوجه این کارش بشود .قبل
از آن با واقعیتهای زندگی روبهرو نشده بود .وقتی متوجه اوضاع
زندگی مردم شد نتوانست بیتفاوت از کنار آن عبور کند.
در سینۀ عباس قلبی میتپید که بسیار گرم و پر عطوفتتر از
قلب دیگر مردم بود.
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 .2حل مشکالت مردم و کمک به آنها

()2

حل مشکالت مردم و کمک به آنها
امام صادق ؟ع؟ :خداوند فرموده است:
َ
َ
َ
ْال َخ ْل ُق عِ َیالِي َفأ َح ُّب ُه ْم إ َل َّي أ ْل َط ُف ُه ْم ِب ِه ْم َو أ ْس َع ُاهمْ
ِ
ْ 1
فِي َح َوائ ِِج ِهم.
آفریدگانروزیخوارانمنهستندو محبوبترین
ایشان نزد من کسانیاند که با آنان مهربانترند و
در برآوردن حاجتهایشان کوشاتر.
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ُ
ْ َ ْ
َ ْ َْ َ َ
َ َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ
اهلل من أدخل
الخل ُق عِ َیال ِ
اهلل فأحب الخل ِق علی ِ
َ َ
ً 2
َعلی أ ْه ِل َب ْی ِت ُم ْؤمِ ٍن ُس ُر ورا.
مـــــردم عــــــائله و جــــــیرهخواران خـــــداوندند.
محبوبترین مخلوقات نزد خدا کسی است
که سودش به عائله خدا برسد و خانوادهای را
خوشحال کند.
مقام معظم رهبری:
ّ
همه باید خود را موظف به مواسات بدانند.
مواسات یعنی هیچ خانوادهای از خانوادههای
مسلمان و هممیهن و محروم را با دردها و
محرومیتها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به
سراغ آنها رفتن و دست کمکرسانی به سوی
 . 1الكافي ،ج ،2ص.199 :
 . 2اصول کافی ،ج  ،2ص .164
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آنها دراز کردن .امروز این یک وظیفۀ جهانی برای
همه انسانهایی است که دارای وجدان و اخالق
و عاطفه انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان،
عالوه بر اینکه یک وظیفه اخالقی و عاطفی
است ،یک وظیفه دینی است ...خانوادههای
بسیاری هستند که نه از روی تنپروری و تن به
کار ندادن ،بلکه به معنای واقعی کلمه محروم
و مستمندند .باید اینها را شناسایی و پیدا
کنید  -کار مشکلی هم نیست  -و به اینها کمک
1
نمایید.
 . 1بیانات در خطبههای نماز عيد فطر.1381/09/15 ،

132

در مسیر آسامن

هدیه تولّد

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

تدریس کالسهای خصوصی را قبول کرده بودم تا بتوانم
مبلغی را برای خرید هدیۀ تولد علیرضا پسانداز کنم.
برای من و زندگیمان آنقدر مرد مهربان و خانوادهدوستی بود
که دلم میخواست برای جشن تولدش سنگ تمام بگذارم.
وقتی فهمید که پولم را پسانداز میکنم ،بدون مقدمه پرسید:
«چی میخوای برام بخری؟»
خندیدم و به شوخی گفتم« :مگه تو هدیه میخوای؟»
آرام و جدی گفت« :آره! البته به جای هدیه ،پولش رو بهم بده!»
اول فکر کردم که میخواهد با این پول برای خودم هدیهای
بخرد .به خانوادهاش هم همین را گفته بود .وقتی خواستم پول را
تحویلش بدهم ،شماره حسابی داد و گفت« :به حساب من نریز،
به اون حساب بریز!»
تعجب کردم .با ناباوری پرسیدم« :این حساب برای کیه؟»
گفت« :یکی از هم خدمتیهام .بچهش مریض شده .نیاز به
پول داره .میخوام کمکحالش بشیم .این هدیه ،من رو بیشتر
خوشحال میکنه!»

مهرش از خاطرهها نمیرود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

روحیۀ بخشندۀ ایرج را بعد از شهادتش متوجه شدیم .خیلیها
از خوبیهایش خاطرهها داشتند .توی مراسمات بعد از شهادتش
زنی آمد پیش خانوادهاش و تعریف کرد که یکبار در خیابان بدون
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پول مانده بود و نمیتوانست برگردد خانه که شهید ایالنی را خدا
سر راهش قرار داد .شهید او را به خانهاش رساند و مبلغی هم به او
کمک کرد.
زن میگفت« :این محبت شهید هیچوقت از خاطرم نمیرود!»

اهل مدارا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عادل الهایی بچایی

1365
1397

همیشه بعد از شهادتش حس میکردم به جای پسرم ،پدرم را
از دست دادهام .بس که همیشه حامی و همراه من بود.
من فکر میکردم عادل تنها در خانه اینگونه است.
بعدها فهمیدم این خصلت عادل تنها برای خانوادهاش نبود.
همکارهایش تعریف میکردند در محل خدمتش هم خیلی هوای
مردم را داشت .درگیریهای طایفهایشان را حل و فصل میکرد.
مردم را آشتی میداد و بینشان سازش برقرار میکرد.

بدون حصار

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عادل الهایی بچایی

1365
1397

به باغبانی خیلی عالقه داشت .باغ بز رگی را با دستان خودش
آباد کرده بود .از درخت نخل ،انجیر ،انگور ،توت و لیمو ترش همه
را خودش کاشته بود و خودکفایمان کرده بود.
در انتهای باغ و نزدیکی جاده هم چندین درخت خرما و
لیموترش و ...را بدون حصار کاشته بود تا مردم رهگذر از آنها
استفاده کنند.
دلش به وسعت آن باغ بز رگ و پرسخاوت بود.
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اتفاق

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سجاد آباریان

1375
1395

بیتفاوت نبود .اگر کاری از دستش برای دیگران برمیآمد
دریغ نمیکرد .برایش فرقی نداشت سر کار باشد یا نه .اگر فامیل و
آشناها زنگ میزدند و کاری برایشان پیش آمده بود ،سجاد حتی اگر
مشغول خوردن ناهار بود ،دست میکشید .میرفت به کمک آنها.
من میگفتم« :الاقل ناهارت رو تموم کن .سفره گناه داره .بعد برو»
میگفت« :توی این دو_سه دقیقهای که قراره من ناهارم رو
بخورم ممکنه برای این بنده خدا اتفاقی بیفته».

از همه تنهاتر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبداهلل رشیدی

1375
1395

بعد از شهادتش کسی نبود که از او خاطرۀ ناراحتکنندهای
به یاد داشته باشد .همه از اخالق خوش و مهربانیهایش تعریف
میکردند .فرقی هم نمیکرد که در چه سن و سالی باشند.
عبداهلل مادربز رگی داشت که تنها زندگی میکرد .دلش برای
تنهایی پیر زن میسوخت .همیشه حواسش به او بود .به خانهاش
میرفت و نمیگذاشت احساس دلتنگی و غربت بکند .هر چه
که مادربز رگش طلب میکرد ،نه نمیگفت .هر کاری از دستش
برمیآمد برایش انجام میداد .در خانهاش میخوابید که شبها
نترسد .باالی سرش آب میگذاشت که نصف شب مجبور
نباشد از رختخواب بلند شود برای خوردن آب .روزها تا جایی
که میتوانست به او سر میزد .برایش خرید میکرد .به کارهای
خانهاش میرسید.
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بعد از شهادتش آن کس که از همه تنهاتر شد ،مادربز رگش بود.

خوبی بزرگ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید میالد محمدیان

1377
1397

دلبستگی به دنیا و مادیاتش نداشت .هیچ آر زوی بز رگی برای
دنیا و ثروتش در سرش نبود .تنها فکرش این بود که همه از دستش
در امنیت و آسایش باشند .در رفتارش همیشه دقت داشت که به
کسی ضر ر نرساند .تا میتوانست کمکدست دیگران میشد.
حتی از کارهای کوچک هم دریغ نمیکرد .امکان نداشت پیر زنی
را با بار سنگین در خیابان ببیند و راحت از کنارش بگذرد .پیش
میرفت و وسایل را از دست پیر زن میگرفت و برایش تا خانه
میبرد.
از خوبیهای کوچک نمیگذشت که خوبی بزرگی نصیبش شد.

برای مناطق محروم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید احمد جزینیزاده

1369
1397

آرام و سربهزیر بود .ما هیچوقت عصبانیتش را ندیدیم .وقتی
با ما کار داشت ،با روی باز و صدای آرام میگفت .فامیل و آشنا
احمد را بهعنوان سنگصبور میشناختند .با صبوری و متانت
خاص خودش به حرف دیگران گوش میکرد .همین چیزها قلبش
را روشن و مهربان کرده بود.
فرم انتقالی برای خدمت در استان هرمزگان را هم خودش به
اصرار پر کرده بود .رییس پلیس امنیت شهرمان با این مسئله به
شدت مخالفت کرد .احمد که دید تالشهایش توی شهرستان به
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نتیجه نمیرسد ،از استان پیگیری کرد و درخواست داد.
باالخره انتقالیاش را گرفت .آن روزها مادرم خیلی نگران بود.
میپرسیدیم« :حاال چرا هرمزگان؟ اونجا خطرناکه».
لبخند میزد .میگفت« :اونجا رو بیشتر دوست دارم .دلم
میخواد توی مناطق محروم خدمت کنم!»

به خاطر خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید فرشاد رمزی

1376
1396

اصال اهل مادیات و تجمالت نبود .همه چیز را ساده میگرفت.
سعی میکرد از مغازهدارهایی خرید کند که فروش زیادی ندارند.
وقتی من زیاد میوه میخریدم ،اعتراض میکرد .میگفت« :بابا چرا
اینقدر زیاد میوه میخری؟»
ناراحت میشد که من بهترین میوهها را خریده بودم .اخالقش
عجیب بود.
حاضر بود از مغازهدارهایی که درآمد کمتری دارند خرید بکند،
حتی اگر میوههایش مجلسی نباشند و بینشان تعدادی میوۀ مانده
و پالسیده پیدا شود .میگفت« :خب اون بندۀ خدا هم کاسبه.
باید به طریقی روزی بخوره».
فقط به این فکر بود که به مردم خیر برساند .حتی اگر خودش
به سختی بیفتد و مورد سر زنش قرار بگیرد.
بهترین ثواب را در خیر رساندن به مردم میدانست .تنها
حرفش این بود که« :بابا ،به مردم کمک کن .خدا بز رگه».
میگفتم« :آخه پسر من ،بعضی وقتها نمیشه به مردم
اعتماد کرد».
میگفت« :شما بهخاطر خدا اعتماد کن .کاری رو که برای خدا
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انجام بدی ،هیچکس نمیتونه به شما ضر ر برسونه!»

بیهیچ چشمداشت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علی احمدنژاد

1368
1395

خیلی دلسوز بود .اگر کسی در کاری از او طلب کمک میکرد،
با تمام وجود برایش انجام میداد .بدون هیچ چشمداشتی .فرقی
هم نمیکرد که آشنا باشد یا غریبه .هنوز هم گاهی اوقات که به
مزارش میرویم ،میبینیم کسانی را که میآیند به زیارت قبرش و
ما نمیشناسیمشان .میگویند که مشکلی داشتهاند و علی بیمنت
برایشان حل کرده.

پشت مردم به او گرم بود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایمان یوسفی

1370
1397

خانه که بود ،موبایلش مدام زنگ میخورد .مردم تماس
میگرفتند .مشکالتشان را میگفتند .توی روستایی که خدمت
میکرد ،همه او را میشناختند .گاهی اوقات میگفتم« :تو که بیشتر
اوقات پاسگاهی ،حاال که میای خونه باید استراحت کنی .چرا
اینقدر جوابشون رو میدی؟»
سر تکان میداد و میگفت« :اول کار مردم ،بعد استراحت...
آدم که فقط نباید توی پاسگاه به مردم خدمت کنه!»
این عالقهاش به خدمت برایمان واضح بود .مردم روستا هم
خیلی دوستش داشتند .میگفتند« :همین که او اینجاست ،پشت
ما گرمه!»
بعد از شهادتش خیلیها آمدند به تشییع جنازه .از روستایی
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که خدمت میکرد و حتی روستاهای اطرافش .فهمیدیم که ایمان نه
تنها حواسش به مردم محوطۀ تحت حفاظت پاسگاهش بوده ،بلکه
خیلی وقتها میرفت و به روستاهای دیگر هم سر میزد .روستاهای
دورافتادهای که مدتها رها شده بودند.

شغلی برای مردم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

قرار بود استخدامش در نیروی انتظامی از حالت قراردادی به
رسمی تبدیل شود.
من نگرانش بودم .گفتم« :داداش ،این شغل خیلی
خطرناکه .برای چی میخوای رسمی بشی؟ من توی یه شرکتی
آشنا دارم .میتونم صحبت کنم که اونجا استخدامت کنن با
بهترین مزایا و حقوق».
حرفم تمام نشده بود که دیدم چهرۀ بهنام در هم فرو رفت.
ناراحت شد .گفت« :من شغلم رو دوست دارم .من دارم برای
مردم کار میکنم .هیچوقت هم این خدمت رو رها نمیکنم».

وجودش برکت بود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبدالرسول قربانی

13۴9
1388

نه تنها دلش میخواست مشکالت مردم را حل کند ،بلکه
همیشه به فکر پیشگیری از مشکالت بود .در جمعها که مینشست،
همیشه میگفت ما باید سعی کنیم برای جوانهایمان شغل ایجاد
کنیم تا آنها به طرف خالف نروند .جوانها اگر سر و دلشان به
کار و تالش مشغول باشد ،دیگر به دنبال خالف و دزدی نیستند.
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شغل به انسانها شخصیتی میدهد که مانع سرپیچی آنها از
قانون میشود.
یک روز اواسط هفته ،دلتنگ شدم و به سرخاک عبدالرسول
رفتم .متوجه شدم که مرد هیکلمند و ناآشنایی سر خاکش
نشسته و بلندبلند گریه میکند .رفتم جلو و سوال کردم« :ما شما
رو نمیشناسیم .چطور شده که اومدین اینجا؟»
مرد وقتی فهمید ما خانوادۀ شهید قربانی هستیم خیلی ابراز
ارادت کرد.
تعریف کرد که« :من یکی از متهمهای شهید بودم .ایشون
خیلی حواسش به آیندۀ آدمهایی بود که توی زندان گرفتار شده
بودند .نه اینکه فقط متهم رو تحویل داده باشه ،سعی میکرد
اونها رو ارشاد هم بکنه .اون روز که قرار بود من رو تحویل بده
انقدر برام حرف زد و من رو نصیحت کرد که چرا به فکر مادر پیرت
ً
نیستی .دنبال یه کار آبرومندانه باش .واقعا متحول شدم .ایشون
بود که کمکم کرد تا اون خالفی که انجام میدادم رو ترک کنم .بعد
از آزادی هم خیلی حواسش به من بود .برام کاری دست و پا کرد
و من رو گذاشت سر کار .اونقدر زندگیم عوض شده بود که هر
هفته میرفتم به دیدارش .حتی شده بود چند دقیقه میدیدمش.
وجودش برای من برکت بود .حاال که شهید شده جاش برام خیلی
خالیه .امروز هم از شدت دلتنگی نتونستم تحمل کنم و اومدم به
سر مزارش».

نیکیهای کوچک

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبداهلل رشیدی

1375
1395

خودش سنی نداشت ولی همیشه دلش برای افراد مسن و
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پیر میسوخت .اگر پیر زنی را در خیابان میدید حتما به کمکش
میرفت .یکبار در صف نانوایی پیر زنی مریض را دید که با آن حال
ایستاده است در نوبت .خیلی ناراحت شد .دلش به حال غربت و
بیکسی پیر زن سوخت .رفت و اصرار کرد که پیر زن برگردد به
خانهاش .خودش برای پیر زن نان خرید و به دم خانهاش برد.
عاقبت به دعای همان انسانهای نیازمند به آر زویش رسید.
در یک عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان به شهادت رسید.
گاهی کوچکترین کارهای خیر ،بز رگترین تاثیرات را در
سرنوشت آدم میگذراند.

پیش قدم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبداهلل رشیدی

1375
1395

برای نیکی کردن به دیگران ،منتظر درخواست آنها نمیماند.
همیشه خودش پیشقدم میشد .برای هیچکدام از کارهایش هم
منتی نمیگذاشت .تمام اعمالش رنگ و بویی خدایی داشت.
از دار دنیا یک موتور داشت که اگر میدید کسی به موتورش
احتیاج دارد ،بدون آنکه حتی منتظر درخواست آن شخص باشد،
خودش میگفت« :بیا این موتور برای خودت .هرکاری داری
انجام بده».
بلد بود که چطور آدمها را بدون چشم داشت خوشحال کند.

ناجی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا دهمرده

1370
1397

برای آن منطقۀ ناامن مثل فرشتۀ نجات بود .حامی و تکیهگاه.
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مردم ساکن آنجا هر چه که نیاز داشتند به او مراجعه میکردند.
از آب تا کپسول گاز .هر ساعتی که بود علیرضا درخواستشان را
رد نمیکرد .گاهی نیمههای شب موتورش را برمیداشت و به شهر
میرفت تا آن امکانات یا وسایل مورد نیاز را برای خانوادهها تهیه کند.
سربازهایی که در آن منطقه نگهبانی میدادند کامال او را
شناخته بودند .میدانستند دست رد به سینۀ هیچ کس نمیزند.
در کارهایشان از او کمک میخواستند.
بعد از شهادت علیرضا ،با آن که دیگر جسمش در آن منطقه
وجود نداشت اما یاد و خاطرۀ امدادهایش ،همیشه در ذهنها ماند.

واقعیترین خدمتگزار
شهید فردین سنجری بنستانی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1367
1397

اگر نیازمندی را میدید ،نمیتوانست ساده از کنارش عبور
کند .فقیری را در شهر میشناخت که وضع زندگی بدی داشت.
معلول بود و روی ویلچر مینشست .شغلی نداشت و به سختی
گذر عمر میکرد.
فردین خو دش به تنهایی مسئولیتش را به عهده گرفت.
منتظر نبو د که ّ
خیر یا ارگانی پیدا شو د تا آن معلول را تحت
پوشش قرار بدهد.
خودش برای آن مرد غذا میبرد .کارهایش را انجام میداد.
برایش سرویس شخصی گرفته بود که برای جابهجایی در شهر
راحت باشد و کارهایش را انجام بدهد .اگر به چیزی احتیاج داشت
خود فردین برایش حل میکرد .الستیک ویلچرهایش را عوض
میکرد .گاهی اوقات حتی او را سوار ماشین خودش میکرد و در
شهر میچرخاند.
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نمیخواست آن شخص به خاطر معلولیت و وضعیتش ،زندگی
سختی داشته باشد.
گاهی اوقات با خودم فکر میکردم بعضی آدمها چطور
میتوانند تا این اندازه مهربان و سخاوتمند باشند .فردین
واقعیترین خدمتگزار مردم بود.

فرشته نجات

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس نادری

1358
139۴

دلسوزیاش برای دیگران ،تنها به حرف نبود .خیلی وقتها
پیش میآمد که خودش جلو میرفت تا دردی را از آنها دوا کند.
بارها اتفاق افتاده بود که پیرمرد یا پیر زنی را در خیابان سوار
کند و مجانی به مقصدش برساند .حتی اگر مسیرشان خیلی از
مسیر خودمان دورتر بود و وقت زیادی را میگرفت.
یکبار در جاده موتور سواری را دیده بود که چراغ نداشت و
در تاریکی میرفت .وقتی دید که خانواده به همراهش است تمام
مسیر را پشت موتور از دزفول تا شوش راند برای آنکه اتفاقی برای
آن خانواده نیفتد.
یکبار وقتی هوا خیلی سرد بود و موتور سواری را دید که با
همسر و بچهاش در جاده میرفتند ،برایشان عالمت داد و گفت:
«زن و بچهات رو بفرست توی ماشین ما».
به مردم خیلی توجه میکرد .همین ریزبینی و خیررسانیاش
بود که او را از دیگران متمایز میکرد.
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دستگیر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

کار او تنها دستگیری مجرمین نبود .او واقعا دستگیر بود!
فامیلی داشتیم که مبتال به اعتیاد بود .علیاکبر برای ترک
دادن او خیلی تالش کرد .او را با مهربانی تشویق و راهنمایی کرد.
دلگرمی و پشتیبانی میداد .آنقدر که حتی به بستری شدن در کمپ
هم نکشید .آن مرد مواد مخدر را کنار گذاشت و زندگیاش را از
نو ساخت .هربار که ما را در مهمانی و مجلسی میدید ،علیاکبر را
دعا میکرد .میگفت« :اکبر آقا زندگی مارو دگرگون کرد .ماشین
خریدیم .خونه خریدیم .زندگیمون آباد شد!»
این دستگیری را برای هر کس که میتوانست انجام میداد.
اگر جوان بیکاری میدید ،به هر دری میزد و تالش میکرد که برایش
کاری فراهم کند .حتی گاهی مجبور میشد به خیلیها رو بیندازد.
با این حال برایش مهم نبود .او هدف بز رگتری داشت و معتقد
بود با اشتغال جوانها ،جرم و جنایت در جامعه کم میشود.
برای حفظ جامعه تنها شعار نمیداد ،بلکه هر آنچه از دستش
برمیآمد انجام میداد!

جای خوب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

بعد از شهادتش هر کسی که به تشییع جنازه آمد خاطرهای از
کمکهای بیدریغ عباس داشت.
پیر زنی آمد و گفت که دستش تنگ بود و نیازمند .عباس
دستش را گرفت و اوضاعش را سامان داد .پیرمردی میگفت که
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وقتی مجبور بود پیاده به خانهاش برود ،عباس او را سوار میکرد
و به هر کجا که مقصدش بود میبرد .دوستش آمد و تعریف
کرد که برای ثبتنام گواهینامه دستش خالی بود و نمیتوانست
از کسی پول قرض بگیرد .عباس بدون آنکه منتظر درخواست
دوستش بماند ،خودش برایش پول واریز کرده بود .دیگری از پای
شکستهاش حرف میزد که وقتی با عصا مجبور به رفتو آمد در
محله بود ،عباس او را سوار میکرد و به مقصد میرساند.
عباس از نیکیهای کوچک نمیگذشت .از هر فرصتی ،حتی
پیش پا افتاده و معمولی ،برای خیر رساندن به مردم استفاده میکرد.
هربار که بعد از شهادتش به خواب کسی آمد ،برایم پیغام فرستاد:
«به مادرم بگویید نگران نباشد ،جای من خیلی خوب است!»

قرض الحسنه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حمزه حاجیزاده

1368
1397

دل حمزه به اندازۀ دریا بز رگ بود.
از او میپرسیدم« :به رفقات چقدر پول قرض دادی؟»
قسم میخورد که اصال یادش نیست .میگفتم« :خب الاقل
یادت هست به کی قرض دادی؟»
باز هم شانه باال میانداخت .میگفتم« :پس چطور میخوای
پس بگیری؟»
می گفت« :نمیدونم .شمارهام رو دارند .اگر خواستند
خودشون زنگ میزنند».
وقتی به کسی که نیازمند بود پولی قرض میداد دیگر منتظر
برگشتش نبود .هدفش همان کمک کردن بود.
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پسری برای همه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس کاظمی

1376
1396

بعد از شهادتش که به پاسگاه رفته بودم ،حال خرابی داشتم.
بیتاب بودم .تصور بدن بهرویمینرفتۀ عباس آتشم میزد .در
همان حال ،سیدی آمد کنارم و گفت« :آقای کاظمی اینقدر بیتابی
نکن .عباس فقط پسر تو نبود پسر ما هم بود .این عباس اینقدر
اینجا سرشناس بود که برای همه عزیزه .از پادگان ناجای مر زبانی
گرفته تا بچههای سپاه .از بس که جوون خوبی بود».
گفتم« :مگه عباس چیکار میکرد که اینقدر نزدیکه به شما؟»
گفت« :هر خیری که از دستش برمیاومد دریغ نمیکرد .هر
سربازی اینجا پول نداشت ،به دادش میرسید .یا اگر سربازی
گرفتاری داشت و باید نگهبانی میداد ،میگفت من به جات
نگهبانی میدم .تو برو به گرفتاریت برس .من کمکت میکنم .هیچ
نترس .برای نماز جماعت هم همیشه اولین نفر حاضر میشد.
واقعا اسمی که براش انتخاب کردید ،برازنده بود .عاشق حضرت
عباس بود!»

افسر سی ساله

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایوب اسالمینیا

1367
1397

عادت نداشت موفقیتهایش را به رخ دیگران بکشد .درسش
خیلی خوب بود .کارشناسی ریاضی فیزیکش را در دانشگاه سرپل
ذهاب گرفته بود .در همان زمان یکی از استادانش به او گفته بود:
«تو با این فکر و ذهن قوی که داری برای استاد دانشگاه شدن
اقدام کن!»
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این را بعد از شهادتش همان استاد برایمان تعریف کرد.
میگفت ایوب متواضعانه لبخند زد و گفت« :من به خدمت کردن
برای نظام بیشتر عالقه دارم!»
همان هم شد .هنوز سی سالش تمام نشده بود که به درجۀ
افسری رسید.

چشمهای نگران یک مادر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسن زاهد

1360
1393

همیشه به فکر دیگران بود .حتی شهادتش هم بهخاطر
حفظ جان کس دیگری بود .هنگام حملۀ اشرار ،وقتی به طرف
ماشینشان تیراندازی کردند ،تیری مستقیم به سمت پیشانی
سرباز راننده میآمد .حسن به سرعت با دست چپش سر سرباز را
پایین میکشد .جان سرباز را نجات میدهد اما گلوله از سر سرباز
میگذرد و به حسن اصابت میکند.
در مراسم تشییع جنازهاش ،آن سرباز میگفت« :اگر آقای زاهد
سر من رو پایین نمیکشید ،االن مادر من عزادار بود!»
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آسامن پنجم
اخالقی
شایستگی
هایاخالقی
شایستگیهای
آسمان پنجم:
امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َّ ً َ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ًَ
لو کنا ال نرجو جنة و ال نخشی نارا و ال ثوابا و
َ َ
ُ
َ َ ً
َْ َ
ابا َل َک َ
ان َی ْن َب ِغي ل َنا أ ْن َن ْطل َب َم َک ِار َم ال ْخال ِق
ال عِ ق
َّ
َ َّ َ َّ َ ُ ُّ َ َ
1
َ
َ
یل النجاح.
ف ِإنها مِ ما تدل علی س ِب ِ
اگر به بهشت و ثواب [آخرت] امیدوار نباشیم و
از آتش و عذاب نهراسیم ،باز شایسته است که
فضیلتهای اخالقی را طلب کنیم؛ زیرا فضائل
اخالقی از چیزهایی است که ما را به راه رستگاری
هدایت میکند.
مقام معظم رهبری:
باید بهگونهای رفتار کنید که احترام و محبت
مردم جلب شود .شما باید نمونه اخالق و
2
تواضع و مهربانی و رعایت مقررات باشید.
 . 1مستدرکالوسائل ،ج  ،11ص .193
 . 2بیانات در دیدار بسيجيان.1368/04/06 ،
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()1
ُحسن ُخلق و رعایت ادب

 .1حسن خلق و رعایت ادب

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ َُْ ُ ْ َ ًَ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً
أکملکم ِإیمانا أحسنکم أخالقا.

1

کاملترین شما از نظر ایمان نیکوترین شما از حیث
اخالق است.
 . 1بحار األنوار ،ج ،68ص.387 :
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نعمت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا دهمرده

1370
1397

اسمش علیرضا بود اما در محل کار دوستانش او را «نعمت»
صدا میزدند.
یکبار زنگ زدم به ادارهاش و گفتم« :ببخشید ،با علیرضا
دهمرده کار داشتم».
کسی که پشت تلفن بود ،صدایش تغییر کرد .لحن مهربان و
برادر نعمت هستین؟»
صمیمی به خودش گرفت و گفت« :شما
ِ
تعجب کردم و گفتم« :نعمت؟»
مرد خندید و گفت« :ایشون انقدر خوب و عزیزه که ما این اسم
رو روش گذاشتیم .اخالق خوش و دوستی پر از معرفتش برای همۀ
ما مثل یک نعمت میمونه!»

خوش صحبت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید میالد محمدیان

1377
1397

به هر کجا که قدم میگذاشت ،با صحبتهای شیرینش مردم
را جذب میکرد .همیشه راهنما و مشوق دیگران بود .آنها را برای
هدفهای خوب و امید به آینده تشویق میکرد .مثل یک مشاور
مهربان در کنار دیگران قرار میگرفت.
بعد از شهادتش خیلیها گریه میکردند و میگفتند که میالد
واقعا برایشان یک الگو و مشاور دلسوز بود .دست خیلیها را گرفته
بود تا به اهدافشان نزدیک کند.
حتی در روز تشییعاش راننده تاکسی آمده بود و میگفت« :من
چند بار میالد را سوار کرده بودم .آنقدر خوشصحبت بود که
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وقتی شهید شد خیلی ناراحت شدم .سعی کردم هر طور که هست
خودم را به مراسم تشییعاش برسانم!»

منحصر به فرد

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی حاجی عرب

1371
139۴

همکارانش او را به خصوصیات اخالقی منحصربهفردش
به یاد میآوردند .فداکاری و پایبندی به اعتقادات ،توجه ویژه
به مسائل معنوی ،علیالخصوص به نماز ،آن هم نماز اول وقت
در هرشرایطی ،تواضع در رفتار ،برخورد صمیمی و پسندیده و
دوستداشتنی ،او را در بین همکارانش به یکی از عوامل انتظامی
مورد احترام همگان در محیط خدمتی تبدیل کرده بود.

هفتاد ثواب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

ادب را طوری آموخته بو د که برایش فرقی نمیکرد کسی
که ر وبهر ویش ایستاده پیرمرد است یا بچهای کوچک .هرکجا
که میرسید و یا به هر کسی ،اولین نفر بو د که سالم میکرد.
همیشه میخواست پیشقدم باشد و هفتاد ثواب سالم را برای
خو دش بردارد.
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()2
وفــــای به عـــهد

 .2وفای به عهد

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ
َ
َ
1
َم ْن َو َر َد َم َناهِ َل ْال َو َف ِاء ُر ِو َي مِ ْن َمش ِار ِب ّ
الصف ِاء.
کسی که آبشخور وفا را دریابد ،از زالل صفا
سیراب گردد.
ْ
َ
َ ْ
َ ْ ْ
ْ َ
ِف
ل ْی َس ال ُم ْسل ُِم ِبالخائ ِِن ِإذا اؤ ُتمِ َن َو ال ِبال ُمخل ِ
َ
2
ِإذا َو َعد.
مسلمان هرگاه امین شمرده شود خیانت
نمیورزد و هرگاه وعده بدهد تخلف نمیکند.
 . 1عيون الحكم و المواعظ ،ص .461
 . 2مستدركالوسائل ،ج ،14ص .12
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قول

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی اسماعیلی

1373
139۴

برای درست کردن کامپیوتر و تلویزیون ،مهارت خاصی
داشت .یک روز از رفتنش به ایرانشهر میگذشت که برایش تلفن
زدم .کامپیوترمان خراب شده بود .منتظر بودم راهنماییام کند که
چطور درستش کنم یا اینکه مثل همیشه بگوید« :صبر کن خودم
میام برات درستش میکنم».
اینها را نگفت .چند لحظه مکث کرد و فرو رفت در فکر .بعد
گفت« :من دستم گیره .شما بده به وحید ببره برات درستش کنه».
تعجب کردم .آن موقع فکرش را هم نمیکردم برای چه این
حرف را زده باشد .گفتم« :باشه» و تلفن را قطع کردم.
بعدها دلیلش را فهمیدم .وقتی که دیگر برنگشت.
میدانستم چقدر به قولهایش وفادار است .آن روز به من قول
نداده بود .میدانست که دیگر برنمیگردد.
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()3
سادهزیستی و قناعت

 .3سادهزیستی و قناعت

امام علی ؟ع؟ در توصیف اهل تقوا فرمودند:
ً
َ ًَ ُ َ ً َ َ
عا َق ْل ُب ُه َقان َِع ًة َن ْف ُسهُ
اش
َت َر ُاه ق ِر یبا أ َمل ُه قلِیال َزل ُـله خ ِ
َ
َ
ً ْ ُ ُ َ ْ ً ْ ُ 1
َم ْن ُز ورا أکله سهال أمره.
انسان تقواپیشه را میبینی در حالیکه آرزویش
نزدیک ،لغزشش اندک ،قلبش خاشع ،نفسش
قانع ،خوراکش ناچیز و زندگیاش ساده و
بیتکلف است.
َ
َ َ
ْاق َن ُعوا ب ْال َقلِیل ْن ُد ْن َی ُ
اک ْم َم َع َسال َم ِة ِدینِ ُک ْم ف ِإ ّن
ِ مِ
ِ
ْ ْ ُ ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
2
ال ُم ْؤمِ َن ال ُبل َغة ال َی ِس َیرة مِ َن الدن َیا تقنِ ُعه.
به اندکی از دنیای خود قناعت کنید همراه
سالمتی دین خود؛ زیرا مؤمن را اندک چیزی از
دنیا قانع میکند.
امام علی ؟ع؟ فرمودند:
ُط َوبی ل َِم ْن َذ َک َر ْال َم َع َاد َو َعمِ َل ل ِْل ِح َساب َو َقنِ عَ
ِ
ْ ََ
3
اف َو َر ِض َي َع ِن اهلل.
ِبالکف ِ

خوشا به حال کسی که همیشه به یاد آخرت و معاد
باشد و کار و تالشی که انجام ميدهد برای روز
حساب باشد و قناعت کند به آنچه خداوند روزی
او کرده است و از خداوند متعال راضی باشد.
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،64ص .316
 . 2عيون الحكم و المواعظ ،ص.87 :
 . 3نهج البالغه ،ص.477 :
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شخصیت آدمی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید فرشاد رمزی

1376
1396

از هر چیزی سادهترینش را میخواست .چه لباس باشد ،چه
وسایل کار .اگر به خودش بود تا وقتی که یک دست لباسش پاره و
از کار افتاده نمیشد ،حاضر نبود آن را عوض کند .وقتی به خدمت
سربازی رفته بود ،خودم برایش لباس میخریدم .میدانستم اگر
خودش بخواهد لباس بخرد همیشه ار زان و سادهترین لباس را
انتخاب میکند.
من مخالف بودم .میگفتم چرا این لباس را خریده .جوان
است و باید لباسهای بهتری بپوشد .نه تا این حد معمولی و ساده.
راضی نمیشد .ناراحت میشد وقتی میدید خودم برایش لباس
خریدهام.
یکبار که برایش کفش کتونی خریده بودم ،گفت« :بابا ،این
که خیلی گرونه .برای چی خریدی؟»
گفتم« :بابا جان ،تو هنوز خیلی جوونی .لباس نشانگر
شخصیت آدمه .با اینه که مردم تو رو میشناسن».
از حرفم ناراحت شد .گفت« :اگر مردم قراره با لباس من رو
بشناسن ،اگه نشناسن بهتره!»

عید مومن

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ابراهیم بالود

13۴9
1370

با جوانهای همسنو سالش متفاوت بود .روحیۀ محکم اما
لطیفی داشت .آن سالها در محلهای زندگی میکردیم که مردمش
از نظر مالی ضعیف بودند .توان خرید نداشتند.
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ابراهیم عید که میشد با لباسهای نو از خانه بیرون نمیرفت.
ما به اصرار میگفتیم« :عیده ...خب چه اشکالی داره؟ همه
لباس نو میپوشن!»
عقاید خودش را داشت .با این حرفها راضی نمیشد.
هیچوقت نمیخواست در آن محله ،نو به نظر برسد .برعکس همه،
که برای عید نوروز ذوق و شوق داشتند ،او حتی کفشهایش را
خاکی میکرد و از خانه بیرون میرفت.
این رفتارهای ساده اما پر معنایش که به یادم میآید ،با خودم
میگویم خداوند شهادت را بیعلت نصیب کسی نمیکند!
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()4
ایثار و از خودگذشتگی

 .4ایثار و از خودگذشتگی
َ
ْ
َ
ْ
1
َح ْس ُب ال َم ْرءَ مِ ْن َک َرمِ ِه ِإیث ُار ُه َعلی َنف ِسه.
از بزرگوار ى مرد ،همین بس که دیگران را بر
خودّ ،
مقدم بدارد.
 . 1کشف الغمه ،ج ،2ص.348 :
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برای دیگران

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خسرو رسولی

1362
1390

از مرخصی خسرو چند روزی مانده بود که گفت میخواهد
برود .گفتیم« :چرا اینقدر زود؟ بمون تا عید فطر دور هم باشیم».
گفت« :نه .من مجردم .زودتر میرم که هم خدمتیای متاهلم
برن مرخصی .برای دورهمی عید فطر اونا واجبترن».

داوطلبانه برای شهادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

رفته بودیم پیکرش را از محل خدمتش به شهر خودمان
بیاوریم .سرهنگی که در ستاد بندرعباس بود برایمان تعریف کرد:
پروندۀ بهنام را در ستاد نیروی انتظامی بندرعباس بر رسی کرده
بودیم .پروندۀ کاری او خیلی خوب و پرسابقه بود .خواستیم توی
همان ستاد بندرعباس نگهش داریم که بهنام خودش درخواست
داد به بشاگرد اعزامش کنیم .بعد که پیگیری کردیم ماجرا را
فهمیدیم .شخصی که قرار بود به بشاگرد اعزام شود متاهل بوده
و از اینکه قرار است به منطقۀ خطرناک و محرومی اعزام شود خیلی
ناراحت بود .بهنام خودش داوطلب شد و به آن شخص گفت:
«نگران نباش .من مجردم .داوطلبانه به جای تو میرم!»
همینطور هم شد .جایگاه بهتر در یک ستاد مرکزی و مجهز را
رها کرد و به بشاگرد رفت .از خدمت در آنجا تنها شش ماه مانده
بود که شهید شد!
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مردانگی
تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محسن زارعی

1376
1396

برای اثبات مردیاش خط نمیانداخت به روی صورت کسی.
نمیایستاد گوشۀ خیابان و سیگار نمیگرفت به دست .مردی در
زندگی او به طر ز دیگری معنا میگرفت .آن زمان که خیلیها راه و
رسم مردانگی را بلد نبودند ،او خوب بلد بود.
دوم راهنمایی بودیم .معلم بداخالقی داشتیم که روی نظم
خیلی حساس بود .یک روز من یادم رفته بود کتابم را بیاورم .از
اضطراب احساس خفگی داشتم .آن زمان من و محسن روی یک
نیمکت مینشستیم .معلم که بلند شد کتابها را ببیند ،محسن
سریع کتابش را جلوی من گذاشت .گفت« :نگران نباش .من یه
کاریش میکنم».
من مات و مبهوت مانده بودم .نمیدانستم باید چهکار کنم.
آن روز به جای من محسن تنبیه شد .هر فریادی که بر سر
محسن کشیده میشد ،من میمردم و زنده میشدم ولی نمیتوانستم
حرفی بزنم .با خودم فکر میکردم البد محسن دیگر هیچوقت به روی
من نگاه هم نمیاندازد .از دست خودم کالفه بودم.
زنگ که خورد ،ر ویم نمیشد سرم را باال بگیرم .دیدم
محسن خودش آمد به طرف من .به شانهام زد و گفت« :بلند شو
باهم بریم دیگه».
لبهایش میخندید .انگار نهانگار که اتفاقی افتاده باشد.
از آن روز به بعد دوستیمان خیلی عمیق شده بود .هیچوقت
رفتارهای برادرانهاش از خاطرم نمیرود .محسن از همان بچگی
یک مرد واقعی بود!
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دست سخاوتمند

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

حتی اگر خودش به پولی احتیاج داشت ،بهخاطر دیگران
حاضر به گذشتن از آن بود.
وامی گرفته بودیم تا به زندگیمان سر و سامانی بدهیم .همان
موقع بود که از طریقی با خانمی آشنا شدیم که به خاطر برگشت
خوردن چکاش توسط طلبکار ،قرار بود به بازداشتگاه منتقلش
کنند .زن دو فر زند داشت .علیاکبر وقتی ماجرا را فهمید تمام مبلغ
وام را بهصورت کامل به حساب طلبکار ریخت تا زن به بازداشتگاه
نیفتد .نمیتوانست اجازه بدهد زنی با دو فر زند کوچک که در خانه
منتظرش بودند به زندان بیفتد.
قلب مهربان و دست سخاوتمندی داشت .همیشه به
اطرافیانش توجه داشت .حتی یکبار طالهایم را فروخته بودیم تا
ماشین بخریم یا سرمایهگذاری کوچکی داشته باشیم .علیاکبر که
دید برادرش برای کار لوازم یدکی خوردو نیاز به سرمایۀ اولیه دارد،
همه را به برادرش بخشید.

عزیزترین سرمایه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسین صبوحی

1371
1393

همه او را مردی مودب و محترم میدانستند .من عالوه بر آنها
همیشه میگفتم که حسین بسیار بخشنده است!
وقتی حس میکرد کسی به وسایلش احتیاج دارد یا از آن
خوشش آمده ،معطل نمیکرد و اصرار میکرد که وسیله را به او
هدیه بدهد .بدون هیچ ّمنتی این کار را انجام میداد .اصال به این
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فکر نمیکرد که شاید خودش در آینده به آن وسیله احتیاج پیدا
کند یا پول زیادی را بابتش داده است .از ته دل آنچه را که دوست
داشت ،میبخشید.
در نهایت این بخشش را به باالترین وسعت رساند .وقتی که
جانش ،عزیزترین سرمایۀ هر انسان ،را با رضایت و عشق در راه
خدمت به مردم کشورش ،از دست داد!

شهید مردم دار

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسین زاهد

1363
1397

موقع درگیری با قاچاقچیان ،مردم در خیابان جمع شده
بودند .قاچاقچیها تیراندازی میکردند اما آقای زاهد بهخاطر
حضور مردم نمیتوانست مستقیم به اشرار شلیک کند .میترسید
در شلوغی و جمعیت به مردم آسیب برسد .عاقبت همین باعث شد
که نتوانستند از خودشان دفاع کنند و قاچاقچیها ماشینشان را
تیرباران کردند.
بعد از شهادت او ،فرمانده استان آذربایجان ایشان را «شهید
مردمدار» نامیدند.
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()5
نشاط و شادمانـی

 .5نشاط و شادمانی

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ال ُم ْؤمِ ُن ِبش ُر ُه فِي َو ْج ِه ِه و حزنه فِي قل ِب ِه.
مؤمن را شادمانی در چهره است و اندوه در دل.
1

 . 1نهج البالغه ،حكمت .333
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هدیه خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی اسماعیلی

1373
139۴

گل لبخند همیشه روی لبش بود .بهخاطر همین همه دوستش
داشتند .در هر مجلسی گل سرسبد بود .میخندید و همه را
میخنداند .اگر هم ناراحتی و کاستی از این زندگی داشت ،هیچوقت
به زبان نمیآورد .با روی باز و لب خندان جلوی همه حاضر میشد.
تولد بیستویک سالگیاش را در تشییع جنازهاش گرفتیم.
مهدی آن روز قشنگترین هدیهاش را از خدا گرفت.

هزاران حرف

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدابندهلو

1365
1396

دنیا در نظرش بیار زشتر از آن بود که از چیزی ناراحت شود.
انگار نمیتوانست باور کند غمی در دنیا باشد که انسان به خاطرش
غصه بخورد .در هر جمعی که مینشست ،دل همه را شاد میکرد.
شوخ طبع بود و یک لحظه آرام نمینشست .با شوخیهایش همۀ
اعضای خانواده را سرحال میآورد .هر وقت میدید کسی ناراحت
است سراغش میرفت و میگفت« :آخه چرا ناراحتی؟ دنیا دو
روزه!»
در همین یک جملهاش هزاران حرف بود.

خندههای پر از درد
شهید داریوش فاضلی نهرخلجی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

13۴1
1397

جانباز  70درصد بود .یک دستش را با نارنجک از دست
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داده بود .شیمیایی ،پوست تمام بدنش را از بین برده بود .کمی
که گذشت کبد و اعضای داخلی بدنش هم از کار افتاد .شکمش
آب آورد .چشمهایش تار شده بود .درد شدیدی داشت .از شدت
درد باید بیشتر شبها مسکنهای قوی به بدنش تز ریق میشد.
با این حال روحیۀ شوخ طبعیاش را از دست نمیداد .هیچوقت
نمیتوانستیم با او جدی صحبت کنیم .با وجود همۀ درد و
مشکالتش ،همیشه روی لبش خنده بود.
گاهی اوقات میگفتم« :تو دروغ میگی .درد نداری .آخه آدم
وقتی درد داره اینقد شوخی میکنه؟»
در جوابم میخندید .سربهسرم میگذاشت .میدانستم این
خندهها از مهربانی روحش است .نمیخواست ما با دیدن درد
کشیدنش رنج ببریم .روحیهاش خیلی قوی بود.

شور زندگی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید اسداهلل جعفری

136۴
1393

از همان بچگی ،گرم بود و پر انر ژی .این انر ژی را تا آخرین
لحظۀ عمرش حفظ کرده بود .خنده از لبش جدا نمیشد .همین
مهربانیها در بین فامیل محبوبش کرده بود .هر بار که به مرخصی
میآمد ،باید به همۀ نزدیکانش سر میزد .با هم به مسافرت
میرفتیم .بچهها را برمیداشت و میبرد به پارک .آن موقع خودش
هم دختر کوچکی داشت .موقع بازی با بچهها ،صدای شوخی و
خندههایشان فضا را پر میکرد.
یکبار با هم به خوزستان رفتیم .منز ل خواهرم .ما را برداشت
و به تفریح برد .خیلی آن روز خوش گذشت .سوار قایق شدیم.
روی سر و صورتمان آب میریخت و شوخی میکرد .امکان نداشت
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همراهمان باشد و به ما خوش نگذرد .تمام خاطراتی که از او داریم،
گرم و صمیمی و روشن است.
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()6
مهربانی و صمیمیت

 .6مهربانی و صمیمیت

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ ُ َ ُ
ُ
1
َ
الرحمة.
ست َنز ل
ذل الرحم ِة ت
ِب َب ِ
با مهربانی به دیگران است که رحمت [خدا]
فرود میآید.
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ین َم ْن َک َ
ان َم ْأ َل َف ًة ل ِْل ُم ْؤمِ نِ َ
الم ْؤمِ نِ َ
َخ ْی ُر ُ
ین َو َال َخ ْیرَ
َُ
َُ
2
ف ِْی َم ْن َال ُیؤلف َو َال َیألف.
بهترین مؤمنان کسی است که مؤمنان بدو الفت
میگیرند ،و در کسی که با دیگران الفت نگیرد و
دیگران نیز با او الفت نیابند خیر ى نیست.
 . 1ميزان الحكمه ،ج  ،4ص .392
 . 2وسائل الشيعة ،ج ،12ص.18 :
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صمیمی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

بعد از شهادت عباس هر کس که به من رسید ،پرسید« :چطور
میتونی بدون عباس طاقت بیاری؟»
آنقدر شیرینزبان و خوشبرخورد بود که بعد از رفتنش دل
خیلیها از سینه کنده شد .با آنکه سن زیادی نداشت ،در محله
که راه میرفت برای مردم از دور کمرش را خم میکرد .بلند سالم
میکرد .احوالپرسی میکرد .چنان گرم و خودمانی که همه با او
صمیمی میشدند .ورد زبانش «جان ،جان» بود.
حتی به مطب دکتر هم که میرفتیم با آن که نسبت و آشنایی
با دکتر نداشت ،مردانه جلو میرفت و با دکتر دست میداد.
احوالپرسی میکرد و صمیمی میشد.
برایش سخت بود که با کسی روبهرو بشود و بیتفاوت عبور
کند .همه برایش دوست و آشنا بودند.

همیشه حامی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ابراهیم بالود

13۴9
1370

نوۀ ارشد خانواده بود .همه دوستش داشتند؛ حتی غریبهها.
مهربانی و دلسوزیاش این محبوبیت را بیشتر میکرد.
بیست سال بیشتر نداشت اما حس مسئولیتی که به خانواده
داشت او را بز رگتر نشان میداد.
آنقدر قلب بز رگی داشت که نگران آینده و شرایط زندگی فامیل
هم بود .خالهام پنج دختر داشت و هیچ پسری نداشت .ابراهیم
سعی میکرد هر کاری برای ما میکند ،برای دخترخالههایمان هم
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انجام بدهد .همیشه به عنوان یک تکیهگاه به او نگاه میکردیم.
حمایتهایش دلگرمی همۀ ما بود.

کادوی خوب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید رضا ایرانی

1376
1395

همیشه حواسش به خواهر و برادرش بود .هربار مسافرت
میرفت دست خالی برنمیگشت .به مشهد که میرفت همیشه
برایمان بهترین سوغاتیها را میآورد .من انتظارش را نداشتم.
میگفتم« :رضا جان پولهاتو جمع کن برای خودت لباس بخر .تو
خیلی جوونی .برای بچهها وسایل بازی ار زونتری بخر».
لبخند میزد و خواهر و برادرش را میبوسید .میگفت« :نه
مامان .من دوست دارم برای داداش و خواهرم کادوی خوب
بخرم!»

تنها خواهر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد شفیعی

1352
1371

برای خواهر و برادرهایش خیلی احترام قائل بود .خیلی بهشان
سر میزد .مخصوصا به خواهرش .رابطۀ صمیمی و پر محبتی
داشتند .من هم اگر نمیخواستم بروم ،محمد مجبورم میکرد که:
«حتما همراه من بیا بریم خونۀ آبجی .مگه یه دختر بیشتر داری؟»
وقتی هم که میخواستیم برویم حواسش بود که اگر خواهرش
چیزی کم و کسر دارد حتما برایش بخرد.
این رابطۀشان خیلی زیبا بود.

173

در مسیر آسامن

تکیهگاه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علی احمدنژاد

1368
1395

با آنکه فر زند آخر بود ولی انگار بز رگ خانواده بود .هوای
همۀمان را داشت .هیچوقت نشد در چهرۀ ما احساس ناراحتی را
ببیند و بیتفاوت از کنارش عبور کند .همیشه حواسش به ما بود.
نمیگذاشت غصه و افسوس بخوریم.
هروقت به خانه میآمد و دلگرفتگی من را حس میکرد ،ماشین
دوستش را قرض میگرفت .میگفت« :خواهرم دلش گرفته؟ بیا
ببرمت بیرون تا دلت باز بشه».
همین محبتهای بیاندازهاش باعث شده بود که من بعد از
شهادتش ،بیشتر از همیشه احساس تنهایی داشته باشم.

دلتنگی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خسرو رسولی

1362
1390

شبهای ماه رمضان بود .قرار بود خسرو بیاید مرخصی
تا کمکمان باشد .هر سال برای شهادت امام علی؟ع؟ مراسم
میگرفتیم .از پلهها که باال آمد پرسید« :دیشب کجا بودید؟»
از سوالش تعجب کردم .گفتم« :مسجد!»
سر تکان داد و گفت« :ما عملیات بودیم .گلوله ،کاپشنم رو
سوراخ کرد و رد شد .حیف؛ البته یکی از فرماندههای پژاک رو
دستگیر کردیم!»
حالت صورتش موقع حرف زدن ،عجیب بود .چیزی در
نگاهش عوض شده بود .برق خاصی داشت .در تمام طول
مراسم ،حواسم به او بود .ایستاده بود یک گوشه .نه حرفی میزد،
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نه کاری میکرد .فقط به اعضای خانواده خیره شده بود.
زدم به شانهاش .گفتم« :چی شده خسرو؟»
مکثی کرد و انگار بارها جوابم را در سرش پاسخ داده باشد،
گفت« :وقتی نیستم دلتنگتون میشم!»
اگر کسی درست نمیشناختش ،باور نمیکرد خسرو تا این
اندازه دلش نرم باشد .مردی که توی عملیاتهای زیادی ،سخت
بود و محکم.
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 .7رازداری

()7
رازداری

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ ُ
ُ
مور ما َ
الکتمان.
أحاط ِبه ِ
أنج ُح اال ِ
ّ
موفقترین کارها ،کار ى است که با کتمان کامل
صورت گیرد.
1

امام رضا ؟ع؟ فرمودند:
َع َل ْی ُک ْم فِي ُأ ُمور ُک ْم ب ْال ِک ْت َمان فِي ُأ ُمور ِّ
الدین وَ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َ 2
الدنیا.
بر شما باد رازپوشی در کارهاتان در امور دین
و دنیا.
 . 1عيون الحكم و المواعظ ،ص .123
 . 2بحار األنوار ،ج ،75ص.347 :
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امانتدار آبرو

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایرج ایالنی

136۴
1395

رازداری برایش خیلی مهم بود .هیچوقت مسائل و مشکالتش
را به خانه نمیآورد .کمکهایش به دیگران و رفع مشکالتی را که
از مردم میکرد حتی به من که همسرش بودم نمیگفت .بعد از
شهادتش بارها اتفاق افتاده بود که خیلیها میآمدند و تعریف
میکردند که ایرج برایشان چه مشکالتی را حل کرده است.
چه کمکهایی را به چه کسانی بیمنت رسانده است .از من
میپرسیدند« :شما خبری نداشتید؟»
سر تکان میدادم و میگفتم« :نه اصال .هیچوقت عادت نداشت
از مسائل شخصی مردم که در کنار او مثل یک امانت بودند ،به
خانوادهاش چیزی بگوید!»

کتوم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید شریف نوروزی

1366
1396

این اخالقش را خیلی دوست داشتم ،صبر و حوصلهاش در
شرایط سخت!
اگر ناراحت بود و مسألهای فکرش را درگیر میکرد نمیگذاشت
کسی باخبر شود .در جمع که بود هیچ چیز را به روی خودش
نمیآورد .نمیگذاشت هیچ کس از مشکالت زندگیمان باخبر شود.
میگفت« :هرچیزی که توی زندگیت هست برای خودته .بقیه
نباید چیزی ازش بدونن!»
این اخالقش من را خیلی تحت تاثیر قرار میداد.
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 .8امانت داری

()8
امانتداری

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ
َا ُ
ُ 1
االیمان ،المانة.
فضل
ِ
برترین درجات ایمان یک انسان ،امانتداري و
امین بودن او است.
امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ
َ ُ 2
سالم المانة.
َر ُأس االِ
ِ
امانتداري اساس و پایۀ اسالم است.
 . 1عيون الحكم و المواعظ ،ص .117
 . 2عيون الحكم و المواعظ ،ص .264
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از جان میگذرم ،از امانت نه!
شهید مهدی اسماعیلی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1373
139۴

به خواستۀ خودش رفته بود «ایرانشهر» .یک سال و هشت ماه
در آنجا خدمت کرده بود .نامۀ انتقالیاش آمده بود .منتظر بود دو
ماه آخر هم بگذرد و آنوقت برگردد به شهر خودمان.
در خوابگاه مشغول استراحت بودند که از مرکز تماس گرفتند.
در منطقهای درگیری شده بود و به ماشین احتیاج داشتند.
ماشین را به امانت داده بودند دست مهدی .گفت« :باید
خودم ببرمش .ماشین دست من امانته».
سریع آماده میشود و چند سرباز هم سوار میکند تا با هم به
محل درگیری بروند.
اشرار حمله کرده بودند به چند منز ل مسکونی و خانوادهها
را گروگان گرفته بودند .به هیچ چیز هم رحم نداشتند .روبهروی
چشمهای مضطرب بچهها تیراندازی میکردند .تمام دیوارها را
جای شلیک ،سوراخسوراخ کرده بود.
ّ
مهدی دویده بود به کمک همکارش .با هر مشقتی گروگانها را
آزاد کرده بودند اما درگیری هنوز ادامه داشت.
روی پشتبام مشغول بود که تیری سینهاش را شکافت .به
زمین افتاد و همانجا شهید شد.
ماشینی که با مهدی آمده بود ،بدون مهدی برگشت.

180

در مسیر آسامن

 .9تواضع

()9
تواضــع

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ
َم ْن َت َو َ
1
اض َع َع َّظ َم ُه ُ
اهلل َو َرف َعه.
کسی که تواضع کند خدا اورا بزرگ گرداند و
عظمت بخشد.
 . 1تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ،ص.249 :
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خاکی آسمانی
ِ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یوسف فرهادی

13۴9
1395

زمانی که رئیس کالنتری کاز رون بود ،یکی از همسایهها برای
کاری به سراغش رفته بود .آنجا دید که سربازها به یوسف سالم
نظامی نمیدهند .به کنایه پرسیده بود« :آقای فرهادی ،این سربازها
چرا برات پا جفت نمیکنند؟»
یوسف خندیده و گفته بو د« :خو دم ازشون اینطوری
خواستم!»
نیازی نمیدید که دیگران به خاطر جایگاهش به او احترام
بگذارند .عقیده داشت احترام باید از قلب انسانها باشد.
به ز یردستانش خیلی توجه داشت .برای آنها برادرانه رفیق و
دلسوز بو د.
همیشه میگفت سربازانش برایش مثل پسرانش هستند .اگر
چیزی برای خانوادهاش میخرید ،سعی میکرد برای آنها هم بخرد.
اگر سربازی مریض میشد ،به مادرم میگفت برایش سوپ
درست کند و برایشان میبرد.
خیلی دوستشان داشت .حس میکرد بهجای سرباز ،بیست
فرزند دارد!
تلفنهایش را که در خانه جواب میداد ،من گاهی ناراحت
میشدم .میگفتم« :بابا چرا با سربازهات اینطوری صحبت میکنی؟
یه کمی ریاست داشته باش!»
از حرفم ناراحت میشد .میگفت« :من اصال خوشم نمیاد».
طوری با نیروهایش صحبت میکرد که آدم باورش نمیشد دارد
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با زیردست خودش صحبت میکند .تا این اندازه متواضع بود.
همکارانش تعریف میکردند که باالی میز ادارهاش تابلویی
نصب کرده بود که بر آن نوشته بود« :ریاست به کسی وفا نمیکند!»
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()10
عفت و پاکدامنی

 .10عفت و پاکدامنی

امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
َ
َ
ِیس َم ْس ُم ٌ
َّالن ْظ َر ُة َس ْه ٌم مِ ْن ِس َهام إ ْبل َ
وم َم ْن ت َرک َها
ِ ِ
َّ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ً َ َ ً
انا َیجدُ
ِهلل عز و جل ال لِغی ِر ِه أعقبه اهلل أمنا و ِإیم
ِ
َ ْ َ ُ 1
طعمه.
نگاه به نامحرم ،تیری زهرآگین از تیرهای
شیطان است .هر کس آن را برای خدا ترک کند
خدا در پی آن به او امنیت و ایمانی عطا کند که
مزهاش را بچشد.
امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َْ َ َ َ ْ ً
َ ْ ُ َ ُ َّ ُ
َ
اهلل ِبأعظم أجرا
یل ِ
ما المجاهِ د الش ِهید فِي س ِب َ ِ
َّ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ً
ون َملکا مِ َن
مِ من قدر فعف لکاد العفِ یف أن یک
ْ َ
َ 2
ال َمالئِکة.
مجاهدی که در راه خدا شهید میشود ،اجرش
بیش از کسی نیست که قادر بر گناه است ،ولی
مرتکب گناه نمیشود؛ نزدیک است که شخص
عفیف ،ملکی از مالئکه باشد.
 . 1وسائل الشيعه ،ج  ،20ص .195
 . 2نهج البالغه ،حكمت .474
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الگو

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محسن شکراللهی

1371
1393

اخالق و رفتارش در خانواده منحصربهفرد بود .برای همه الگو
بود و همانطور هم ماند .بیشتر از همه چیز حیا و نجابت چشمهایش
زبانزد بود .بیرون که میرفتند ،اگر مغازهای فروشندهاش خانم
بود ،وارد نمیشد .سعی میکرد تا میتواند حدود شرعی را در
رابطه با نامحرم حفظ کند .همۀ فامیل بر روی پاکدامنی و نجابتش
قسم میخوردند.
همین رفتارها محبوبش کرده بود .همه دوستش داشتند.
خودش هم خیلی با محبت بود .هربار که به منز ل پدربز رگش
میرفت ،اول خم میشد و دست پدر و مادر بز رگش را میبوسید.
این تواضعش خیلی دوست داشتنی بود.

سر به زیر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

در خانهای که مستاجر بودیم ،همیشه با «یااهلل» وارد خانه
میشد .به این جزئیات کوچک همیشه توجه داشت .نگران بود
که دخترهای صاحبخانه در راهپله باشند و معذب بشوند .از دم
در تا داخل خانه «یااهلل» میگفت .آنقدر سربهزیر و متین بود که
صاحبخانهمان از وجود ما در خانهاش خیلی رضایت داشت و
احساس آرامش و راحتی میکرد.
به خانۀ پدری من هم که میرفتیم همینطور رفتار میکرد .با این
نجابت در رفتارش به خانوادهام احترام میگذاشت.
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 .11آراستگی

()11
آراستگی

پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند:
َ
َّ َ َ
َ
ْ
َ
اهلل َت َعالی ُی ِح ُّب مِ ْن َع ْب ِد ِه ِإذا خ َر َج ِإلی ِإخ َوان ِِه
إن
ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ 1
أن یتهیأ لهم و یتجمل.
خداوند تعالی دوست دارد وقتی بندهاش نزد
برادران خود میرود ،خود را آماده کند و بیاراید.
 . 1بحار االنوار ،ج ،16ص.249 :
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سپید

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر معصومینژاد

1363
1397

به جمعی اگر وارد میشد ،تمیزی و خوش پوشیاش بسیار
به چشم میآمد .همیشه بوی گل میداد .لباسهای خوب و تمیز
میپوشید .موهایش را مرتب شانه میکشید .از جورابهای سفید
و تمیز استفاده میکرد .مراقب بود که همیشه ظاهری آراسته و
مناسب داشته باشد.
همیشه میگفت مسلمان باید تمیز باشد!
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 .12توکل

()12
توکل

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َم ْن َت َّ
عاب َو َت َس َّه َلتْ
وک َل َع َلی اهلل َذ َّل ْت َل ُه ِّ
الص ُ
ََ َ
1
باب.
عل ْی ِه ال ْس ِ
هر کس به خدا توکل کند ،دشوار ىها براى او
آسان میشود و اسباب برایش فراهم میگردد.
 . 1عيون الحكم و المواعظ ،ص.426 :

189

در مسیر آسامن

توکل بر خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسنعلی بخردان

1356
1395

اصال دربند مادیات نبود .گاهی وقتها از این خصلتش
عصبانی میشدم .برایش تلفن میزدم و میگفتم فالن مشکل
مالی پیش آمده .او در سکوت فقط گوش میداد .حرفهایم که
تمام میشد میگفت« :توکل بر خدا!»
آتش میگرفتم .منتظر این جواب نبودم .ولی او همیشه
خونسرد بود و کارها را به خدا میسپرد .به این جملهاش سخت
اعتقاد داشت .همیشه سعی میکرد پولهایش را در راه خیر خرج
کند.
با این همه از سعی و تالشش کم نمیشد .همیشه میگفت:
«زیاد نخوابید .وقت برای خوابیدن خیلی زیاده .عمر کوتاهه.
روزی میرسه که دیگه مجبوریم بخوابیم».

دستی باالی دستها

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیاکبر کشتکار

1369
1395

هر کاری که پیش میآمد و در آن گره میافتاد ،او با خیال راحت
میگفت« :نگران نباشید .من پارتی دارم که کارهای زیادی میتونه
برامون انجام بده!»
من نمیدانستم منظور او چه کسی است .فکر میکردم باید
دوست یا همکاری داشته باشد که باهم رابطۀ نزدیکی دارند.
یکبار که مشکل بز رگی بعد از چند ماه به راحتی حل شد ،رو
کردم به علیاکبر و گفتم« :راستی اون آقایی که گفتی برامون پارتی
شده بود ،کیه؟»
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علی اکبر کمی خندید و گفت« :من هربار که این حرف رو
زدم همه فکر کردن من یه نفر رو توی فالن اداره یا جایی دارم .نه
عزیزم .من منظورم خداست ...یداهلل فوق ایدیهم!»
ایمان او به خدا قلبی و محکم بود و بندهها را تنهای وسیلهای
برای امر خدا میدانست!
در زندگیام ،هر کجا که کم میآورم ،آن پارتی بز رگ علیاکبر
را به یاد میآورم.
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 .13شکرگزاری

()13
شکرگزاری

امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
َ
ٌ
َ
َ
َو َل ْو َک َ
اهلل َت َعالی عِ َب َادة ت َع ّب َد ِب َها عِ َب ُاد ُه
ان عِ ْن َد ِ
ُّ
ُْ ْ َ ُ َ َْ َ
َ ّ ََ َ
المخلص
ون أف َضل مِ َن الش ْک ِر َعلی ُک ٍل ل ْطل َق
َل ْف َظ ًة فِیه ْم مِ ْن َجمِ یع ْال َخ ْلق ب َها َف َل َّما َل ْم َی ُکنْ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َْ ُ
أف َضل مِ ْن َها َخ َّص َها مِ ْن َب ْی ِن ال ِع َب َاد ِات َو َخ َّص
َ
َ ٌ
ََ
َّ
1
باد َي الش ُکور.
أ ْر َب َاب َها فقال َو قلِیل مِ ْن عِ ِ
اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزار ى
در همه حال بود که بندگان مخلصش با آن
عبادتش کنند ،هر آینه آن کلمه را دربارۀ همه
خلقش به کار میبرد اما چون عبادتی بهتر از
آن نبود از میان عبادات آن را خاص قرار داد و
صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود« :واندکی
از بندگان من سپاسگزارند».
 . 1مصباح الشریعة ،ص.24 :
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شکر عاشقانه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس نادری

1358
139۴

رابطۀ بینمان خیلی عاشقانه بود .آنقدر صمیمی بودیم که
همیشه حس میکردم تازه روزهای اول آشناییمان است.
عباس بلد بود چطور یک رابطه را همیشه جوان و پرشور نگه
دارد .برای این خوشبختی همیشه شکرگزار بود .به هر بهانهای
و در هر موقعیتی ،خدارا شکر میکرد .اگر در ماشین بودیم و به
جایی میرفتیم و جمعمان جمع بود ،بلند میگفت« :خدایا شکرت
بهخاطر این زن .این بچهها .خدایا شکرت بهخاطر این زندگی!»
همیشه از داشتههایش راضی و خوشحال بود .از مال دنیا هم
تنها آنقدری میخواست که بتواند با آن به دیگران کمک کند!

خدا را شکر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا جوبنه آفرین

13۴5
1367

گفت« :میخواهم ببرمتان تفریح» .با هم رفتیم به شیراز .آن
موقع نمیدانستیم این آخرین مرخصی مهدی است.
نشسته بودیم در پارکی و مادر سفرۀ غذا را پهن میکرد.
کارگری از دور آمد .گفت« :اگر میشه به منم خوراک بدید .من
اینجا کارگرم .خونهم از اینجا خیلی دوره».
مهدی تعارفش کرد که کنارمان بنشیند .نشست روبهروی
برادرم .مهدی اولین بشقاب را برای او گذاشت .مرد کارگر نگاهی
به غذا انداخت و دستش را بلند کرد .گفت« :خدایا شکرت».
همه مشغول شدند .مهدی تا مرد کارگر غذایش تمام شود،
به غذا لب نزد .مرد که تشکر کرد و خواست برود ،مهدی دستش
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را گرفت .غذای خودش را هم ریخت برای کارگر تا ببرد .مرد
خوشحال شد و رفت.
ما با تعجب گفتیم« :چرا غذای خودت رو دادی؟»
مهدی لبخند زد و گفت« :گفته بود خداروشکر! بهخاطر همین»...
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()14
مراعات حقالناس

 .14مراعات حقالناس

امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ
َ
ُ
ّ
االخوان اشرف اعمال ُ
َق ُ
المتقین،
حقوق
ضاء
ِ
ِ
ِ
َ َ
َی َ
الم َق َّر َ
ِکة ُ
ستجل ُِب َم َو َّد َة َ
بین و شوق
المالئ ِ
1
ُ
الحو ِر العین.
افضل اعمال متقیان ،اداي حقوق برادران
ّ
ّ
مقربین و
محبت فرشتگان
دیني است که
اشتیاق حوریان بهشتي را براي خود به دنبال
خواهد داشت.
 . 1بحار األنوار ،ج ،71ص .230
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دو روز بیشتر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سید مجتبی حسینی

1356
1387

قبل از آخرین اعزامش به سراوان ،با پدر و مادرش رفته بودند
قم .میخواست به خواهرش سری بزند .قرار شده بود شب را آنجا
بماند تا فردا به زیارت مسجد جمکران برود .هرچه با خودش
کلنجار رفت ،دلش رضایت نداد .پشیمان شده بود .وسایلش را
جمع کرد که راه بیفتد.
مادرش پرسید« :مگه قرار نبود دو روز دیگه هم بمونی
کنارمون؟»
سید مجتبی سر تکان داد .گفت« :مرخصی بقیه پونزده
روزهست .من نمیتونم بیشتر بمونم .مرخصیم میشه هفده روز.
حق الناسه .باید برم».

حاللیت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

یکبار با ناراحتی برایم تعریف کرد که در عالم بچگی وقتی به
پیش دبستانی میرفت بیاجازه خوراکی کسی را برداشته است.
بابت این حقالناس خیلی ناراحت بود .دلش میخواست حاللیت
بگیرد اما مدتی قبل ،آن شخص فوت کرده بود.
دلم برایش سوخته بود .میخواستم خوشحالش کنم .یکبار
رفتم سر قبر آن شخص .از خانوادهاش خواستم پسرم را حالل
کنند .گفتند اشکالی ندارد .آن زمان بچه بودند و این حرفها
مطرح نیست.
خوشحال برگشتم خانه و خواستم به عباس خبر بدهم که
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برایش حاللیت گرفتهام اما هر چه زنگ زدم نتوانستم پیدایش کنم.
ساعتی بعد خبر شهادتش رسید.
بعدها فهمیدم در همان ساعتی که من برایش حاللیت
میگرفتهام ،در او در جاسک به شهادت رسیده است .انگار آن
حقالناس آخرین زنجیرش در این دنیا بود که با باز شدنش ،به
بینهایت پر کشیده بود.

گامهای آرام

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید میالد محمدیان

1377
1397

در آپارتمان زندگی میکردیم .همسایهها همیشه از خانواده
ما رضایت داشتند و در آسودگی بودند .بعد از شهادتش خیلیها
آمدند و تعریف کردند از این احساس آرامشی که در همسایگی
خانوادۀ ما داشتند.
میالد تا وقتی که زنده بود ،حتی وقتی مهمان داشتیم
نمیگذاشت سر و صدا زیاد باشد تا مبادا به همسایهها آزاری
برسد .همیشه برای این مسئله نگران و حساس بود .در خانه آرام
قدم برمیداشت که همسایههای طبقه پایین اذیت نشوند.

جوانی دیگر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

طبق قانون ،هر نظامی باید مدتی از خدمتش را در مناطق
محروم بگذراند.
ما در قسمتهای ارشد نیروی انتظامی بستگان زیادی
داشتیم .پدرم میتوانست با صحبت و پادرمیانی آنها انتقالی
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بهنام را بگیرد که به جاهای خطرناک اعزامش نکنند .به بهنام هم
گفته بود« :من هر کاری که بتونم انجام میدم تا به اون مناطق
خطرناک نری!»
بهنام که این حرف را شنید خیلی ناراحت شد .به پدرمان
گفت« :نه باباجان .اگر من نرم به اون منطقه یه جوون دیگه جای
من میره .حق یکی دیگه رو من دارم ضایع میکنم .شما نگران
نباشید .من میرم دورهام رو میگذرونم و انشاهلل برمیگردم».

از آنچه که دوست دارید

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

از بهترین چیزهایی که داشت برای بخشیدن به دیگران
میگذشت .گوشی موبایل ،تازه به بازار آمده بود و قیمت زیادی
داشت .بهنام با پساندازی که مدتها برایش زحمت کشیده
بود یک گوشی خرید .آن موقع هنوز دانشجو بود و درآمدی هم
نداشت .پدر یکی از دوستانش که وضعیت مالی بدی هم داشتند،
بیمار شده بود .باید کلیهاش را عمل میکرد .پولی نداشتند که
خرج عمل پدرش را بدهند.
بهنام تعلل نکرد .گوشی موبایلش را فروخت و پولش را تمام و
کمال به دوستش داد.
پدر دوستش را بستری کردند و بعد از مدتی خوب شد .بهنام تا
سالها پولی نداشت تا دوباره گوشی بخرد.
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()15
اخالص و کار برای خدا

 .15اخالص (کار برای خدا)

حضرت زهرا ؟اهع؟ فرمودند:
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ ََ
اهلل َخال َِص عِ بادت ِِه أهبط اهلل عز و
َم ْن أ ْص َع َد ِإلی ِ
َ
َّ َ َ ْ َ
1
َجل ل ُه أف َضل َم ْصل َحتِ ه.
هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى
خدا انجام دهد ،خداوند بهترین مصلحت ها و
برکات خود را براى او تقدیر می نماید.
 . 1بحار األنوار ،ج ،68ص.184 :
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واقعیت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علی دوستزاده

1360
1397

از همان بچگی آرامش و نورانیت از چهرهاش میبارید .همیشه
لباسهای ساده میپوشید و در کارهایش صبر و حوصلۀ زیادی
داشت .در خانه خوشاخالق بود و احترام خاصی به پدر و
مادرش میگذاشت ولی با این حال خیلی از کارهایش را از آنها
پنهان میکرد .ما مدتها بعد از شهادتش تازه فهمیده بودیم که
حافظ پانزده جزء قرآن کریم بوده اما هیچوقت آن را به ما نگفته
است .دنیا و مادیات آنقدر در نظرش بیاهمیت بود و دلبستگی
به آن نداشت که در انتظار هیچ تشویقی نمینشست .به احترام و
رضایت مردم احتیاجی نداشت .میخواست همۀ کارها و زندگیش
برای خدا و رضایت او باشد.
گاهی به دست و پا زدن مردم برای به دست آوردن دنیا و مال و
مقام ،لبخند میزد و میگفت« :اینها دلشون به این کارها خوشه.
اما نمیدونن که واقعیت چیز دیگهایه!»

غمخوار

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمد رضایی

1372
1395

عادت نداشت کارهایش را به رخ کسی بکشد .خیری که
میرساند دیگر اصال به روی خودش نمیآورد .در دنیایی که هر
کس تنها به فکر منافع خویش است ،او بدون هیچ ّمنتی مهربانی
میکرد .مهربانیهایش حتی به چشم خودش هم نمیآمد.
خواهرم مدتی بود که از همسرش جدا شده بود و در
خانۀ پدریمان زندگی میکرد .محمد خیلی حمایتش میکرد.
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نمیگذاشت هیچوقت خواهرهایش احساس بیپناهی کنند.
غمخوار و تکیهگاه بود.
وقتی برای خواهرم کاری انجام میداد و از او تشکر میکردیم،
خوشحال نمیشد .میگفت« :توروخدا اینقدر تشکر نکنید .برای
چی اینقدر بز رگش میکنید؟ من که کاری نکردم!»
آنقدر جدی این حرف را میزد که مطمئن میشدیم به حرفش
باور دارد .محبت و لطفهایش همیشه بز رگ و جبرانناپذیر بود
اما همیشه آنها را کوچک میدانست .دلش میخواست تمام
زندگیاش را فدای دیگران کند.
عاقبت هم همین شد .بز رگترین ازخودگذشتگی را برای مردم
وطنش کرد .برای امنیت کشورش به شهادت رسید.
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()16
علمآموزیوپیرشفتعلمی

 .16علمآموزی و پیشرفت علمی

امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
َ
ّ
َ
َمن َت َع َّل َم ِالع َ
لم و َ َعمِ ل ِب ِه و َ َعل َم ِّهلل ُدعِ َی فی
َّ
َ
َ َ
َ ُ
وت َّ
ماوات َعظیما فقیلَ :ت َعل َم ِّهلل و َ َعمِ ل
َملک ِ
الس ِ
َ
ّ َ َ ّ َ ّ 1
ِهلل و علم ِهلل.
هر کس براى خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند
و به دیگران آموزش دهد ،در ملکوت آسمانها
به بزرگی یاد شود و گویند :براى خدا آموخت و
براى خدا عمل کرد و براى خدا آموزش داد.
 . 1الكافي ،ج ،1ص.35 :
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پیشرفت علمی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبدالرسول قربانی

13۴9
1388

همیشه دوست داشت که نیروهایش از لحاظ علمی پیشرفت
کنند و به روز باشند .میخواست ادامه تحصیل بدهند و همه چیز
را علمی و اصولی یاد بگیرند .میگفت علم در حال پیشرفت است
و دیگر نمیشود از روشهای قدیمی برای مسئولیتهای حساس
استفاده کرد.
اگر کسی از نیروهایش درحال تحصیل بودند ،هوایشان را
داشت .با شرایطشان راه میآمد تا آنها بتوانند بهراحتی سال
تحصیلیشان را پشت سر بگذارند.

ارزش واقعی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محسن زارعی

1376
1396

همیشه آر زو میکرد ما در دانشگاه قبول شویم .دکتر و مهندس
قابلی شویم که باعث سربلندیاش باشیم .میگفت« :دلم میخواد
جای خوبی درس بخونید که من بعدا بگم فالنی رو میشناسید؟
این قبال هم کالسی ما بود!»
مثل یک پدر برایمان دل میسوازند .حواسش به ما بود .تا
زمانی که به خدمت برود ،همیشه همراه هم بودیم.
ما آن زمان نمیدانستیم تقدیر چقدر باال و پایین دارد.
نمیدانستیم که قرار است جایمان عوض شود .به جای اینکه ما
افتخار او شویم او مایۀ سربلندی و غرور ما شود.
حاال که مدتها از آن واقعه میگذرد ،هرجا که مینشینیم با
افتخار میگوییم« :محسن زارعی رو میشناسید؟ این قبال هم
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کالسی ما بود!»
ما خیلی دیر فهمیدیم که مقام و منصبهای دنیایی ار زشی
ندارد .ار زش واقعی را کار محسن داشت ،وقتی که شهید شد!

نور کتاب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید فرشید معافی

1370
1390

برای زندگیاش الگو داشت .میخواست تمام رفتارها و اعمالش
از سر آگاهی باشد ،نه غفلت .با تحقیق آیتاهلل خامنهای را به
عنوان مرجع تقلیدش انتخاب کرد .عالقۀ بسیار زیادی به آیتاهلل
بهجت داشت .هربار میدیدم که با کتابهای ایشان به خانه
میآید .اوقات بیکاریاش را صرف مطالعۀ همین کتابها میکرد.
وجود او ،حال و هوای معنوی و برکت را به خانه میآورد .همیشه
سرحال میآمدم وقتی میدیدم که اینقدر با عالقه کتابهای مفید
و مذهبی میخواند .عاقبت هم راهش را از درون همان کتابها پیدا
کرد و به شهادت رسید.

زکات علم

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید میالد محمدیان

1377
1397

میخواست هر آنچه که خودش در اختیار دارد ،دیگران هم
داشته باشند .حتی برای آموختن چیزهایی که بلد بود ،همین رفتار
را داشت .بچههای همسایههایمان جمع میشدند و او برایشان
کالس میگذاشت .در درسها کمکشان میکرد .زبان انگلیسیاش
خیلی قوی بود .بدون هیچ چشمداشتی به بقیه کمک میکرد تا
زبان بخوانند و یاد بگیرند .مشوق دیگران بود برای آموختن علم.
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()17
پرهیزازغیبت

 .17پرهیز از غیبت

قال اهلل تبارک و تعالی:
َ ً َ َّ ّ َّ
َ
یا َأ ُّی َها َّال َ
ُ
ذین َآم ُنوا اجتنِ بوا کثیرا مِ ن الظ ِن إن
َ َ َّ
غت ْب َب ُ
إثم َو َ
الی َ
الظ ّن ٌ
الت َج َّس ُسوا َو َ
عض ُکم
بعض ِ
ً
ً
عضا َأیح ُّب َأح َد ُکم ْأن َی ُ
أک َل َل َ
َب
أخیه َمیتا
ِ
حم ِ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
ٌ 1
َفکرهت ُم ُ
وه َو اتقوا اهللَ إن اهللَ ت ّو ٌاب َرحیم.
ِ
اى کسانی که ایمان آوردید! از بسیار ى از
پندارها اجتناب کنید زیرا برخی از پندارها گناه
است و تجسس نکنید ،و غیبت یکدیگر را روا
مدارید ،آیا فردى از شما دوست دارد گوشت
برادر مرده خود را بخورد؟ که البته از آن بدتان
میآید و از خدا بترسید (و توبه کنید) که خدا
توبه پذیر مهربان است.
در وصیت پیامبر اکرم؟ص؟ به علی؟ع؟ آمده است:
المسل ُِم َف َ
یا َعل ُِّی َمن َ
است َ
یب عِ َند ُه َأ ُخ ُ
وه ُ
اغت َ
طاع
ِ
ََ
ُّ
َ 2
صر ُه َف َلم َی ُ
َن َ
االخر ِة.
نص َر ُه َخذل ُه اهللُ فِی
الدنیا َو ِ
یا علی اگر پیش کسی غیبت برادر مؤمنش بشود
و او توان یار ى او را داشته باشد ولی او را یار ى
نکند (یعنی جلو ى غیبت را نگیرد) خداوند او را
در دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهد کرد.
 . 1حجرات.12 :
 . 2وسائل الشيعه ،ج  ،8ص .606
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باطن آدمها

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهیدعلیاکبر معصومینژاد

1363
1397

خیلی مراقب زبانش بود .اگر از چیزی ناراحت میشد،
عصبانیت یا حرف بدی از او نمیشنیدیم .تنها سکوت میکرد و
در خود فرو میرفت .دوست نداشت در موقعیتهای پر اضطراب
حرفی بزند که مایۀ ناراحتی کسی بشود.
این اخالقش را همیشه و نسبت به همه انجام میداد .اگر جایی
میشنید که غیبت کسی را میکنند سریع میگفت« :شما به کار
مردم چه کار دارید؟ برید سراغ زندگی خودتون!» و یا بحث را
عوض میکرد.
حتی گاهی ناراحت میشد و میگفت« :شاید اون فرد از شما
بهتر باشه .شما از باطن آدمها چه اطالعی دارید؟»
هیچوقت نمیخواست کسی را قضاوت کند .از نظر او حتی یک
انسان خالفکار هم میتوانست آدم خوبی بشود.

دید مثبت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مرتضی عسکریزاده

1362
1397

با مردم طوری رفتار میکرد که همه فکر میکردند قوم و
خویشش هستند .صمیمیت و مهربانی در وجودش پر بود .با هیچ
کس پرخاش نمیکرد .اگر از چیزی ناراحت میشد ،عصبانیتی در
چهرهاش نمیدیدیم .تنها سکوت میکرد.
اگر کسی را گرفتار مشکلی میدید ،آرام نمیشد تا آن مشکل
را برطرف کند.
در انجام کارها به هیچ کس با چشم بد نگاه نمیکرد .به خودش
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اجازه نمیداد کسی را قضاوت کند .اگر ما هم چیزی میگفتیم و یا
نسبت به شخص خاصی صحبت میکردیم ،او ناراحت میشد.
مخالفت میکرد و میگفت« :اینطور حرف نزنید .نباید مردم رو به
این راحتی قضاوت کرد! شما از باطن اون شخص خبر ندارید .از
سر شنیدههاتون صحبت نکنید».
این دید مثبتش به مردم و جامعه همیشه برایمان پر از آموزش بود.
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آسمان ششم :عشق و دلبستگی به اهلبیت
در مسیر آسامن

آسامنششم
؟مهع؟

عشقودلبستگیبهاهلبیت

امام هادی ؟ع؟:
َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
ُ
فاز من تم ّسك ِبک ْم َو أمِ ن من لجأ ِإل ْیک ْم َو َسل َِم
َ َ
َم ْن َص ّدق ُک ْم َو ُه ِد َي َم ِن ْاع َت َص َم ِب ُک ْم
َ ْ َُ ْ
َ
1
َم ِن ّات َب َع ُک ْم فال َج ّنة َمأ َواه.
کسي که به شما (ائمه معصومین) ّ
تمسك نمود
رستگار شد و آن کس که به شما پناه آورد،
ایمني یافت و کسي که شما را تصدیق نمود ،به
سالمت به سر منز ل مقصود رسید و هر کس که
به ریسمان شما چنگ زد ،هدایت شد و کسي که
از شما پیروي کرد ،جایگاهش بهشت خواهد بود.
مقام معظم رهبری:
ً
اساسا مادامی که ایمان ،با محبت و عشق عمیق
و رنگ و بوی پیوند عاطفی همراه نباشد ،کارایی
الزم را ندارد .محبت است که در مقام عمل و
تحرک  -آن هم در حد باال  -به ایمان کارایی
میبخشد .بدون محبت نمیشد ما نهضت
 . 1مفاتيح الجنان ،زیارت جامعۀ کبيره.
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را به پیش ببریم .باالترین عنوان محبت -
یعنی محبت به اهل بیت  -در تفکر اسالمی،
در اختیار ماست .اوج این محبت ،در مسألۀ
کربال و عاشورا و حفظ یادگارهای گرانبهای
فداکاری مردان خدا در آن روز است که برای
تاریخ و فرهنگ تشیع ،به یادگار گذاشته شده
است .در آن روزهایی که مسایل اسالمی ،با
دیدهای نو مطرح میشد و جاذبههای خوبی
هم داشت و برای کسانی که با دین و اسالم
سر و کار زیادی نداشتند ،موضوع مبارکی هم
بود و گرایشهای نو در تفکر اسالمی ،چیز بدی
نبود  -بلکه برای عالم اسالم و بخصوص قشر
جوان ذخیره محسوب میشد  -یک گرایش
شبه روشنفکرانه بهوجود آمده بود که ما بیاییم
مسایل ایمانی و اعتقادی اسالم را از مسایل
عاطفی و احساسی  -از جمله مسایل مربوط به
1
عاشورا و روضهخوانیها و گریه  -جدا کنیم!
 . 1بیانات در دیدار جمعی از روحانيون .1368/05/11
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()1
رشکتدرمجالساهلبیت

؟مهع؟

 .1شرکت در مجالس اهل بیت

امام صادق ؟ع؟ به فضیل فرمود:
َ ْ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ْ
َ
َ
ُ
تجلِسون و تح ِدثون؟ قال :نعم ج ِعلت فِداك.
َ
ََ
ُ
َ َ َ ْ ْ
قالِ :إ ّن تِل َك ال َم َجال َِس أ ِح ُّب َها فأ ْح ُیوا أ ْم َر َنا َیا
َ َ
ُ ُ
ُف َض ْی ُلَ ،ف َر ِح َم ُ
اهلل َم ْن أ ْح َیا أ ْم َر َناَ .یا ف َض ْیل! َم ْن
ُْ
َ
َ ُ
َ
ذ َک َر َنا أ ْو ذ ِک ْر َنا عِ ْن َد ُه ،ف َخ َر َج مِ ْن َع ْینِ ِه مِ ثل َج َن ِاح
َ
َ َ
َََ ُ َ ُ
ُّ
اهلل ل ُه ذ ُن َوب ُه َو ل ْو َک َان ْت أ ْکث َر مِ ْن َز َب ِد
اب غفر
الذ َب ِ
ْ َ ْ 1
البح ِر.
آیا با هم مینشینید و گفتوگو دارید؟ گفتم آر ى
فداى تو شوم .فرمود :من این مجالس را دوست
دارم .پس اى فضیل امر ما را احیا کنید .خداوند
رحمت کند کسانی را که امر ما را احیاء میکنند.
اى فضیل کسی که از ما یاد کند یا نزد و ى از ما
یاد شود و از چشمش به اندازۀ پر مگسی اشك
بیرون آید ،خداوند گناهان او را اگر چه بیشتر از
کف دریاها باشد میآمرزد.
 . 1بحار األنوار ،ج ،44ص.282
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هرچه در زندگی داشت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدا بندهلو

1363
1397

معتقد بود هر چه در زندگی دارد از ائمه است.
این عقیده را از مجالسی که هر هفته شرکت میکرد به دست
آورده بود .به حسینیهها و مسجد و پایگاههای بسیج رفتوآمد
زیادی داشت .برآورده شدن آر زوی شهادتش را هم در همان
روضهها طلب کرده بود.

باالترین معنویت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدحسین حدادیان

137۴
1396

محمدحسین پنج سال قبل از شهادتش به مالقات خصوصی
با مقام معظم رهبری رفته بود .آن روزها سن کمی داشت اما به
عنوان خادم به حضرت آقا معرفی شد .رهبر به او گفته بود« :شما
که در هیئت و مجالس مذهبی فعالیت دارین باید بار معنویتان را
باال ببرین».
این حرف آقا ،در محمدحسین تاثیر عجیبی گذاشت .تا
آخرین لحظۀ عمرش آن را سرمشق زندگیاش قرار داد.
چهارده روز بعد از شهادتش که حضرت آقا به منز ل ما تشریف
آوردند این خاطره را برایشان تعریف کردم .ایشان نگاهی به عکس
محمد حسین انداختند ،لباس خادمیاش را بوسیدند و گفتند:
«چه معنویتی از این باالتر!»

216

در مسیر آسامن

خادم امام حسین

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایوب اسالمینیا

1367
1397

برای کار خیر همیشه پیش قدم بود .مخصوصا اگر پای
امام حسین وسط میآمد .عاشق هیئت و شرکت در مراسمهای
عزاداری بود .هر سال دو سه روز قبل از شروع محرم دیگر خانه
پیدایش نمیشد .برای آنکه مراسمات عزاداری محرم باشکوه
برگزار شود خودش پیش قدم بود و قبل از اینکه مردم به مسجد
و حسینیهها بروند ،او آنجا بود و کارهای مراسم را انجام میداد.
به عنوان خادم برای امام حسین؟ع؟ اخالقش خیلی خوب بود.

عزاداری از بهشت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

به مراسمات عزاداری امام حسین؟ع؟ آنقدر مشتاق و معتقد
بود که هر طوری میشد شیفتهایش را عوض میکرد که بتواند
شبها به هیئت برود و برای عزاداران خادمی بکند .شبها تا
میتوانست در هیئت کار میکرد و روزها در پاسگاه خدمت.
ارادت خاصی به حضرت علیاکبر؟ع؟ داشت .همیشه میگفت:
«من حضرت علیاکبر را خیلی دوست دارم چون در جوانی به
سعادت رسید و شهید شد! برای من دعا کنید که من هم در جوانی
مثل او شهید بشوم!»
همیشه در هیئت گوشهای را داشت که مخصوص به خودش
بود .همیشه آن گوشه میایستاد و سینه میزد.
بعد از شهادتش بارها حس کرده بودم که علیرضا ،هنوز هم آن
گوشه ایستاده است و برای اربابش عزاداری میکند.
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تعزیه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مسعود تقیلو

1361
1397

عالقهاش به امام حسین آنقدر زیاد بود که وقتی اسمش را
میشنید ،بیاختیار به گریه میافتاد.
خیلی دلش میخواست بتواند به نیت امام حسین در محرم
تعزیهای برگزار کند .بارها به من گفته بود که نذر کرده که هر زمان
وضعیت مالیمان بهتر شد ،اولین کارش برگزاری تعزیه باشد.
مدتی گذشت و مسعود باالخره توانست برای آر زوی
قدیمیاش امکاناتی را فراهم کند .وقتی پیشنهادش را مطرح کرد،
گفتم« :باشه .البته فقط یک سال .چون خیلی کار پر زحمتیه .من
سرکار میرم .وقت نمیکنم».
قبول کرد .آنقدر خوشحال بود که حس میکردم آن چند روز
را در آسمانها سیر میکند .برای فراهم کردن مقدمات و برپایی
تعزیه ،خیلی زحمت کشید و خودش را به اینطرفو آنطرف زد.
باالخره روز اجرای تعزیه فرا رسید .جمعیت بسیار زیادی آمده
بودند .آن روز مسعود هم برای اینکه خدا به او سعادت برگزاری
این مراسم را داده خیلی خوشحال بود .راه میرفت و اشک
میریخت .آن حالتهایش هیچوقت از یادم نمیرود .عشقی که به
امام حسین داشت و خلوصی که در هر قدمش در این راه بود.
با آنکه قرار بود فقط یک سال تعزیه را برپا کنیم ،اما سال بعد
هم دوباره راضیام کرد که کمکش کنم .گفته بودم« :دخترمون
چند وقت دیگه به دنیا میآد .من نمیتونم خیلی کمکت کنم.
توانش رو ندارم».
گفت خودش همه چیز را مرتب میکند .با کمک پدرش سال
دوم هم تعزیه برپا کرد .دلش میخواست این سنت را هر سال زنده
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کند و پابهپای تعزیهخوانان اشک بریزد و عزاداری کند اما عمرش
کفاف نداد.
قبل از اینکه سومین سال تعزیه را برای سومین امامش برپا
کند ،به شهادت رسید!

سیراب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

روحش تنها با معنویت آرام میگرفت .سرچشمههای آرامش
حقیقی را پیدا کرده بود .میدانست که روح انسان با ابتذال
سیراب نمیشود .این دانستن را در قلبش به یقین و در کارهایش
به عمل تبدیل کرده بود.
یک روز با هم در ماشین نشسته بودیم .میخواستیم به تفریح
برویم .دوستانم میخواستند موسیقی بگذارند .علیرضا گفت صبر
کنید .دیدیم برایمان در ماشین مداحی پخش کرد.
بقیه اعتراض کردند که چرا مداحی گذاشته است و میگفتند
بگذار آهنگمان را گوش دهیم .علیرضا مخالفت کرد و گفت« :نه.
نمیشه .من اعصاب و حالم خراب میشه وقتی آهنگ میشنوم».
یادم آمد هربار که باهم به عروسی رفتهایم ،با بیحالی و ناراحتی
برگشته است .برعکس آن ،هربار که به مجلس روضه میرفتیم ،در
مجلس خیلی گریه میکرد اما وقتی بیرون میآمد آرامش و شادی
خاصی داشت .دیدم راست میگوید.
با خودم گفتم فقط اوست که خوب میداند شادی حقیقی
روح انسان از چه چیز به دست میآید .بقیه را راضی کردم که در
ماشین باهم مداحی گوش کنیم.
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در اربعین حسینی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حمید رحیمفر

1369
1396

ارادت قلبیاش به امام حسین خیلی زیاد بود .به هر شکل که
میشد خودش را به مراسمات عزاداری محرم میرساند .شرکت
در همین جلسات آرمان و هدف امام حسین را با جانش آمیخته
بود .تا آنجا که آخر کار در همان راه و آرمان به شهادت رسید و
عزایش با عزای اربابش اباعبداهلل؟ع؟ عجین شد .مراسم سوم
شهادتش در اربعین حسینی برگزار شد.
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()2
زیارت اباعبدا

 .2زیارت اباعبدالله ؟ع؟

لله

؟مهع؟

امام صادق ؟ع؟:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ ُ
َ
ین
من أراد اهلل ِب ِه الخ َیر قذف في ق ِلب ِه ح ّب الح َس ِ
1
علیه السالم و ُح َّب َ
زیارت ِِه.
کسی که خدا خیرخواه او باشدّ ،
محبت حسین
و شوق زیارتش را در دل او می اندازد.
 . 1وسائل الشيعه ،جلد 14صفحه496
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کفاش بینالحرمین

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مجید خدا بندهلو

1363
1397

با برادرم خیلی صمیمی بود .قرار گذاشته بودند که اربعین
 96باهم بروند کربال .مجید در خیالش برای این سفر رویاها بافته
بود .به برادرم میگفت« :اربعین میریم کربال .دستمال برمیداریم
و کفشهای زائرین امام حسین رو پاک میکنیم .من توی
بینالحرمین میخوام کفاش بشم!»
من به حرفهایش میخندیدم .گفتم« :مجید حاال چرا کفاش؟»
جدی شد و نگاهم کرد .به حالت عجیبی گفت« :گرد پای
زائرای امام حسین تبرکه .دوست دارم خاکهای اونا بخوره به
دست و صورتم».

با پای پیاده

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید رضا ایرانی

1376
1395

ایام اربعین حسینی که نزدیک میشد ،وسایلش را جمع میکرد
و پیاده به راه میافتاد .از روستایمان ،لنگر ،تا مشهد را پیاده
میرفت .به مشهد که میرسید ،حتی کفشهایش را در میآورد و تا
حرم را با پای برهنه طی میکرد .آر زویش این بود که یک اربعین را
پیاده به سمت حرم ساالر شهیدان برود.
حاال که چند سال ،از شهادتش میگذرد ،روحانی محلۀمان
فیلمهای نوجوانی رضا را برایمان میآورد و نشان میدهد که
به اعتکاف رفته بود .در فیلمها آنقدر سناش کم است که
نمیشناسمش .اشکهایم میریزد و میگویم« :یعنی پسرم اینقدر
کوچک بود وقتی به اعتکاف میرفت؟»
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جان فدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید آرمین فخری

1377
1397

ً
عاشق زیارت بود .عکسهایش را که ببینید اکثرا در حرم
است .یا توی کربال یا مشهد .با آنکه سربازیاش تمام نشده بود،
به مرخصی که میآمد میگفت« :میخوام برم برای مدافعی حرم
اسم بنویسم».
از همان اول آر زویش این بود که یک لحظه هم از این مسیر
جدا نشود و در همین راه جانش را فدا بکند.

شهادت در وقت اضافه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی حاجیعرب

1363
1397

قسمتش این نبود که برگردد .ماموریتی داشت که باید کامل
انجام میشد .در موقعیت تکاور شهرستان نیکشهر مشغول به
خدمت بود .دورۀ 45روزهاش تمام شد .باید وسایلش را جمع
میکرد و برمیگشت به شهر نجفآباد .خانوادهاش منتظر دیدارش
بودند.
موقع رفتن ناگهان ندایی قلبش را لر زاند .منصرف شد .رفت به
دفتر و برای سه روز ادامه خدمت داوطلب شد .قرار شد بعد از تمام
شدن آن سه روز برگردد به شهرستان خودش.
صبح روزهای بعد مشغول خواندن زیارت عاشورا بود که خبر
دادند باید اعزام شوند به ماموریت .معطل نکردند .زیارت عاشورا
را نیمه رها کردند و با همکارانش اعزام شدند.
در مسیری که به سمت موقعیت مشخص شده حرکت
میکردند ،اشرار و ضد انقالب تلۀ افنجاری کار گذاشته بودند.
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ماشینشان با تله برخورد میکند و منفجر میشود.
زیارت عاشورای آقا مهدی و سرهنگ غالمی تکمیل میشود .هر
دو به شهادت میرسند.

زیارت صاحب عاشورا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سید مجتبی حسینی

1356
1387

وسایلش را برداشت و به طرف سراوان راه افتاد.
شب اول محرم بود .از سراوان تلفن کرد به خانه .با مادر و
خواهرش صحبت کرد .با اینکه دیروقت بود اصرار داشت با دختر
کوچکش هم صحبت کند.
گفت« :گوشی رو بدید به سیده فاطمه .میدونم خوابه ولی
بیدارش کنید».
انگار ر وحش از اتفاقی خبردار شده بود .لحن کالمش هم
فرق میکرد.
صبح وقتی همکارانش برای خواندن زیارت عاشورا از پایگاه
خارج شده بودند ،او ماند که پست خالی نماند .ناگهان صدای
اهللاکبرش بلند شد .صدای مهیبی آسمان را پر کرد و آتش داغ
انفجاری ،پایگاه را در خودش سوزاند.
ماشین انتحاری اشرار وارد پایگاه شده بود و در اولین روز از
محرم ،سید مجتبی را با زبان روزه به شهادت رسانده بود.
چه سعادتمندند آنها که زیارت عاشورا میخوانند و چه
سعادتمندتر آنان که به زیارت صاحب عاشورا میروند.
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ارادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی حاجیعرب

1363
1397

رضا؟ع؟

در تمام زندگیاش ارادت و اعتقاد خاصی به امام
داشت .هر فرصتی که پیش میآمد و شرایط مناسب بود حتما
با خانوادهاش به زیارت امام هشتم میرفت .آخرینبار هم به
خانوادهاش گفته بود اینبار که به مرخصی بیاید حتما به زیارت
امام رضا میروند.
خانوادهاش نمیدانست که این سفر را آقا مهدی خودش به
تنهایی قرار است برود .فرصت نشد که برگردد.
روز رحلت رسول اکرم؟ص؟ به شهادت رسید و در شهادت امام
رضا؟ع؟ به خاک سپرده شد.
اینبار برادرم خودش به تنهایی پر کشید و به زیارت امام رضا
رفته بود!
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آسامن هفتم
شهدشهادت
آسمان هفتم :شهد
شهادت
پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
ُ
َ
َ
َ
َف ْو َق ُک ّل ِذی ب ّر ب ٌّر َح َّتی ُی ْقتل ّ ُ
اهلل
یل ِ
الرجل فِی َس ِب ِ
ِ
ِِِ
ََ
َ َ ُ َ
َ ْ َ ُ ٌّ 1
ْ
َ
َ
اهلل فلیس فوقه ِبر.
یل ِ
ف ِإذا قتِ ل فِی س ِب ِ
باالى هر خوبی ،خوبی [دیگر ى] است ،تا
آن گاه که مرد در راه خدا کشته شود؛ پس
چون در راه خدا کشته شد ،باالتر از آن نیکی
[ار زشی] وجود ندارد.
امام علی ؟ع؟ فرمودند:
َ
َ َ
َ
ّ
َْ ُ
ْ
ْ
َ
ّإن أ ْک َر َم ال َم ْو ِت الق ْتل َو ال ِذي نف ُس ْاب ِن أ ِبي َطال ٍِب
َ
َ
ب َی ِد ِه َ َل ْل ُف َض ْر َب ٍة ب َّ
الس ْی ِف أ ْه َو ُن َعل َّي مِ ْن مِ َیت ٍة
ِ
ِ
ََ ْ
َ
َ
2
َ
ْ
َ
اش فِي غی ِر طاع ِة اهلل.
علی الفِ ر ِ
همانا ارجمندترین مرگ ،کشته شدن است.
سوگند به آن که جان پسر ابی طالب در دست
اوست .هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر
است از جان دادن در بستر که با طاعت خدا
همراه نباشد .
 . 1الكافي ،ج ،2ص .348
 . 2نهج البالغه ،خطبۀ .123
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مقام معظم رهبری:
شهادت گل خوشبو و معطری است که جز
دست برگزیدگان خداوند در میان انسانها به
1
آن نمیرسد و جز مشام آنها آن را بو نمیکند.
شهادت یکی از زیباترین ارزشهای انسانی
است .و آنگاه که آرمان مطلوب او ،الهی و آر زوی
همۀ پیامبران خدا است ،این ارزش ،در صدر
همۀ نیکیهای بشری قرار میگیرد و در هیچ
ترازوی مادی نمیگنجد .پذیرش این تفکر همان
عامل خیرهکنندهای است که به مجاهدان
راه حقیقت ،نیرویی برای باطل ساختن همۀ
محاسبات جبهۀ خصم میبخشد و چنانکه به
دشمن حقیقت را
تجربه دانسته شده است،
ِ
2
دچار بنبست و عجز و حیرت میسازد.
 . 1بیانات در مراسم مشترک تحليف دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش در دانشگاه
امام علی؟ع؟.1382/10/04 ،
 . 2پیام به مناسبت کنگرۀ شهدای دانشجو.1381/10/15 ،
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()1
شهادتطلبی

 .1شهادت طلبی

پیامبر خدا ؟ص؟ فرمودند:
َّ
ًُْ ََ َ ََْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َم ْن َطل َب الش َه َاد َة َص ِادقا أع ِطیها و لو لم ت ِصبه.
هرکه به راستی خواهان شهادت باشد[ ،ثواب]
شهادت به او داده میشود ،هر چند به شهادت
نرسد .
1

امام علی ؟ع؟ میفرماید:
َ
َ َّ
ْ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ألل ُه َّمِ ...إ ْن أ ْظ َه ْر َتنا َعلی عد ّ ِونا فج ِن ْبنا ال َبغی َو
َ ّ ْ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
الش َ
هاد َة
س ِددنا لِلح ِق و ِإن أظهرتهم علینا فار زقنا
َ ْ ْ َ 2
َو ْاع ِص ْمنا مِ ن الفِ تن ِة.
بارالها . . . ،اگر ما را بر دشمن چیره گردانیدی،
ّ
ما را از ظلم کردن نگهدار و بر ّ
حق و صواب موفق
فرما و اگر آنان را بر ما غالب گردانیدی ،شهادت
را روزی ما کن و ما را از ایجاد فتنه ،مصون دار.
 . 1بحار األنوار ،ج ،67ص.201 :
 . 2بحار األنوار ،ج ،32ص.462 :
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مقام معظم رهبری:
شهادت ،مرگ انسانهای زیرک و هوشیار است
که نمیگذارند این جان ،مفت از دستشان برود
1
و در مقابل ،چیزی عایدشان نشود.
شهادت بدین معناست که یک انسان ،برترین و
محبوبترین سرمایۀ دنیوی خویش را نثار آرمانی
سازد که معتقد است زنده ماندن و بارور شدن
آن ،به سود بشریت است و این یکی از زیباترین
2
ارزشهای انسانی است.
 . 1بیانات در دیدار فرزندان ممتاز شهدا ،مسؤوالن امور فرهنگی بنياد شهيد و جمعی از
دانشجویان اماميۀ پاکستان.1368/05/25 ،
 . 2پیام به مناسبت کنگرۀ شهدای دانشجو.1381/10/15 ،
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آر زو

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید جواد ترقی اوغاز

137۴
1395

آر زویش همین بود .در اعماق قلبش آن را پرورش داده بود.
وگرنه جوان بیستسالهای که توی این دوران زندگی میکند،
هزار برنامه و هدف برای آینده دارد .در سر جواد اما فکر دیگری
نمیچرخید .تنها پسر خانواده و عزیزکرده بود اما سربازیاش را
با رضایت میرفت.
شب  21ماه رمضان بود که برایم پیامک فرستاد .ما مشغول
پختن نذری بودیم .دیدم نوشته است« :آبجی ،نذری که میپزی
برای من هم دعا کن».
به دلم اضطراب افتاد .پرسیدم« :چی شده جواد؟ برای چی
دعا کنم؟»
انگار جوابش را از قبل میدانستم .در دلم ماهی بیتابی از تنگ
بیرون افتاده بود و جان میداد.
جواد نوشت« :دعا کن امامزمان شهادتنامۀ منو امضا کنه».
یقین داشتم که آر زویش همین است .وگرنه چند روز بعد پیکر
خونیاش را روی دستها تشییع نمیکردند!

در آر زوی شهادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خسرو رسولی

1362
1390

توی پایگاه صدایش میزدند« :سر طالیی!»
فهمیده بودیم در عملیاتی ،یکی از مناطق مهم و سخت را
پاکسازی کرده است .این لقب ،پاداش کار فوقالعادهای بود که
از هر کسی برنمیآمد اما خسرو آن را در چند روز انجام داده بود.
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ما به برادرمان افتخار میکردیم .میدانستیم خدمتکردن برای
مر زبانی تا چه اندازه مشکل است .همیشه نگران حالش بودیم.
هر چندوقتیکبار از شمارۀ جدیدی برایمان تماس میگرفت.
میگفت به خاطر حساسیت منطقه مجبورند مرتب پاسگاهشان
را عوض کنند .هربار که خبر شهادت یکی از هم دورهایهایش را
میداد ،نگرانیهای ما و بیتابی او چندین برابر میشد .همیشه
غصه و ناراحتیاش را میدیدیم .میگفت« :اونا رفتن قسمتشون
شد و من موندن!»

مسیر عاشقی
شهید ابوالفضل غالمپور ویرانی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1376
1397

ابوالفضل را دیر شناخته بودیم .بهخاطر همین است که هنوز
باور نکردهایم روی برجک مر ز میرجاوه به شانههایش تیر خورده
و جوان  21سالهمان را شهید کرده باشد .اما انگار خداوند برای
عطای بعضی نعمتها ،به قلب آدم نگاه میکند؛ به آر زو و فکر آدم.
مدتها بعد از شهادتش عکسی به دست ما رسید .توی عکس،
ابوالفضل کنار دریا بود .با دوستانش رفته بودند .با دستان خودش
روی شنهای ساحل نوشته بود« :شهید ابوالفضل غالم پور!»
یعنی از همان روزها که جنگی در کار نبود و سنی نداشت ،به
شهادت فکر کرده بود .به مفهوم و سعادتش.
برای همین است که میگویم ما ابوالفضل را دیر شناختیم.
او فرشته و امانت الهی بود .فرشتهای که خدا او را خیلی زود به
آسمان برگرداند.
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فرزندی که راه نیمه تمام پدر را ادامه داد
شهید مهدی اسماعیلی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1373
139۴

جنگ که تمام شد ،حس میکردم جا ماندهام .از غصه
ریشهایم سفید شده بود .نمیتوانستم کار کنم .در دست راست،
پهلو و سرم ،ترکش جا خوش کرده بود .آر زو میکردم کاش
بهجای جانبازی ،به شهادت رسیده بودم .به دوستان شهیدم
غبطه میخوردم.
موقع تشییع پیکر پسرم ،با خودم فکر میکردم آر زویم برآورده
شده .مهدی خود من بود که روی دستها تشییع میشد .ادامه
من و راهم .در دلم خوشی و غم با هم جوشید .چشمانم پر از اشک
شد .تابوتش را که به زمین گذاشتند ،افتادم روی زانوهایم .سرم
را گذاشتم روی زمین و یادم رفت که میان جمعیت هستم .سجدۀ
شکر بهجا آوردم.

دنیا را کنار زده بود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید احمد جزینی زاده

1369
1397

انگار از همه چیز خبر داشت .توی بندر خانه خرید ،اصرار کرد
که سندش را به نام پدرمان بزند.
پدرم میگفت« :به نام خودت بزن .دو روز دیگه اتفاقی برای ما
بیفته چی؟»
احمد با اطمینان میگفت« :نه .برای شما اتفاقی نمیفته .برای
من میافته».
ما حرفهایش را جدی نمیگرفتیم .به خنده واگذارش میکردیم.
شاید دلمان نمیخواست که باور کنیم.
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احمد میگفت« :بعد از عید من شهید میشم».
میخندیدیم .فکر میکردیم شوخی میکند .میگفتیم« :باشه.
برو .حتما شهید میشی».
باور نمیکردیم کوچههای شهرمان سالها بعد از جنگ هم
بخواهد شهید ببیند .فکر میکردیم احمد بهخاطر روحیۀ انقالبی و
فداییاش این حرفها را میزند.
حتی وقتی روز عید قربان به خانۀ عمۀمان رفتیم هم باورمان
نشد .عمویمان بعد از قربانی کردن گوسفند ،احمد را بوسید.
گفت« :من آر زو به دل میمونم احمد .میخوام عروسی تو رو
ببینم .دست بجنبون».
چهرۀ احمد انگار نورانی شده بود .لبخندش حالت خاصی
داشت.
گفت« :آر زو به دل نمیمونی عمو .من زودتر از تو میرم».
یک ماه بعد ،وقتی ساعت ده شب خبر دادند که« :بیایید
هرمزگان .احمد شهید شده!» از کرمان تا جیرفت و از جیرفت تا
هرمزگان گریه کردم!
احمد از همه چیز خبر داشت .برای رسیدن به آر زویش آمادگی
کامل داشت .تمام رفتار و کارهایش هم برای رفتن بود.
ما چقدر دیر درکش کرده بودیم.

عید شهادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید ایمان یوسفی

1370
1397

عید نوروز بود .نشسته بودیم دور سفرۀ هفتسین که ایمان
گفت« :تا آخر این سال من شهید میشم».
جملهاش که تمام شد قلبم ریخت اما خندیدم .میخواستم
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فکر کنم که شوخی میکند .میدانستم که چقدر عاشق شهادت
است اما باور اینکه زمانش را هم بداند برایم سخت بود .حرفش را
جدی نگرفتم و بحث را عوض کردم.
چند ماه بعد وقتی پیکرش به عنوان شهید ر وی دستها
تشییع میشد در دلم حسرت و آه کشیدم .با خودم فکر کردم
کاش آن ر وز حرفش را جدی گرفته بودم و لحظهلحظۀ بودن با
او را قدر میدانستم.

سربلند

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حسن زاهد

1360
1393

مرد غیرتمندی بود و این غیرت در تمام زندگیاش جریان
داشت .حتی اگر از کسی بدی میدید غیبتش را نمیکرد .همۀ فامیل
می شناختندش به اینکه با وجود آراستگی و زیبایی همیشگیاش،
چشمان پاک و وجود باحیایی دارد.
کالم همیشگیاش از شهادت بود .من اوایل از این آر زوی
حسن میترسیدم .وقتی میگفت« :من سربلندتون میکنم .شهید
میشم!» نگرانش میشدم .این حرفها را که میزد ،گله میکردم:
«دلت برای من نمیسوزه؟ آخه من چه گناهی دارم که اینقدر زود
بیپناه بشم؟»
به سه تا بچۀ قدونیمقدمون نگاه میکردم که تصور
بیپدرشدنشان برایم سخت بود .حسن به رویم لبخند میزد .آرامم
میکرد و میگفت« :شهادت افتخاره! این حرف رو نزن».
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عشق همیشگی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید حمزه حاجیزاده

1368
1397

تمام زندگیاش آمادگی برای شهادت بود .توی کیفش ،بر در و
دیوار اتاقش ،همیشه پر از عکس شهدا بود .صحبتهای همسر شهدا
را جمع میکرد و برای همسرش میبرد .میگفت« :به اینها گوش کن تا
وقتی من شهید شدم بدونی که چطور قوی و باطراوت بمونی».
به آخرین مرخصی که آمد ،به مادرش گفت« :هرچقدر میخوای
نازم کن ،چون این دفعه که میخوام برم ،دیگه برنمیگردم».
تمام آر زو و عشقش شهادت بود .وقتی خبر شهادتش رسید،
هیچ کس تعجب نکرد .همه آماده بودند.

قابی با ربان مشکی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید امین حیدری

1372
139۴

قبل از شهادتش هربار خوابی میدید که تن من را میلر زاند.
مدام میگفت« :من خواب دیدم تیر میخورم و شهید میشم!»
یک هفته نگذشته دوباره همان خواب تکرار میشد .بار آخر که
میخواست تعریف کند و بگوید« :من یه خوابی دیدم»...
جلویش را گرفتم و گفتم« :نگو .تورو خدا نگو».
طاقتش را نداشتم .نمیتوانستم تصور کنم به این زودی امین
را از دست میدهم .از ازدواجمان یک سال و هفت ماه میگذشت.
فکر میکردم با نگفتنش میتوان سرنوشت را عوض کرد.
بعد از شهادتش همکارانش آمدند به دیدارمان .یک قاب عکس
از امین با روبان مشکی رنگ آوردند.
گفتند امین یک هفته قبل از شهادتش خواب دیده بود که شهید
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میشود و این قاب عکس را برای مراسم ترحیمش آماده کرده بود.

سالها پس از جنگ

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید خیراهلل امانزاده

13۴8
1397

از بچگی آر زوی شهادت داشت .جنگ که شروع شده بود او
سنی نداشت .اجازه نمیدادند به منطقه برود .پنهانی میرفت و
در ماشین اعزام مینشست .به زور پیادهاش میکردند .او غصه
میخورد .میگفت نمیگذارند فی سبیل اهلل کارش را بکند.
همیشه غصۀ اینکه نگذاشته بودند جبهه برود همراهش بود.
برای من و فر زندانم تعریف میکرد که در دورۀ جوانی ،به عنوان
بسیج دانشآموزی ،همراه با دوستان و همکالسیهایش برای
اعزام به جبهه ثبتنام کرده بودند و روز اعزام بنا به دالیلی از
کاروان اعزامی جا میماند.
در طول این سالها همیشه افسوس میخورد و میگفت« :من
از کاروان جا ماندهام .دوستانم همه شهید شدند».
حاال با اینکه جایش در زندگیمان خیلی خالی است اما برایش
خوشحالم .فکر میکنم با اینکه سالها از جنگ گذشته است ،او
باالخره به آر زوی دیرینهاش رسید و در کنار دوستان شهیدش آرام
گرفته است.

ّ
سر درون

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سجاد آباریان

1375
1395

از بین ما تنها او بود که میدانست شهادت به اسم و چهره و
شهرت نیست .شهادت قلبی را میخواهد که ایثار را بلد باشد .او
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میدانست که رنگ رخساره همیشه نشان دهندۀ سر درون نیست.
ّ
سر درون آدمی را تنها خداوند خوب میشناسد .در دفتر خاطراتش
برایمان خاطرهای نوشته بود و زیر عکس خودش گفته بود:
«درسته عکسم به شهدا نمیخوره ،ولی یه روزی شهید میشم!»

آرزوی کوکی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عبداهلل رشیدی

1375
1395

یکی از دوستان دوران ابتداییاش تعریف میکرد .میگفت
در همان عالم بچهگی یکبار هم از عبداهلل بدی ندیدند .به
کسی آزاری نمیرساند .با همان سن کم ،حالوهوایش با دیگر
همسنو ساالنش متفاوت بود .به گلزار شهدا میرفت و برای شهدا
فاتحه میخواند .انگار بذر عشق و عالقهاش به شهادت از همان
بچگی در دلش کاشته شده بود.
به مدرسه که میرفتند یکبار ازشان سوال پرسیده بودند هر
کسی برای آیندهاش آر زو دارد چه کاره بشود؟
هرکسی جوابی داده بود .یکی میگفت دوست دارد ماشین
بخرد و راننده بشود .یکی میگفت دکتری را دوست دارد .آن یکی
مهندسی .بعضیها خلبانی.
در بین تمام بچهها تنها یک نفر ایستاد و گفت« :من دوست
دارم شهید بشم!»
آن بچه عبداهلل رشیدی بود.
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خدا دلش را آرام کرد

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید کمال کشاور زی

1362
1396

محمدحسین رحیمی که به شهادت رسید ،روحیۀ کمال خیلی
بههم ریخت .همکارش بود .با هم در یک اتاق کار میکردند.
میزهایشان کنار هم بود .خیلی دوستش داشت .میگفت« :من
چطور زنده باشم وقتی محمدحسین را شهید کردند؟»
آر زویش شده بود شهادت .همیشه بر زبانش بود که« :من
میخواهم شهید بشوم».
خواب شهید رحیمی را زیاد میدید .یک هفته قبل از شهادتش
رفته بودم به خانۀ پدرم .وقتی برگشتم دیدم کمال گوشهای از
خانه نشسته است و بلندبلند گریه میکند.
نگران شدم .آشفته پرسیدم« :چی شده؟ چرا گریه میکنی؟»
گفت که عکسهای شهید رحیمی را نگاه کرده و یاد خاطراتشان
افتاده است .هوایی شده بود و بیتاب .آر زو میکرد زودتر به
شهادت برسد.
نمیدانستم چه بگویم .آشفتگیاش آشفتهام میکرد.
نمیدانستم که باید از خدا چه بخواهم .فقط آر زو میکردم که خدا
دلش را آرام کند.
ظهر چهار روز قبل از شهادتش خوابیده بود .ناگهان از خواب
پرید .خوشحال بود و ناباور .چشمهایش میدرخشید .گفت:
«خواب عجیبی دیدم!»
پرسیدم« :چه خوابی؟»
گفت که خواب شهید رحیمی را دیده است .در خواب خیلی
خوشحال بودند و میخندیدند .انگار شهید رحیمی مژدهای را
برای کمال آورده بود .با هم خیلی حرف زده بودند .بیدار که شد
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دلش آرام گرفته بود .خاطرش جمع .از آن روز تمام حرکاتش تغییر
کرد .خیلی خوشحال بود .انگار میدانست که باید خودش را برای
رفتن آماده کند.
عاقبت هم به آر زویش رسید .چند روز بعد در عملیات ،وقتی
گلولۀ سرگردانی به قلبش چنگ انداخت ،خدا دلش را آرام کرد .به
شهادت رسید.

خیلی زود

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدرضا خاوشزاده

1369
1396

در جلسه ،رئیس عقیدتی پایگاهشان پرسیده بود« :از بین
شما چه کسی دوست داره شهید بشه؟»
سکوت مطلق در جمع افتاد و همه چشمهایشان را از یکدیگر
دزدیدند .در میان جمع تنها یک نفر سه بار دستش را بلند کرد و
گفت« :من!»
دستش را که بلند کرد ،در دلش لحظهای تردید نبود .و حتی
نگرانی و غصهای .بدون مکث و محکم دستش را بلند کرد .انگار
که سالها بود به این سوال در ذهنش پاسخ میداد .و هیچ جوابی
زیباتر از «باید شهید شوم» پیدا نمیکرد.
بعد از جلسه با رئیس عقیدتیشان رفتند که ناهار بخورند.
آنجا بود که رئیسان گفت« :اینقدر که تو عالقه نشون دادی،
انشاهلل که شهید میشی!»
محمدرضا لبخند زد و گفت« :حاال که دعا میکنید ،پس بگید
که انشاهلل خیلی زود شهید بشم!»
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آرامگاه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید بهنام امیری

1360
1390

همکارش یاسر طهمورثی که شهید شد ،بهنام در مراسم
تشییعش شرکت کرد .بعد از خاکسپاری حالش عوض شده بود.
همانجا به مزار خالی روبهروی قبر شهید طهمورثی اشاره کرد و به
همکارانش گفت« :ای کاش من هم شهید میشدم و همینجا کنار
یاسر دفنم میکردند!»
آرام دل ،زیاد منتظرش نگذاشت.
خدا برای رساندن او به ِ
وصال وقتی رخ میدهد که انسان خواستهای را با اعماق وجود
طلب کند!
بیست و نهم شهریور ماه سال  1390در درگیری با اشرار
مسلح ،آر زویش برآورده شد .به شهادت رسید و مزار روبهروی قبر
شهید طهمورثی ،آرامگاهش شد.

آر زویی بر دیوار

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مسعود تقیلو

1361
1397

باهم رفته بودیم روستا که پدرش را بیاوریم خانۀ خودمان .در
راه بنری را که روی آن عکس همکار شهیدش بود دید .تا نگاهش
به عکس و اسم شهید جواد فیروزی افتاد ،آه عمیقی کشید .گفت:
«دوست من رو نگاه کن .خوش به سعادت جواد .شهید شد.
خدایا چقدر لیاقت داشته که قبولش کردی؟ ما که لیاقت نداریم!»
حرفش تنم را لر زاند .به هم ریختم .گفتم« :مسعود چی میگی؟
نمیدونی که زن و بچه داره؟ اون بندههای خدا حاال چیکار میکنن
بدون سایۀ سر؟ آواره شدن .تو چرا غصه میخوری؟ کار تو کمتر از
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شهادت که نیست! خیلی زحمت میکشی و پول حالل درمیاری».
سکوت کرد .میدانستم که در فکرش چه میگذرد .بههم
ریخته بودم .تصور اینکه روزی بنر شهادت مسعود را به روی
دیوار ببینم قلبم را میفشرد .نمیتوانستم تحمل کنم و ساکت
بمانم .با التماس گفتم« :مسعود تو که اینطوری میگی من باید
چیکار کنم؟ من و مهدی آواره میشیم .زهرامون هنوز کوچیکه .این
بچهها بدون تو چیکار کنن؟»
با تعجب نگاهم کرد .گفت« :نترس .چرا اینقدر بههم ریختی؟
من که لیاقت شهادت ندارم! آروم باش».
سکوت کردم و دلهرههایم را پنهان .میدانستم که در اعماق
قلب همسرم آر زویی بز رگتر از شهادت وجود ندارد .دندان صبر
به روی جگرم گذاشتم و بهترین تقدیر را از خدا خواستم.
به روستا رفتیم و برگشتیم .پنجشنبه هم گذشت .جمعه
در خانۀ خودمان بودم که از مرکز تماس گرفتند و گفتند که
مسعود جانباز شده است .این را که گفتند ،سینهام سنگین شد.
میدانستم که چه اتفاقی افتاده .به ندای قلبم ایمان داشتم که
میگفت ،مسعودم به بز رگترین آر زوی قلبش رسیده است!

لیاقت شهادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید فرشید معافی

1360
1390

به آخرین مرخصی که آمده بود ،حال و هوایش خیلی فرق
داشت .به تمام اقوام سر زد و یکییکی از همه حاللیت طلبید.
مادرش را برداشت و به گلزار شهدا برد .قبری خالی را نشانش
داد و گفت که آنجا دفنش کنند.
هربار که او را گم میکردیم ،میدانستیم که باز رفته است به
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گلزار شهدا .وقتی برمیگشت من ناراحت میشدم .میپرسیدم:
«چی شده؟ چرا اینطوری میکنی؟ اینقدر تن و بدن مادرت رو
نلر زون .چرا اینقدر حرف از شهادت میزنی؟»
میگفت که خودش هم نمیداند .حال و هوایش عوض شده
و درونش منقلب است .انگار اصال دلش نمیخواهد دیگر در این
دنیا بماند.
مادرش شنیده بود که بعد از هر نماز سرش را میگذارد بر مهر و
با حالت خاصی آرام میگوید« :خدایا به من لیاقت شهادت بده!»
باالخره مرخصیاش تمام شد و به پادگان برگشت .چند روز
بعد با من تماس گرفت .در میان صحبتهایمان گفت« :بابا من رو
حالل کن .شاید دیگه همو نبینیم!»
خودم را زدم به آن راه .فکر میکردم یک آر زوی زودگذر است
و بعد از سربازی از سرش میافتد .نمیدانستم که پسرم خودش
از همه چیز خبر دارد .انگار به قلبش الهام شده بود که رفتنی است.
میخواست قبل از رفتن خیالش از بابت همه چیز راحت باشد.
دو روز بعد از آن تماس ،خبر شهادتش را برایمان آوردند.

آغوش خدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

وقتی حرف از شهید و شهادت میزد ،من حرفهایش را خیلی
جدی نمیگرفتم .با خودم میگفتم که سایۀ جنگ از ایران دور است
و همهچیز آرام است .در این دوره و زمانه چه کسی شهید میشود.
عباس به حرفم میخندید .میگفت« :مامان من شهید میشم!
توام میشی مادر شهید!»
من هم میخندیدم و میگفتم« :آخه پسرجان تو میخوای کجا
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بری که شهید بشی؟»
باور نمیکردم که در ایران هنوز هم کسانی در معرض شهادت
قرار گرفته باشند .پلیسهای مظلومی که هربار در گوشهای از این
خاک مورد سوءقصد اشرار قرار میگرفتند.
وقتی داوطلبانه اسمش را برای اعزام به عنوان مدافعحرم به
سوریه نوشته بود ،آمد و به من گفت که« :مادر ،ما اسم نوشتیم
برای مدافعی حرم».
تازه همه چیز برایم جدی شد .نگران بودم اما همهچیز را
سپردم به خدا .مخالفتی نکردم و حتی از حرفش استقبال کردم.
گفتم که اشکالی ندارد.
میخواستم با خیال راحت اعزامش کنم .نمیدانستم که خدا
خیلی زودتر از رفتن به سوریه برای او در همین ایران ،آغوش
گشوده است!

به سوی آسمان

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی حاجیعرب

1363
1397

ناراحتی و دلخوری در هر زندگی مشترکی رخ میدهد .برای
ما هم بود ولی هیچوقت طوالنی و شدید نمیشد .همدیگر را خیلی
دوست داشتیم و همین نمیگذاشت که هیچگاه دل یکدیگر را
بشکنیم.
آخرین ناراحتی من از او چندین روز قبل از شهادتش بود .زنگ
زده و تعریف کرده بود که یکی از دوستانش بر اثر تله انفجاری
شهید شده است .در همان نیکشهر سیستان و بلوچستان .محل
خدمت مهدی.
گفت« :کاش من هم شهید بشم و با دوستم برم».
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من از حرفش بههم ریختم .داغ کردم .گفتم« :این چه حرفیه؟
تو االن یک بچه داری .باید باال سر اون باشی».
عصبانیت و ناراحتی من نظرش را عوض نمیکرد .میگفت:
«عزیزم ،من آر زومه که شهید بشم».
نمیتوانستم آرزویش را از او بگیرم .حتی اگر بحث آن روز را
من خاتمه میدادم و او دیگر حرفی نمیزد ،باز آرزویش را در دل نگه
میداشت .نمیتوانستم نبودنش را تصور کنم .سخت و تلخ بود.
ناراحتی آن روز تمام شد اما هیچوقت فکر نمیکردم آر زوی
مهدی اینقدر زود محقق شود .بیست روز بعد به شهادت رسید و
همراه دوستش به آسمانها پر کشید.

زندان مؤمن

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی نوروزی

1371
1393

کلیپی را از شهادت یک شهید در سیستان و بلوچستان ،در
گوشیاش نشانم داد.
حال عجیبی داشتم .در کنار مهدی به شهیدی نگاه میکردم
که اشرار به پهلویش تیراندازی کرده بودند.
آن زمان مهدی هم نظامی بود .دلم آشوب شده بود .به خانوادۀ
آن شهید فکر میکردم که وقتی کلیپ شهادت عزیزشان را ببینند
چقدر عذاب میکشند .از خدا خواستم به دلشان صبر بدهد.
مهدی که ناراحتیام را دید گفت« :شاید این شهید تیر خورده ولی
بدون که راحت و آزاد شده از گناههای این دنیا .به سعادت رسیده.
همه روزی میمیرند ولی چه بهتر که کسی با شهادت از دنیا بره!»
حرف آن روز مهدی برای همیشه در خاطرم ماند.
روزی که پیکرش را در گلزار شهدا دفن میکردیم ،آرام بودم و
245

در مسیر آسامن

میاندیشیدم که مهدی از زندان این دنیا آزاده شده است!

انتخاب خدا لیاقت میخواست
شهید ابوالفضل خمر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1373
1395

تازهعروسش بودم .تحمل دوریاش سخت بود .میدانستم
که نظامیبودن شغل سخت و خطرناکی است ،ولی چون خودش
به آن عالقهمند بود چیزی نمیگفتم.
گاهی اوقات که در جمع میگفت« :اگر خانومم اجازه بده ،من
میرم سوریه ».قلبم میریخت .میگفتم« :نه!»
میخندید .میگفت« :از چی میترسی؟ شهادت افتخار منه .به
دست آوردنش لیاقت میخواد که من ندارم».
در سرش سودای رفتن بود و آرام نمیگرفت .فکر میکردم با
این مخالفتها میتوانم ابوالفضل را برای خودم نگه دارم.
نمیدانستم برای راهی که انتخاب کرده است ،هرجا که باشد
میدان جنگ است.
سه ماه از عروسیمان میگذشت و تازه باردار شده بودم که
خبر شهادتش را آوردند.
آنوقت فهمیدم که ابوالفضل برای من نبود .او را خدا انتخاب
کرده بود.

جدایی بزرگتر

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید علیرضا شهمرادی

137۴
1396

چند شب بود که علیرضا به خانه نمیآمد و مدام شیفت شب
بود .شب سوم خیلی دلم گرفته بود .از دوریاش خیلی ناراحت
بودم.
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یک دفعه دیدم خودش برایم زنگ زد و گفت« :آماده شو دارم
میام دنبالت که باهم بریم بیرون».
خیلی خوشحال شدم .سریع آماده شدم و منتظرش ماندم .آمد
دنبالم .فکر میکردم که قرار است من را به کجا ببرد تا این ناراحتی
را از دلم در بیاورد.
ناگهان دیدم در کنار گلزار شهدا ترمز زد.
چیزی نگفتم و همراهش پیاده شدم .آن شب گلزار شهدا حال و
هوای خاصی داشت.
نشستیم کنار هم و او برایم ساعتها از مرگ و زندگی صحبت
کرد .از ناپایداری دنیا و حقیقت آخرت .سعادتی که اگر در دنیا برایش
تالش نکنی ،در آخرت نصیبی جز حسرت و خسران نخواهی داشت.
گفت که آر زویش شهادت است و از من همراهی و صبر
میخواهد .حتی قبری را نشانم داد و گفت که اگر به شهادت رسید،
آنجا خاکش کنیم.
من اول از حرفهایش خیلی ناراحت شدم اما کمکم آرامم کرد.
تازه فهمیده بودم که من را نیاورده بیرون تا نبودنش را برایم جبران
کند .میخواست برای جدایی بزرگتری آمادهام کند.
آن شب باالخره با اشک و لبخند و عشق و درد به پایان رسید و
سه ماه بعد علیرضا را در همان قبری که به من سفارش کرده بود،
به خاک سپردیم.
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()2
ارتباط با شهدا

 .2ارتباط با شهدا

امام صادق ؟ع؟ فرمودند:
َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ََ
من لم یست ِطع أن یز ور قبورنا فلیز ر قبور صلح ِاء
ْ َ َ 1
ِإخوانِنا.
هر کس که نتواند به زیارت قبر ما (امامان) بیاید،
پس قبر برادران صالح و شایسته ما را زیارت کند.
مقام معظم رهبری:
یاد شهیدان ،یادبود ارزشهای انسانی است،
و گرامیداشت آنان ،تجلیل از برترین خصال
بشری است .یاد شهیدان باید با تدبر و
عبرتگیری همراه باشد .آنان همان فرزانگانی
هستند که جان عاریت را که کاالیی تمام
شدنی و رو به زوال است ،با نعیم پایدار الهی
سودا کردند و خود را از خسرانی که هر انسانی
خواهناخواه دچار آن است یعنی اضمحالل
تدریجی سرمایۀ زندگی ،به نیکوترین وجه رها
ساختند .عمل صالح آنان که از ایمانی پایدار
ریشه میگرفته است ،برترین عملهای صالح
است .این درس بزرگ را شهید ،با حضور خود،
با کرامت خود ،با اجر عظیمی که بدو وعده داده
شده است به طور پیوسته به ما که هنوز در
 . 1الكافي ،ج ،4ص .60
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پشت حصارهای مادیت و خودپرستی زندانی
میباشیم ،میدهد و ما را به جهاد ،به هجرت
الی اهلل ،به تالش مخلصانه در راه خدا که همان
انجام تکلیف هر زمان و پاسخ به نیاز هر لحظه
1
است.
 . 1پیام به مناسبت روز تجليل از شهدا و ایثارگران.1375/07/05 ،
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انتخاب

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی اسماعیلی

1373
139۴

سر زدن به شهدا کار همیشگیاش بود .میرفت به گلزارشهدا
و با خودش خلوت میکرد .یکبار که با برادرش از کنار گلزار
میگذشتند ،قبری خالی را نشان داد و گفت« :خدا میدونه اینجا
قسمت کی میشه ...چه جای باصفاییه اینجا!»
بعدها برادرش این را تعریف کرد .روز تشییع جنازه .با دست
به قبر خیسی که تازه مهدی را در آن دفن کرده بودند ،اشاره کرد.
گفت« :آخر قسمت خودش شد .اون روز ما رو فرستاد توی ماشین
و خودش موند توی گلزار .نشست باالی سر قبر شهیدی و به
عکسش خیره شد .نمیدونم اون روز از خدا چی خواست ...شاید
این جای باصفا رو!»

آرامگاه

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید یاسر افضلی

1370
1392

ُ
گلزار شهدا پناهگاهش بود .از بچگی با آن اخت داشت.
مدرسه هم که میرفت برنامه ریخته بود تا شبهای جمعه به گلزار
برود .مزار شهدا را تمیز میکرد و برمیگشت .آنقدر رفت و آمد تا
باالخره نصیب خودش هم شد.
قبل از شهادتش آخرینباری که به مرخصی آمده بود ،هوا
خیلی سرد بود .در آن یخبندان شب ،راه افتاد که برود به مزار
شهدا .ساعت از ده و نیم میگذشت .هرچه اصرار کردم نرود،
قبول نکرد.
وقتی که برگشت ،صورتش نورانی شده بود .من با دو دستم
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صورتش را گرفتم و بوسیدم .گفتم« :چقدر یخ کردی!»
گفت« :من سر مزار تکتک شهدای گنجان حتی دایی شهیدم
نشستم و فاتحه خوندم و گفتم نمیشه این دفعه شما منو دعوت
به مهمانی خودتون کنید».
نا خودآگاه گریهام گرفت.

اگر من شهید شدم!

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید محمدحسین رییسی

1370
1396

اگر خواسته و یا حاجتی داشت ،اول به گلزار شهدا میرفت.
ارتباطش با شهدا خیلی عمیق بود.
انگار میدانست که مرد ماندن نیست .زیاد سفارشمان
میکرد .هیچوقت نشده بود که بگوید« :اگر من مردم»...
همیشه میگفت« :اگر من شهید شدم!»
نمیگذاشتم حرفش را ادامه بدهد .طاقت دوریاش را نداشتم.
آنقدر مرد مهربان و خوشقلبی بود که حتی تصورش هم سخت
بود که روزی در کنارمان نباشد.
او حال من را درک میکرد .هیچوقت از شرایط سخت کاریاش
در خانه تعریف نمیکرد تا من نگران نشوم .سختیاش را وقتی
میفهمیدم که بعد از برگشت او از ماموریت مجبور بودم از
چشمهای قرمز و خستهاش شنها را پاک کنم.
همیشه میگفتم« :یگان تکاوری ر و رها کن .بذار بیارنت
داخل شهر».
او به نگرانیهایم با مهربانی پاسخ میداد و از من میخواست
صبر داشته باشم .شاید میدانست که برای رسیدن به آر زوهایش،
یگان تکاوری هموارترین راه است!
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تسکین خانواده شهدا

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید مهدی قدرتپناه

1360
1388

عالقۀ خاصی به شهدا داشت .همیشه به مزار شهدا میرفت و
آنجا را زیارت میکرد .برادرش هم شهید شده بود .خیلی از اوقات در
مشکالت و ناراحتیهایش به آنجا پناه میبرد .به خانوادههایشان
هم ارادت داشت و احترام زیادی میگذاشت.
میخواست با آن عالقه و توجهاتش تسکینی بر دلهای
داغدیدۀ آنها باشد.
خدمتش که در ایرانشهر افتاد ،گفت چه بهتر!
آن منطقه خیلی خطرناک بود .اشرار در آنجا خیلیها را به
شهادت رسانده بودند .ما نگرانش بودیم .میگفتیم« :نمیشود
نروی؟ آن منطقه خیلی خطرناک است».
میگفت« :میترسید که شهید بشم؟ اصال شهید بشم ،چه
بهتر! مگه من خونم از خون بقیۀ شهدا رنگینتره؟»

عطر شـ ـ ـ ــهادت

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید عباس معصومی

1372
1395

شهدا بوی گل شهادت را مدتها قبل از وقوع آن حس میکنند.
درست زمانی که جانشان آمادۀ پذیرش موهبت الهی است .آیینۀ
روحشان مصفا شده و در قلبشان چیزی جز طلب خداوند نیست.
دوستان عباس تعریف میکردند که چند روز قبل از برگشتن
به جاسک ،عباس به گلزار شهدا رفته بود .با دلی شکسته بر سر
مزار دوست شهیدش نشسته و خیلی گریه کرده بود .انگار قلبش
به همه چیز آگاهی داشت .رو کرده بود به مزار شهید و گفته بود:
253

در مسیر آسامن

«انشاهلل تا چند روز دیگه پیشت هستم .ناراحت نباش!»
چهارده روز بعد عباس به قولش وفا کرده بود .در محور جاسک
استان هرمزگان ،توسط اشرار و معاندین به شهادت رسیده بود.

خوش به سعادتت حاج خانوم!
شهید محمد رضایی

تولّـــــــــــد:
شهادت:

1372
1395

مرد بودن به زور بازو نبود .محمد مردانه به آن باور داشت .با
سختی بز رگ شد و وارد کار شد .تنگنای فقر و مشکالت هیچوقت
نتوانست او را به خوردن لقمهای حرام وادار کند .همیشه بلد بود
چطور درستترین راه را انتخاب کند.
برای مرگش هم بهترین مسیر را انتخاب کرد .مسیر شهادت!
مدتها بعد از شهادتش ،چندینبار خانمی را باالی مزارش
دیدیم که هیچ نمیشناختیمش.
پرسیدیم« :شما شهید مارو میشناختید؟»
زن چهرۀ شکسته و غمگینی داشت .گفت که عالقۀ خاصی به
این شهید دارد و هر هفته به سر خاکش میآید .اگر یک هفته اتفاقی
بیفتد و نتواند بیاید خیلی آشفته میشود .در قلبش اعتقاد خاصی
به او دارد و برای کارهایش همیشه به او متوسل میشود.
حرفهایش ما را متعجب و دل مادرم را آرام میکرد .مخصوصا
وقتی قبل رفتن گفت« :پسر من معتاده .میام و از این شهید
میخوام که برای من دعا کنه .خدا رو به حرمت این شهید قسم
میدم به زندگی ما نگاه ویژهای داشته باشه .خوش به سعادتت
حاج خانوم که همچین پسری به دنیا آوردی و تربیت کردی .خوش
به سعادتت برای داشتن این پسر!»
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آخرین مالقات

تولّـــــــــــد:
شهادت:

شهید سید مجتبی حسینی

1356
1387

خبر آورده بودند سه روز طول میکشد تا پسرم را از زاهدان
مردم آنجا که خبر و نحوۀ شهادت سیدمجتبی را شنیده
برگردانندِ .
بودند ،دلشان آتش گرفت .میخواستند از همانجا تشییعاش کنند.
در آن سه روز به اندازۀ سی سال موهای سرم سپید شد.
درد کشیدم و برای دوباره دیدن سیدمجتبی دندان بر سر
جگر پارهپارهام گذاشتم .نمیتوانستم به چهرۀ دختر کوچکش
نگاه کنم .سینهام تنگ میشد و آتش میگرفت .حس میکردم
سالهاست پسرم را ندیدهام .دلتنگی بیچارهام کرده بود.
جنازهاش را که به شهرمان آوردند ،هرچه اصرار کردم
نگذاشتند تابوت را کنار بزنم .گفتند« :باید فردا بیایید بیمارستان.
اونجا اجازه میدیم برای آخرینبار ببینیدش».
تا صبح بشود ،هزار بار از تصور دیدار سیدمجتبی قلبم پر
و خالی شد .به بیمارستان که رفتم دیدم فرماندار و شهردار هم
حضور دارند.
دستانم میلر زید .توی سردخانه پلیسی آمد جلو و گفت:
«باید اول به ما یک قول بدید .قبل از دیدن پسرتون آیت الکرسی
بخونید».
حاضر بودم برای دیدن پسرم هرکاری انجام بدهم .گفتم:
«چشم .چشم».
به هیچ چیز دیگر نمیتوانستم فکر کنم .دستم را گذاشتم روی
قلبم و «آیه الکرسی» خواندم.
زمزمهام که تمام شد ،کسی آمد جلو و یک ساک مسافرتی به
دستم داد .ناباورانه نگاهشان کردم.
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گفتم« :این چیه؟ پسرمو بیارید ببینم .دیگه طاقت ندارم».
صدای گریهای بلند شد .گفتند« :مادر ،این پسرته »...و
گوشهای از ساک را باز کردند .موهای مشکی سیدمجتبی پیدا
شد .برای لحظهای تمام دنیا روبهروی چشمهایم چرخید.
باور نمیکردم از پیکر مجتبای رشید و قدبلندم ،فقط به اندازۀ
یک ساکمسافرتی باقی مانده باشد!

تمام شهدای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در سایت
شهدای ناجا به آدرس:

www.shohadanaja.com
دارای صفحه اختصاصی میباشند که میتوان با مراجعه
به سایت ،ضمن آشنایی با شهدا ،زندگینامه ،خاطرات و
وصیتنامهی آنها را مطالعه و تصاویر و فیلمهای مرتبط با هر
شهید را مشاهده کرد.
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