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  به رهبر فرزانه انقالب اسالميتقديم     

  زيدعزّه  حضرت آيت اهللا سيد علي خامنه اي

  

  ا،شهدمعظّم  يخانواده  33 با همكاري       

  ت حسيني محله بازار آرانأيه 

  عروفيمحسين  وابوالفضل و آقايان                     
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  )عج(امام زمان  دعاي فرج
  

  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 اللَّهمّ كُنْ لوليِّك الحجه بنِ الحسن

ه بن الحسنات حضر  خدايا، ولىت حج 

 صلَواتُك علَيه و علي آبائه في

 كه درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد

هاعي كُلِّ سف و هّاعالس هذه 

 در اين لحظه و در تمام لحظات

راً ونَاص داً وقَائ ظاً وافح اً ويلو 

 سرپرست و نگاهدار و راهبر و يارى گر

 اًحتَّى تُسكنَه أَرضَكدليلًا و عين

 و راهنما و ديدبان باش، تا او را به صورتى

 "طَوعاً و تُمتعه فيها طَوِيال

 كه خوشايند اوست ساكن زمين گردانيده،

  مند سازى و مدت زمان طوالنى در آن بهره
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  نيايش اباعبداهللا الحسين عليه السالم در قنوت

  !...بارالها

از ) ي قلمرو آفرينش در همه(و مشيت . ه از توستآغاز هم !بارالها

ها براي توست، و تويي آن ذات  ها و توانمندي و همه جنبش. آن توست

  اي كه هيچ معبود به حقّ كامل يگانه

گاه مشيت خود و كمين گاه  هاي اوليايت را اقامت جز تو نيست، دل

  ي خويش اراده

وامر و نواهي خود قرار هاي ا هاي آنان را پايگاه اي و انديشه ساخته

  . اي داده

. شوم  مي ي تو و دست به دامن حول و قوه. برم به تو پناه مي !بارالها

  . اي خشنودم اي كه در علم خود آن را به سوي من رانده به آن داوري

اي در جريانم آن چه را تو  به همان گونه كه مرا به جريان انداخته

در آن چه تو را از من خشنود سازد . كنم اي قصد مي از من منظور داشته

  . اي ورزم، زيرا آن را تو خوشايندم ساخته بخل نمي

  . دارم تالش خود را از آن چه مرا به آن فرا خواندي دريغ نمي

در آن . گيرم اي شتاب مي به آن اهداف بلندي كه به من شناسانده

  آن مرا  داري چه را كه به نگه آن. اي روشنم آييني كه مرا بصيرت بخشيده
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ي  داري خود، به خويش مسپار و از حوزه از نگها اي نگهبانم مر واداشته

  ...دازانخود پس مي) و توان بخشي(عنايت خود بيرون ميفكن و از حول 

ميفكن، و به ] و سختي[اولياء خود را به سبب من در فتنه  !خدايا

اي خود شيد] تمعرفت و عبودي[ي نعمت  رحمت خود آنان را در سايه

شيداي گزيده و شيداي رهيده كه طريق . خويش ساز) خاصه(رحمت 

مرا پيمايند و راه راست مرا پي گيرند و مرا به شايستگان از اجداد و 

  . خويشان خود ملحق ساز

  850السالم، ص  فرهنگ سخنان امام حسين عليه
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  مقدمه

 ها سري بزنيم ي آالله بيا به خانه
 به يك بنفشه صميمانه تسليت گوييم

 بي به حلقه درگاه دوست دل بنديمش
 تمام حجم قفس را شناختيم، بس است

  ها را به اشك خويش بشوييم آسمان

 زداغ با دل خود حرف ديگري بزنيم  
 سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم

 وانكند، دست كم، دري بزنيم اگرچه
 بيا به تجربه در آسمان پري بزنيم
  زخون به روي زمين رنگ ديگري بزنيم

ا خوبي است   تاگر چه نيزيستن، ام  
  1خوشا كه دست به تصميم بهتري بزنيم

ي شهادت  اگر چه سخن گفتن در مقام شهيدان كار آساني نيست و تفسير كلمه
شهداي عزيز به خاطر رشادت، دليري، جهاد با  از هر كسي ساخته نيست و اصوالً

ي تجارت با خدا  نفس، تأييدات الهي، قدسي و رحماني و پيش گام بودن در عرصه
هستند، توصيفشان كاري . 2)همنَ المؤمنينَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدواهللاَ علَي: (كه مصداق

                                                 
  قيصر امين پور -  1
  33/احزاب -  2
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ر گرفته تا ميراث ماندگار به كا شتهسخت است، لذا در حد وسع، آن چه در توان دا
  . هشت سال دفاع مقدس را معرفي كنم

تراود   مي اي ست كه از لبان سرخ روزگار شهادت زيباترين ترانه ،در دفتر خلقت
دهد و راه هدايت را به صورتي شفاف و   مي و بيداري را به خفتگان تاريخ هديه

است كه خداوند در  فرهنگ شهادت، مشعل هدايتي. گشايد روشن پيش روي آنان مي
افروزد و آنان همانند شمعي در  اش مي جان دلدادگان عاشق، آن بندگان برگزيده

اما . ي تاريخ، روشنگر راه آيندگان باشند سوزند تا براي هميشه  مي محفل بشريت
هدفي . هدفي مقدس در فراسوي افق اسالم. ك هدف استيشهيد مظهر صالبت 

است بر تن  ي سعادت ي در اوج افتخار، شهادت جامهمقدس در ژرفاي انسانيت، هدف
پس خوشا كسي كه جام مرصع شهادت را تا انتها نوشيد و اين شربت ناب . شهامت

خوشا كسي كه اميد و . خوشا كسي كه عشق را معنا بود. را الجرعه سر كشيد
كرد،  ...اي رها از بند خاكي سير الي ا آرزويش وصال يار بود و چه ديدني چون پرنده

ي عشقي  ي عشق، قله از خاك تا افالك، از فرش تا عرش و چه شيرين است فتح قله
و چه مهيج است، لبيك . به سرخي شفق و به ماندگاري خون شهيد دشت كربال

) هل من ناصر(و چه سعادتي كه با خون خود به نداي . گويان به جوار موالرفتن
دالشهدا، قرب به وال و مقتدايت سيكسي كه مانند ماي   .موالي خويش پاسخ گفتن

شدي و سرانجام به راز هستي و رمز ) عنْد ربهِم يرْزقُونَ(خدا را هدف كردي و 
دعا كن كه دنيايمان اطاعت، مرگمان شهادت و  ،جاودانگي و بقا دست يافتي

  . آخرتمان را سعادت در كنار معشوقمان رقم خورد
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شهيد  33 عشق و ايثار از تفسير عظمت ست تصاوير كوچكي ي حاضر مجموعه
كه توفيق   هايي شايسته و مرداني خاكي واالمقام هيأت حسيني محله بازار آران، اُسوه

ست در متابعت از  و گامي. درس خونين عشق را در مكتب عاشورا بياموزند اند يافته
ثارگران به ويژه ي قدرداني از اي وظيفه«: انقالب كه فرمودند  فرمان آسماني رهبر فرزانه

 وظيفه خود دانستهبه اين ترتيب  ».ست و هميشگي  ياي عيني، تعيين شهيدان، فريضه
آوري آثار ماندگار و  هاي شهيدان، اقدام به جمع به منظور ارج نهادن به مجاهدت

در نهايت . ايمنم... عكس و  ،ها، وصايا، مدارك خاطرات، نامه: ارزشمند آنان، مانند
  . جهت تدوين و تأليف و انتشار مجموعه فراهم شد يزناچاين زحمات 

سنگران شهدا و  هاي معظّم شهدا، جانبازان و هم در اين جا جاي دارد از خانواده
  .بستگيِ عميق، عاشقانه ما را ياري نمودند تشكر و قدرداني شود همه كساني كه با دل

  
  صمد مهرآبادي آرانيعبدال

  1436شعبان المعظم 
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  قا علي اصغري آرانيشهيد آ
  عزيزاهللا: نام پدر
  2/2/1367: عروج    1/11/1342: طلوع

  ي عملياتي جنوب، سد دز منطقه: محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  

  

  :نامه زندگي

ها و از  ي زرين تاريخ انقالب شكوهمند اسالمي ايران مملو از حماسه صفحه
جوانمردانه، ) ره(ياران معمار كبير انقالب اسالمي امام خميني. هاست يخودگذشتگ

هاي باشكوهي از فرهنگ ايثار و  تاريخ اسالم را در عصر حاضر تكرار نمودند و جلوه
شهادت را كه همان فرهنگ سرخ عاشوراست به نمايش گذاشته، آنان با هجرت و 

ا براي مجد و پايداري و جهاد خونين و سرشار از عزّت و افتخار، جان خود ر
ي بزرگ الهي را به ما  عظمت اسالم و انقالب در طبق اخالص نهادند و اين وديعه

ي آسماني، شهيد واالمقام آقا علي اصغري بود كه  يكي از دالورمردان قافله. سپردند
  . ها در دلمان اقامت كند احرام سرخ خون بست و از ميان ما هجرت كرد تا ارزش

اي زرين و خون  از رايحه ايمان و راز و رمز موفّق زيستنش صفحه و اكنون... 
  . گشاييم رنگ را به روي شيفتگان شهادت مي

، مقارت با شانزدهم ماه مبارك 1342علي غروب اولين روز بهمن ماه سال 
اي اصيل و مذهبي چشم به  ي كوير آران و بيدگل و در خانواده رمضان در حاشيه

ري را در دامان پدر و مادري متعهد و متدين آموخت و با رسم وفادا. جهان گشود
السالم آشنا كردند و به سوي  همين عشق و عالقه او را با مكتب اهل بيت عليهم

١۴ 
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در هفت سالگي با شور و شوق كودكي دوران دبستان را در . ها سوق دادند خوبي
ي  مدرسه«سپس وارد . با موفقيت و پشتكار گذراند» ي بونصر شيباني مدرسه«

سال سوم راهنمايي همزمان با اوج گيري انقالب اسالمي به . شد» راهنمايي نظام وفا
به صف مبارزه مردم عليه طاغوت پيوست و در ) ره(رهبري حضرت امام خميني

اي از دوستانش در آگاهي بخشيدن به مردم  ي انقالب به همراه عده جريان توفنده
تحصيل را در دبيرستان شهيدبهشتي كاشان  1358علي در سال . سهم به سزايي داشت

هاي  او در دفاع از آرمان. سال دوم دبيرستان بود كه جنگ تحميلي آغاز شد. ادامه داد
هر چند مشكالت . انقالب اسالمي احساس تكليف كرد و بي قرار عازم جبهه شد

، به )61سال (سال آخر دبيرستان . زياد بود و امكانات كم، ولي به تحصيل ادامه داد
بعد از اخذ ديپلم به عضويت سپاه . ي محروم سيستان و بلوچستان اعزام شد منطقه

پس از آن كه آموزش نظامي الزم را گذراند به عنوان مسئول واحد . پاسداران درآمد
ايشان يك سال تمام مردانگي و شجاعت را . پرسنلي سپاه پيشين مشغول فعاليت شد

در . اعلي رساند ليه اشرار و ضد انقالب و منافقين به حدهاي نظامي ع در اكثر عمليات
پيوند مقدس ازدواج را انجام داد كه حاصل اين ) ع(روز ميالد امام رضا 1365تيرماه 

وي امروز به . پيوند مبارك دختري بود كه چند ماه پس از شهادت وي به دنيا آمد
علي در طي . باشد يعنوان پزشك پيام رسان خون هميشه جوشان و سربلندشان م

مدتي كه در سيستان و بلوچستان بود با عزمي راسخ و استوار عالوه بر مبارزه با 
هاي آمار و  هاي مختلف نظامي، در مسئوليت اشرار ضد انقالب و شركت در عمليات

هاي بلوچستان  ارزيابي و كارگزيني ستاد در مركز استان و فرماندهي يكي از قرارگاه
او پس از خدمت صادقانه در منطقه شرق كشور، . ابل توجهي انجام دادهاي ق فعاليت

هاي محرم  هاي جنوب شد و در عمليات ي مخلص راهي جبهه به عنوان يك فرمانده
پس از بهبودي نسبي با عشق و ايمان، روح . شركت كرد و مجروح شد 5و كربالي 

ي معشوق آماده كرد و عظيم خود را براي فداكاري در راه اسالم و جان فشاني برا
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سال جهاد،  6هاي نبرد شد و سرانجام علي در آخرين مأموريت، پس از  عازم جبهه
ي عملياتي  مصادف با ماه ضيافت الهي رمضان در منطقه 1367در ارديبهشت ماه سال 

  . فاو به خيل شهيدان پيوست و به درگاه كبريايي راه يافت
  .روانش شاد و راهش پررهرو باد

  :هيدكالم ش

رسد، بر همه الزم است كه  اينك كه نداي هل من ناصر حسين زمان به گوش مي
  . در توان خود لبيك گويند و او را كه مدافع اسالم و قرآن است، ياري نمايند

اگر من در كربال نبودم تا در ركابت جان دهم، اينك در ركابت گام ! حسين جان
  . نمك برداشته و جان خويش را فداي مظلوميت مي

توانم در روز قيامت نگاه  من يك پاسدار گنهكار بيش نيستم، چگونه مي! خدايا
السالم كنم، در حالي كه بدون او در زير پاي اسبان  ي اباعبداهللا الحسين عليه به چهره

  . تو خود كمكمان كن و ياريمان نما! خدايا. قطعه قطعه شد و بدن من سالم باشد
ن واليت فقيه كه همان رهبري حضرت امام است، گوش به فرما! ملّت شهيدپرور

باشيد و مبادا غير از راه او، راه ديگري را انتخاب كنيد كه گمراهي و ضاللت بيش 
  . نخواهد بود
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  اقبالي آراني محمد  شهيد
  علي اكبر: نام پدر
  7/5/1361: عروج  1/2/1344: طلوع

  عمليات رمضان، پاسگاه زيد: محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام :محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  
  

  :نامه زندگي

وقتي پس از پايان دوره راهنمايي، در هنرستان صنعتي كاشان پذيرفته شد و به 
آرام و كم حرف با اخالق . اش داشت تحصيل پرداخت، آرزوهاي زيادي براي آينده

  . هايش بود كالسياي كه داشت، مورد احترام معلمان هنرستان و هم پسنديده
محمد اقبالي آراني با وجود عالقه فراوان به تحصيل، به عضويت انجمن اسالمي 
هنرستان درآمد و افزون بر اين مسئوليت اداره كتابخانه هجرت را بر عهده گرفت و 

ضمن اين كه با برخوردهاي . آمد  از اعضاي فعال گروه مقاومت بسيج نيز به شمار مي
ها را جذب گروه بسيج كند و آنان را به  ست بسياري از همكالسيمناسب خود، توان

  . هاي كتابخانه هنرستان ترغيب نمايد مطالعه كتاب
اي بود كه محمد با  ها از طريق هنرستان، وظيفه مسئوليت كمك رساني به جبهه

كرد، اما تمام  عشق و عالقه برعهده داشت و از هيچ كمكي در اين زمينه دريغ نمي
توانست آتشي را كه در درونش افروخته شده بود، فرو نشاند، بلكه در تمام  ا نميه اين

انديشيد و قرار داشتن در صف مقدم رزمندگان،   هايش به جنگ و جبهه مي لحظه
بدين سبب در سال آخر تحصيل، با ترك مدرسه در سازمان . آرزوي بزرگ او بود

  . بسيج ثبت نام كرد و به پادگان آموزشي رفت
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. شد  موزش نظامي محمد به پايان رسيد و او به رسيدن به آرزويش نزديك ميآ
هاي جنگ شد و با حضور در مرحله پنجم عمليات رمضان در جنوب   لذا عازم ميدان

  . كشور به جمع رزمندگان پيوست
روز از حضورش در  25شمسي در حالي كه بيش از  1361هفتم مردادماه سال 

اي جانانه با دشمن بعثي، به شهادت رسيد و به  س از مبارزهها نگذشته بود پ  جبهه
  . لقاءاهللا پيوست

  . روحش شاد و راهش پررهرو باد

  :كالم شهيد

خواست براي يك بار هم كه   آن قدر به امام خميني عالقه داشتم كه دلم مي... 
هايي براي اسالم و  زيرا او چه زحمت. شده جمال او را از نزديك زيارت كنم

  . مين كشيده استمسل
من سعادتي باالتر از جنگ با منافقان و متجاوزان، آن هم در ماه ! پدر و مادرم

بنابراين پس از شهادت من، شكرگزار خدا باشيد . دانم مبارك رمضان و شب قدر نمي
» اللهم تقبل مني هذا الشهيد«كه چنين لياقتي به فرزند شما داد و دعاي شما همواره 

خواهم رهنمودهاي امام را راهنماي خود قرار داده و به فرامين او   از شما مي. باشد
) عج(گوش فرا دهيد كه سخنان او الهام گرفته از قرآن، اسالم و دستورهاي امام عصر

  . است
هدف من از جبهه رفتن، دفاع از اسالم و كيان اسالمي و اطالعت از فرمان امام 

  . كنم  تخار ميخميني است و اگر در اين راه كشته شوم، اف
يعني ) عج(به تقوا، درستي، نماز، روزه، جهاد و واليت بعد از امام عصر! برادرانم

) عج(اطاعت از فرماندهي امام خميني، بيشتر اهميت دهيد تا سربازان واقعي امام زمان
  . باشيد
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به سفارش شهيدان كه رعايت حجاب و هدايت ديگران به حجاب ! خواهرانم
رزندان خود را به خوبي تربيت كنيد تا بتوانند از سربازان واقعي توجه كنيد ف. است

  . باشند) عج(امام عصر
وظيفه خود را بشناسيد و طبق موازين اسالم و قرآن و فرامين ! مسئوالن محترم

) عج(امام خميني خدمت كنيد و بكوشيد مخلصانه و براي رضاي خدا و امام زمان
  . انجام دهيد
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  زاده آراني  اهللا باغبان يد حبيبشه
  صفرعلي: نام پدر
  4/12/1365: عروج    20/6/1346: طلوع

  5ي عملياتي شلمچه، كربالي  منطقه: محل شهادت
  زاده  گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(محمد هالل بن علي
  

  :نامه زندگي

ده مذهبي، در در يك خانوا 1346زاده در شهريور ماه سال  اهللا باغبان شهيد حبيب
هاي  دوران شيرين كودكي را با دسترنج پدر و زحمت. آران ديده به جهان گشود

از . ي پاك پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم سپري نمود روزي مادري از سالله شبانه
. اي پرشور و پرمهر براي او بود اش حاكي از آينده همان كودكي صفا و معنويت چهره

در تمام دوران دبستان جزء شاگردان . ي ابتدايي شد مدرسهوارد  1353در سال 
هميشه به همراه پدر و برادر بزرگش در نمازجماعت . برجسته و بااخالق مدرسه بود

چنين در مجالس عزاداري و جلسات  هم. كرد  آباد شركت مي مسجد صادقيه مسلم
داد و بعد به   يخودش اول تكاليفش را انجام م. قرائت قرآن محل شركت فعال داشت

ي ابتدايي تا اول راهنمايي را با موفقيت  دوره. پرداخت  اش مي هاي كودكانه سرگرمي
پشت سر گذاشت كه سال سوم راهنمايي مصادف شد با انقالب اسالمي كه در ضمن 

  . درس، در جريانات انقالب هم فعاليت چشمگيري داشت
شاورزي نزد پدر و شركت فعال در در اين زمان بيشتر اوقات فراغتش را با كار ك

ي  هاي مسجد محل و پايگاه شهيد چمران آران مشغول فراگيري قرآن و مطالعه برنامه
اهللا در پايگاه بسيج محل به همراه ساير  حبيب. هاي مذهبي و آموزش نظامي بود كتاب

كرد و با خُلق و خوي حسنه   اش از نقاط حساس شهر پاسداري مي دوستان بسيجي
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هاي مختلف بسيج نقش به   هاي فرهنگي مذهبي و برنامه  جذب جوانان به جلسهدر 
اي از  خواست قطره  ي زيادي به جبهه رفتن داشت و مي او عالقه. سزايي ايفا نمود

با دلي پرشور  1365درياي بيكران رزمندگان اسالم باشد، عاشقانه در شهريورماه سال 
در  5در عمليات كربالي  4/12/1365انجام در هاي نبرد شد و سر از ايمان عازم جبهه

  . منطقه شلمچه به لقاءاهللا پيوست
  .روانش شاد و راهش پررهرو باد

  :كالم شهيد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  . والتحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

داف مقدس اسالم جانفشاني به نام خدايي كه به ما جان داد تا بتوانيم در راه اه
  . كنيم

و شكر خداي را كه ما را در زماني آفريد كه رهبري دانا چون پير جماران داريم 
منديم و شاكريم كه توانستيم به نداي حسين  و سراپا از فرامين و فرمايشات او بهره

  . ي او پاسخ مثبت دهيم گونه
صحنه كه فرزنداني  سالم بر شما امت حزب اهللا، شهيد پرور و هميشه در

دهيد، شما به دستورات   چون؛ علي اكبر و عباس و قاسم و علي اصغر پرورش مي هم
ها بشتابيد تا  امام عزيزمان عمل كنيد، پيرو روحانيت باشيد و به سوي جبهه

خوران به ويژه حزب بعث متجاوز عراق بداند فرزندان خميني كبير بيدارند و از  جهان
  . كنند  فاع ميخاك پاك وطن خويش د

ياران  72كه در صحراي كربال، ) ع(خواهم صبور باشي مثل امام حسين  مي! پدرم
  . مرا حالل كن اگر نتوانستم به تو خدمت كنم. باوفايش شهيد شدند

خواهي در شهادت من   زينب وار در برابر مشكالت ايستادگي كن اگر مي! مادرم
  . و ابالفضل العباس و علي اصغر گريه كن) ع(به ياد علي اكبر امام حسين. گريه كني
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نماز اول . ي مرا برداريد و بر عليه دشمن كافر بجنگيد اسلحه افتاده! برادرانم
  . داريد، راه من همان راه سرخ عاشوراست  وقت را به جماعت برپا 

با صبر و استقامت حافظ خون شهيدان باشيد و از اسالم و انقالب ! خواهرانم
  . ي كنيد و بدانيد سياهي چادر شما مثل سرخي خون من استاسالمي پاسدار

هاي  عزّت و سربلندي، و براي خانواده ،از خداوند بزرگ براي ملت قهرمان
  . شهدا، مفقودين و مجروحين صبر و منزلت خواستارم
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  شهيد جعفر باغباني آراني
  محمدرضا: نام پدر
  11/8/1361: عروج    1/5/1343: طلوع

  عين خوش خوزستان، عمليات محرم: محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

سال سوم . هاي محله، در شش سالگي به مدرسه رفت چون ديگر بچه هم
 –دبيرستان بود كه با ترك تحصيل روزانه، تصميم گرفت همراه با دوست شهيدش 

چگونه من «: او در توجيه اين تصميم خود گفت. صيل شبانه بپردازدبه تح –صياديان 
اي به علت نداشتن امكانات مالي، مجبورند  روزانه تحصيل كنم، در حالي كه عده

  »شبانه درس بخوانند؟
اي  در روزهاي اوج انقالب، بيش از چهارده سال نداشت، اما چون در خانواده

هاي  مدرسه، همانند ديگر هم سن و سال مذهبي رشد يافته بود همراه با درس و
ها، رسالتي را كه در برابر اسالم و انقالب  خود، با حضور در تظاهرات و راهپيمايي

هاي امام خميني و تكثير نوارهاي سخنراني امام و  پخش اعالميه. داشت، ايفا كند
ان رژيم ها، درگيري با مزدور هاي او بود، افزون بر اين روحانيون، بخشي از فعاليت

  . طاغوت، وظيفه ديگر او در روزهاي اوج انقالب بود
ي شهيد جعفر باغباني براي فداكاري در راه اسالم و  اي از عزم و اراده  نمونه

چون يكي از برادرانت در : شود  هنگام عزيمت جعفر به جبهه، به او گفته مي: انقالب
صبر كني تا دو برادر برد، خوب است   سفر حج است و ديگري در جبهه به سر مي

عمليات : گويد  بازگردند و سپس تو به جبهه برو، اما او با حالتي محترمانه به مادر مي
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شود و اين،   بدين ترتيب، او عازم جبهه مي. نزديك است حال جاي ماندن نيست
  . رسد  آخرين اعزام اوست و سرانجام به شهادت مي

و پيش از آن كه به جبهه برود، امام  ها  جعفر يكي از شب: گويد  مادر شهيد مي
هاي سبز و سفيد حضور دارد   بيند كه در اتاقي مزين به چراغ  خميني را در خواب مي
: گويد  امام به جعفر مي. بوسد  مي –كه بسيار نوراني است  –و جعفر، دست امام را 

كه شود و اين موضوع را به مادرت هم بگو   نگران نباش حاجت تو، برآورده مي
شود، خطاب به مادر   جعفر پس از اين كه از خواب بيدار مي. درخواستش را پذيرفتم

  . اي برايت دارم كه آرزويت برآورده شد  مژده: گويد  مي
. هنگام انجام عمليات فتح المبين به بستان رفت 1361جعفر در فروردين ماه 

او . گيرد  رار ميضمناً در عمليات رمضان نيز حضور داشت كه دچار موج انفجار ق
چهار مرحله در عمليات گوناگون شركت كرد و سرانجام در نخستين مرحله عمليات 

  . محرم در منطقه عين خوش به شهادت رسيد
  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

تكليف ما را مشخص كرده  –خميني كبير  –) عج(اكنون كه نايب امام زمان... 
ام كه با حضور در جبهه، لبيك گوي حسين  هي خود دانستهوظيفه شرعي و ال. است

: فرمايد مي  داند و   استقامت در آن را عبادت مي) ص(اي كه پيامبر  جبهه. زمان باشم
! خداوندا. استقامت مسلمانان در يك روز از جنگ، بهتر از چهل سال عبادت است

نشگاهي است كه افرادي جبهه ما، دا. من حقير را از اين گروه از مسلمين قرار بده
ها، عمارها، ياسرها و ابوذرها و  ها، علي اكبرها، حمزه چون علي اصغرها، قاسم

جبهه ما، دانشگاهي است كه عاشقان مهاجرش به دنبال . ها دارد رساني چون زينب پيام
  . گردند و دانشگاهي كه جهادش در راه عقيده است  معشوق خود مي
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هاي تو  من نتوانستم زحمت. ت را بر من حالل كنمرا ببخش و شير: مادر عزيزم
اما اميدوارم با شهادتم به تو سرافرازي و افتخار بدهم و تو را . را در زندگي ادا كنم

  . سربلند و روسفيد گردانم و نزد خدا برايت شفاعت كنم –) س(فاطمه –نزد مادرت 
برو : شقانه گفتيهر وقت از تو اجازه رفتن به جبهه را خواستم، عا! پدر عزيزم

گونه كه در رفتنم  اميدوارم همان. تو، اسالم را بر ماندن فرزندت ترجيح دادي. فرزندم
  . دهي به جبهه استقبال كردي در شهادتم نيز هيچ اندوهي به خود راه ندهي، كه نمي

نگريد، از خدا   اكنون كه بر جسم خونين من مي: سفارش من به خواهرانم اين كه
حجاب، عفت . ن و قدرتي به شما بدهد كه پيام رسان خوبي برايم باشيدبخواهيد، توا

  . و خودسازي را منشأ زندگي خود قرار دهيد و برادرتان را ببخشيد و او را حالل كنيد
خواهم   از برادر بزرگم كه هميشه معلّم و راهنماي من در زندگي بوده است، مي

از برادر سربازم تقاضا دارم . نظر بگيراگر با كارهاي سختي روبه رو شدي، خدا را در 
هاي من در حق شما   ضمناً از كوتاهي. از خدا بخواهد لشكر اسالم را پيروز برگرداند

  . كنم  عذرخواهي مي
خواهم، واليت فقيه را كه قلب اسالم است حفظ كنند تا عزت   از ملت عزيز مي

  . شما و اسالم حفظ شود
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  شهيد علي باغباني
  علي اكبر: پدرنام 

  16/1/62: عروج    13/1/42: طلوع
  جبهه سومار: محل شهادت

   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن
  آران) ع(هالل بن عليمحمد 

  

  :نامه زندگي

هايي كه بيشتر اهل محل براي برگزاري مراسم سيزده بدر، عازم دشت و  ساعت
ي  ي در يك خانهي شادي بر لب داشتند، خبر مسرت آميز صحرا بودند و خنده

ي علي اكبر  قديمي محله بازار، به گوش همگان رسيد و آن تولد فرزندي در خانواده
ي خانواده به خاندان عصمت و  باغباني بود، نوزادي كه به خاطر عشق و عالقه

نوزادي كه حدود بيست سال بعد، . گذاشتند» علي«السالم نام او را  طهارت عليهم
، در لبيك به پيام جانشين بر حق حضرت ولي چون تمام جوانان شهرش هم

به منظور مبارزه با دشمنان اسالم و انقالب اسالمي پا در ركاب گذاشت و ) عج(عصر
  . سرانجام، آن گونه كه در آرزويش بود، به فيض شهادت نائل آمد

با  –خميني كبير  –آن گاه كه امام امت  1342علي، روز سيزدهم فروردين ماه 
هاي استكبار و وابستگانش، كمر همت   گري اسالم ناب محمدي و ستمهدف دفاع از 

سال به ثمر نشست و با فروپاشي  15اي كه آغاز كرده بود، پس از  بست و در مبارزه
رژيم شاهنشاهي و كاخ ستم جباران موفق به برقراري نظام مقدس جمهوري اسالمي 

  . گرديد
براي تحصيل علم در دبستان  بيش از شش سال از تولد علي نگذشته بود كه

اش به تهران ناگزير  اما دو سال بعد، به خاطر كوچ خانواده. بونصر آران ثبت نام كرد

٢۶ 



 

                                                      ٢٧  

به ادامه تحصيل ) كوي نصر(به پايتخت رفت و در دبستان الهيجان شماره يك 
او دوران راهنمايي را به سبب مشكالت مالي خانواده ترك كرده و به . پرداخت

  . هاي مختلف مشغول شد تهكارگري در رش
به ) ره(علي در نوجواني از جمله كساني بود كه همزمان با ورود حضرت امام

با . ها ايراني ديگر در آيين استقبال، حضوري فعال داشت چون ميليون ميهن عزيز، هم
 –جعفر  –شروع جنگ تحميلي و شهادت چند تن از دوستانش بويژه پسر عمويش 

ن قانوني براي اعزام به خدمت سربازي نرسيده بود، داوطلبانه به با اين كه هنوز به س
ي سومار در غرب كشور  سربازي رفت و پس از آموزش نظامي در كرمان، عازم جبهه

در همين مأموريت بود . بر عهده گرفت 805باني را در گردان  شد و مسئوليت ديده
زير آتش دشمن  كه هشت تن از همرزمانش به شهادت رسيدند و پيكر مطهرشان

ماند و او داوطلبانه با استفاده از تاريكي شب و رشادتي بي همانند، جنازه آن عزيزان 
  . را به پشت جبهه انتقال داد و مورد تقدير فرماندهان خويش قرار گرفت

گذشت،   كه سه روز از بيستمين سالگرد تولد او مي 1362روز شانزدهم فروردين 
ن از ناحيه پا بشدت مصدوم شد كه به علت اصابت در مقابله با تك شبانه دشم

تركش خمپاره بعثيون و خونريزي بيش از حد، قبل از انتقال به پشت جبهه به فيض 
. داد كه علي به ديار معبود رفت  بعدازظهر را نشان مي 22شهادت نائل آمد و ساعت، 

  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

روم،  ام و سينه دشمن را نشانه مي رفته و پا در چكمه كردهاينك كه به جبهه ... 
از خداي ... نه به خاطر كينه، دشمني، بلكه براي احياي دينم و دفاع از انقالب است 

خورد توان تحمل داشته باشم، اگر هم   اي بر تنم مي طلبم تا هر گلوله  بزرگ ياري مي
  . كشته شدم چه سعادتي بهتر از آن كه در نزد اويم
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دانم كه در زندگي به من نياز داشتي، اما افتخار كن كه اين نياز   پدر مهربانم، مي
  . را در راه خدا دادي

دانم   دهي و مي  دانم برايت سخت است كه فرزند خود را از دست مي  مي! مادرم
نتوانستم زحمات شما را جبران كنم كه اميدوارم مرا ببخشيد، خدا را شكر كن كه اين 

در اين امتحان، . ها خوب نگهداري كردي و به صاحبش بازگرداندي ت را سالامان
  . وار مقاومت كردي و قبول شديد فاطمه

، برادر خود را از دست داد و صبر كرد، شما )س(همان گونه كه زينب! خواهرانم
هم زينب گونه عمل كنيد و برادر كوچكم را طوري تربيت نماييد تا راهي را كه 

  . ه دهد و آماده مبارزه عليه دشمنان اسالم در هر زمان و مكان باشدپيمودم ادام
سنگرهاي مسجد را خالي نكنيد و هميشه گوش به فرمان امام و ! دوستانم
  . رهبرتان باشيد
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  شهيد احمدآقا بوته كن آراني 
  رمضانعلي: نام پدر
  2/1/61: عروج    2/10/1338: طلوع

  لمبين، كرخهعمليات فتح ا: محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 

  

  :نامه زندگي

خواهيد طاغوت بر شما حكومت نكند، به اسالم روي آوريد كه اسالم   اگر مي... «
  »...از همه برتر است و هيچ چيز از آن برتر نيست 

كه در دبيرستان  با چنين آرماني در يك خانواده مذهبي رشد يافت و آن زمان
انديشيد و بخشي از وقت خويش   بيش از هر چيز به مسائل ديني مي. خواند  درس مي

كرد و با پيروزي انقالب اسالمي تمام   هاي مذهبي صرف مي  را به حضور در آئين
و تالش در به ثمررسيدن اهداف نظام مقدس ) ره(سخن او، اطاعت از امام خميني

  . جمهوري اسالمي بود
پس از . در آران ديده به جهان گشود 1338د احمد بوته كن كه در سال شهي

پايان دوره دبيرستان به منظور انجام سربازي در نيروي هوايي شيراز به خدمت 
ها داشت همراه با ديگر همرزمان  مشغول شد و چون عالقه وافري به حضور در جبهه

آن جا كه توان داشت به  خويش و در گروه ضربت نيروي هوايي عازم جبهه شد و تا
  . مبارزه عليه سپاه دشمن پرداخت

هاي جنگ غافل نبود و  اي از جبهه وي پس از بازگشت از سربازي لحظه
او همزمان با اعزام به . شيراز به هدف خود رسيد 9سرانجام نيز از طريق سپاه منطقه 

٢٩ 
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د به امانت نامه خود را در نواري ضبط كرد و نزد يكي از دوستان خو جبهه، وصيت
  . گذاشت

شهيد احمد كه آرزويي جز شهادت در راه اسالم و انقالب نداشت، عاقبت به 
ي  المبين جبهه در عمليات فتح 1361آرزوي خود رسيد و در تاريخ دوم فروردين ماه 

  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر. كرخه به شهادت رسيد و به لقاءاهللا پيوست

  :كالم شهيد

ادت و آزادگي را به بشريت آموخت تا در برابر ظلم و ظالم درس شه) ع(حسين
  . ما بايد به جبهه برويم تا اجر شهيد ببريم: فرمايد  امام خميني مي. ساكت ننشينند

شيراز به جبهه حق عليه باطل  9من داوطلبانه از طريق سپاه پاسداران منطقه 
حساب و كتاب، . بگيرم – اند كه شمع محفل بشريت –روم تا انتقام خون شهدا را   مي

خيرا  ةفمن يعمل مثقال ذر«: فرمايد  پيش خدا بسيار باريك است، آن گونه كه قرآن مي
  ».شرا يره ةيره، و من يعمل مثقال ذر

اگر شهيد شدم، . اگر بدي و اشتباهي از من ديديد، مرا ببخشيد و برايم دعا كنيد
  . ام را نزديك قبور شهدا دفن كنيد ازهجن. مانند كوه استوار باشيد و گريه و زاري نكنيد

پدرجان، تعدادي كتاب دارم كه تقاضا دارم با تشكيل يك كتابخانه در محله 
مقداري پول هم نزد يكي از دوستان دارم كه در . ها را به كتابخانه اهدا كنيد  دربند آن

آقاي ي صندوق را به  اي كه داير خواهيد كرد بسپاريد و اداره الحسنه صندوق قرض
  . عباس مؤذن پور واگذار كنيد

زيرا اگر امام تنها شد، . از ملت قهرمان ايران تقاضا دارم كه امام را تنها نگذاريد
  . راه امام را كه همان راه اسالم است ادامه دهيد. افتد  اسالم به خطر مي
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  نژاد شهيد علي اصغر بهراميسردار 
  احمد: نام پدر
  21/1/1362: عروج    25/4/1339: طلوع

  ، فكه1منطقه عملياتي والفجر : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  

  

  :نامه زندگي

هاي آران، از  اي خشت و گلي در يكي از محله هنگام مؤذّن بر بام خانه اذان بي
د آگاه شد، سر از پدر، سراسيمه به خانه آمد و از ميالد فرزن. داد  تولد نوزادي خبر مي

خواهد » علي اصغر«نذر كرده بود، اگر نوزاد، پسر باشد نامش را . پا نشناخت
ترين شهيد عاشورا، در  هايي كه به نام كوچك ها در تمام آيين او خود سال. گذاشت

شد، پيشاپيش همه، حضور   اش برگزار مي هي محلّ دشت نينوا، در مسجد و حسينيه
زد و اشك   و ياران شهيدش، سوگوارانه بر سينه مي) ع(نداشت و به ياد امام حسي

  ».ختري  مي
اي متدين و  شمسي در خانواده 1339نژاد در سال  شهيد علي اصغر بهرامي

او از سنين كودكي، عشق و . مذهبي و با امكانات مالي متوسط ديده به جهان گشود
با حضور در السالم داشت و  ارادت خاصي به خاندان عصمت و طهارت عليهم

هاي شهيدان عاشورايي، خود را يكي از سربازان   هاي مذهبي بويژه سوگواري آيين
چنان كه پدر بزرگوارش نيز از خادمان هيأت  دانست، هم  مي) ع(حضرت علي اصغر

  . آمد  اصغري آران به شمار مي
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علي اصغر از نظر اخالقي در ميان هم سن و ساالن خود نمونه بود و در ياري 
اي برخوردار بود و  در عين حال از شجاعت ويژه. ني به نيازمندان دريغ نداشترسا

  . داد در رويارويي با ضدانقالب و منافقان، هراسي به دل راه نمي
روزهاي اول انقالب، علي اصغر همانند بسياري از دانش آموزان شهرش با 

ز عشق به اسالم و و ابرا) ره(هاي حضرت امام ها و پخش اعالميه حضور در راهپيمايي
هاي  تشكيل گروه. انقالب و رهبري امام امت، نقش مهمي در تشويق انقالبيون داشت

حفاظتي و امنيتي به منظور مقابله با ضدانقالب از اقدامات ارزنده علي اصغر و 
همرزمانش در دبيرستان و مراكز آموزشي بود و پس از پيروزي انقالب نيز با پخش 

هاي   و آثار آيت اهللا مطهري، نقشي فعال در تبيين ارزش) ره(مامهاي حضرت ا اعالميه
  . انقالب داشت

علي اصغر هر چند در درس مدرسه، پيشرفتي شايان داشت، اما وقوع يك 
او . برد، تحولي در او پديد آورد  ي دبيرستان را به پايان مي رخداد در زماني كه او دوره

هل ناصر «شنيد، ندايي هم چون روي نيمكت مدرسه به گوش هوش، ندايي 
كه تا  –خميني كبير  –به كربال و از زبان فرزند پاك فاطمه ) ع(امام حسين» ينصرني

درس و مدرسه را رها . شتافت  بايد او به ياري عاشقان مي. عمق استخوانش نفوذ كرد
ر پيش از رفتن، اين ماد. ي نور عليه ظلمت رفت لباس رزم پوشيد و عازم مبارزه. كرد

ي فرزند، بر خويش باليد و به وجود جواني چون  بود كه با نگاهي به قامت مردانه
علي اصغر رفت و اين بار اما با عشقي انباشته از عشق به . علي اصغر مباهات كرد

او رشادتي جانانه در . هاي بلند جهان افراشته بود رهبري كه پرچم اسالم را بر قله
و در . داد و نام نامي او هم سنگرانش را به وجد آوردها از خويش نشان   ي جبهه همه

  ».امام عزيز را تنها نگذاريد«: آخرين نفس ندا داد
نژاد در مقابله با منافقين را  هاي اخالقي شهيد بهرامي  اي از ويژگي  ذكر نمونه

يكي از برادران پاسدار نقل كرده؛ تعدادي از منافقين، پس از . دانيم مناسبت نمي بي
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علي اصغر، يكي از نگهبانان زندان بود، جوان . يري به زندان كاشان انتقال يافتنددستگ
اگر روزي شما اسير و زنداني ما شويد، شما را : گويد  منافقي خطاب به او مي

اين آرزو را به : دهد  سنگباران خواهيم كرد و شهيد بهرامي با لبخندي به او پاسخ مي
  . گور خواهيد برد

در حال حاضر، مسئله اصلي ما، «: م امام امت را كه فرمودندوي همواره كال
خودتان را براي جنگ آماده كنيد، كه آبرو و شرف ما، بسته به اين جنگ . جنگ است

  .داد ي كارهايش قرار مي سرلوحه» ...جهاد، لباس تقواست... است 
ام نژاد، با عنايت به فرمايشات و رهنمودهاي حضرت ام شهيد علي اصغر بهرامي

هزاران تن از عاشقان جهاد و شهادت و آن زمان كه ميهن اسالمي چون  خميني، هم
ها ثبت نام   ايران، مورد حمله رژيم بعث عراق قرار گرفته بود، براي حضور در جبهه

ي غرب كشور، سرپل ذهاب،  هاي مختلفي چون عمليات منطقه  كرد و در عمليات
المقدس، فتح خرمشهر در محور  بيتعمليات فتح بستان، تنگه كورك، عمليات 

ي خويش را در مقابل دشمن  مبارزات جانانه 1شلمچه، سرانجام در عمليات والفجر
  .روانش شاد و راهش پررهرو باد. ادامه داد و در اين عمليات به لقاءاهللا پيوست

  :كالم شهيد

ي  ركهي مبا ي خود را با نام خدا و آيه نامه نژاد، وصيت شهيد علي اصغر بهرامي
آغاز كرده و با سالم و درود به حضرت ولي » ...والتحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتاً «

» خدمتگزاري كوچك به اسالم«از خود به نام ) ره(و نايب بر حقش امام خميني) عج(عصر
خطاب به » لباس تقواست جهاد،«كه ) ع(او با اشاره به فرمايش امام علي. كند  معرفي مي

بياييد همه دست در دست هم به پيش رويم، تا آن زمان كه «: نويسد  ن همرزمش ميبرادرا
دست از ياري . ي اصلي امروز ما، اطاعت از امر امام است مسأله... قدس عزيز را آزاد كنيم 

اين نعمت بزرگي است كه در عصر حاضر نصيب ما شده است، قدر اين . امام برنداريد
  ».نعمت را بدانيم
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برادران عزيز، از ماديات «: كند  نامه تأكيد مي در بخش ديگري از وصيت علي اصغر
هاي گرفتن كاال، به   به جاي حضور در صف. بكاهيد و بيش از هر چيز به معنويات بپردازيد

) ع(هاي نماز جماعت و جمعه بپيونديد، دعاي كميل بخوانيد و ببينيد حضرت علي  صف
طول عمر امام و پيروزي رزمندگان و نابودي . ندك  چگونه با خداي خويش درد دل مي

  » .خدا با ماست و ما را ياري خواهد كرد. دشمنان اسالم و انقالب را بخواهيد
او . نامه او، درس بزرگي به تمام جوانان است طلب عفو خالصانه علي اصغر در وصيت

پايتان را خواست نزدتان بودم و دست و   دلم مي«: نويسد  خطاب به پدر و مادر مي
دانم در اين دو سال، براي شما   مي. بوسيدم و حاال هم از شما طلب عفو و بخشش دارم  مي

دانم كه شما با عشق و   ام، هميشه چشم به راه من بوديد، اين را هم مي آرامش نگذاشته
علي » .عالقه مرا به جبهه فرستاديد، پس ثواب و اجر اين انتظارها نصيب شما خواهد شد

نامه از اين كه به فيض شهادت نائل نشده، اظهار عجز  در قسمت ديگري از وصيتاصغر 
گشتم و كاري نكرده بودم، از   به خدا قسم، هر وقت از جبهه بر مي«: نويسد  كند و مي  مي

  ».اميدوارم مرا ببخشيد. كشيدم  شما و همسنگرانم خجالت مي
خواهران و برادران و بستگان  هاي او به  نامه علي اصغر، سفارش بخش پاياني وصيت

كنم رسالت ديني خود را حفظ كنند و با حجاب خويش بر   خواهرانم سفارش مي«: است
اما تو خواهر عزيزم كه همسر خود را در عمليات . گويان شرق و غرب بكوبند دهان ياوه

ه شهدا محرم از دست دادي، و بودن من در خامه براي تو، نوعي دلگرمي بود، اما رسالتي ك
شوهر . تو و فرزندانت مرا عفو كنيد. دهد سنگرها را رها كنيم اند، اجازه نمي براي ما گذاشته

خواهران عزيزم خيلي به من لطف كردند كه از آنان سپاسگزارم و اگر در حق شما كوتاهي 
 هايي كه علي اصغر به دين».خواهم مرا ببخشند  اهللا هم مي از امت حزب. كردم مرا عفو كنيد

پدر و مادر عزيزم، حدود دو ماه روزه دارم كه تعدادي از آن را «: كند  بر عهده دارد، اشاره مي
حدود يك سال نماز قضا دارم كه . ام، اما اگر ممكن است دوباره برايم بگيريد قضا گرفته

  ».رحمت خدا بر شما پدر و مادر عزيزم باد. تمنا دارم مرا از اين دين، آزاد كنيد
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  ين بيگانه آرانيشهيد حس
  جعفر: نام پدر
  21/12/1365: عروج    10/2/1344: طلوع

  5شلمچه، عمليات كربالي : محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

ماه محرم فرا رسيد و مردم آران و بيدگل، بنا به سنّت ديرين، براي سوگواري 
در روزهاي نخستين اين ماه . الحسين و ياران باوفايش، آماده بودند شهادت اباعبداهللا

او نذر كرده بود اگر نوزاد، . بود كه جعفر بيگانه از تولد چندمين فرزندش آگاه شد
تقارن تولد نوزاد با ماه محرم، انگيزه ديگري بود . بگذارد» حسين«پسر باشد، نامش را 

  . خود راه ندهدكه جعفر در نامگذاري فرزندش ترديد به 
دوران كودكي حسين به درس و مدرسه گذشت و چهارده ساله بود كه انقالب 

اي  به پيروزي رسيد و او كه در خانواده) ره(اسالمي ايران به رهبري امام خميني
سن و ساالن خود با شركت در تظاهرات و  چون ديگر هم مذهبي رشد يافته بود، هم

زي انقالب داشت و زماني كه حمله رژيم بعث ها نقش مؤثري در پيرو راهپيمايي
حسين به پيروي از فرمان امام امت، براي . عراق به ميهن اسالمي ايران آغاز شد

شناخت و در نتيجه با عضويت در بسيج به  هاي جنگ، سر از پا نمي حضور در جبهه
وي در حين . جبهه رفت و نخستين مأموريت او شركت در عمليات محرّم بود

ت كوتاهي به عنوان نيروي ويژهعمليي  ات به طور سطحي مجروح شد و پس از مد
حسين، پس از آن عضو رسمي سپاه . بسيج سپاه فعاليت خود را در كاشان شروع كرد

ي كردستان خدمت كرد و  پاسداران انقالب اسالمي شد و بيش از هفده ماه در منطقه

٣۵ 



 

                                                           ٣٦  

از امام جمعه سنندج و  هايي چون حفاظت از دادگستري سنندج، حفاظت سمت
  . خدمت در روابط عمومي سپاه را بر عهده گرفت

بسيجيان منطقه حسين را جواني متواضع و در عين حال، ارادتمند خاندان 
از بارزترين خصوصيات اخالقي او ادب و . دانند  السالم مي عصمت و طهارت عليهم

خصوص به مردمي كه محروم  دار بود؛ به بسيار مردم. احترام بيش از حد به مردم بود
گذاشت و بسيار  ي شهدا و رزمندگان بودند احترام مي و ضعيف بودند و يا از خانواده

به خاطر همين توانسته بود در امور خيريه و ايثارگران . ها بود درصدد حمايت آن
  .  منطقه خدمات شاياني به يادگار بگذارد

هاي مستضعف   خانوادهاي از حقوق خود را براي كمك به  او بخش عمده
خواست در كمك به ديگران، خانواده سربازان   داد و از مادرش مي  اختصاص مي

  . متأهل را در اولويت قرار دهد
آخرين سمت شهيد حسين بيگانه، مسئوليت تعاون گردان فتح لشكر نجف 

دين خود را به  اشرف بود و در روزهايي كه احساس كرد بايد با حضور در جبهه،
به مبارزه عليه لشكر كفر  5م و انقالب ادا كند، با شركت در عمليات كربالي اسال

شربت شهادت را نوشيد و به  1365اسفندماه  21پرداخت و سرانجام در تاريخ 
  . آرزوي خود رسيد

  : خاطره
جانباز علي اكبر قنداني آراني در خاطرات خود از پاسدار شهيد حسين بيگانه 

  : نويسد  چنين مي
ي ايمانش و  فتن از شهيدي كه ژرفاي اقيانوس وجودش، بلنداي قلهسخن گ
ها تعريف  اين. بسيار سخت است  گنجد، اش در قواعد زميني نمي باكي سينه وسعت بي

و تعارف نيستند، مأموريت كلماتي محصور و محدود در قواعد زبان و نگارش 
ر حسين بيگانه، هستند كه بار مسئوليت سنگيني بر دوش دارند، شهيد بزرگوا
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ادعا كه وجودش لبريز از ايمان، اعتقاد و اخالص بود، به راستي در  پاسداري بي
  . هاي بلند سعادت شد  نهايت گمنامي و مظلوميت پروازگر قله

ي بهشتي بايد او را از مقصدش شناخت، و  اگرچه براي شناخت حسين اين الله
ش پي برد، اما غور در زندگي و از مقام و جايگاهي كه اكنون دارد به روح بلند

براي . كند  اش ما را به راهي كه رفته است بيشتر آشنا مي آشنايي با حيات دنيوي
انساني كه در حيات دنيوي باالترين مقامات معنوي، اخالقي و انساني را يافته باشد، 

اش  ي زندگي شهيد بيگانه شيوه. شهادت و وصال به محبوب گام بعدي تكامل است
يعني به . كند  است انتخاب مي» في سبيل اهللا«به خاطر هدفش كه به تعبير قرآن را 

رود كه هر دو ارزش آگاهانه و في سبيل اهللا بودن را داراست و چنين   راهي كشته مي
اَشرف الْموت قَتلُ (ترين و باالترين نوع مرگ است  شريف) ص(مرگي، به تعبير پيامبر

القتلُ(داند   ترين نوع مردن مي را گرامي آن) ع(و حضرت علي) ةالشهاد الموت اكرم .(  
شور و نشاط در سيمايش موج . ورزيد  حسين به بسيج و بسيجي بودن عشق مي

پس از عمليات محرم با تن . نمود خش ميب صحبتي با وي لذّت ديدار و هم. زد  مي
ام  شرمنده! خدايا«: گفت  اي كه بر لبانش نشسته بود و مي مجروح و لبخند پيروزمندانه

ترين  هم چنين بزرگ» .از اين كه توفيق لقاء تو در لباس مقدس بسيج نصيبم نشد
  . آرزويش اين بود كه شهيد شود ولي شهيد گمنام

وار بيشتر وقتش را در خدمت سپاه و بسيج و پايگاه محل  او خالصانه و مظلوم
خواست با عشق و  ميحق و سهمي ن. كرد ناله نمي. شد هر گز خسته نمي. بود

ها را فراهم  هاي معظّم شهدا داشتند هميشه مقدمات ديدار با آن اي كه به خانواده عالقه
آن عاشقِ دلسوخته سرانجام به آرزوي ديرينش رسيد و در عمليات كربالي . نمود مي
يادش . نشين بهشتيان شد ي شلمچه به سوي معبودش پركشيد و هم در منطقه 5

  . رهرو بادگرامي و راهش پر
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  شهيد سيد حسين جدي آراني 
  سيد امير: نام پدر
  14/9/1361: عروج    9/6/1324: طلوع

  موسيان ايالم، عمليات محرم : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  
  

  :نامه زندگي

هر . داد  پيوند ميصداي رسا و زيبايش، غنيمتي بود كه او را با قرآن كريم و اذان 
رسيد، بي تأمل حضور   نقطه و هر لحظه، آوايي از آيات كالم خدا به گوش او مي

  . كرد  خويش را اعالم مي
اي  سيد حسين از آن زمان كه روي نيمكت مدرسه به درس مشغول بود، انديشه

هاي اسالمي و  بر همين اساس، در تمام آيين. جز اعتالي اسالم و انقالب نداشت
هاي ايام اوج انقالب به  البي حضور فعال داشت و در تظاهرات و راهپيماييانق

همدوش و همگام با ديگر جوانان و نوجوانان شهر شركت ) ره(رهبري امام خميني
  . كرد  مي

ي رژيم بعث عراق به ميهن اسالمي از نخستين كساني بود كه به  همزمان با حمله
يدن لباس رزم، از سوي بسيج شهرش عازم فرمان امام خميني، لبيك گفت و با پوش

  . اي جانانه پرداخت المبين در برابر دشمن، به مبارزه جبهه شد و در عمليات فتح
اي باال در تشويق و ترغيب  گشت، با روحيه  سيد هر بار كه از جبهه باز مي
ها دريغ نداشت و اين حضور را وظيفه شرعي  جوانان محل براي حضور در جبهه

  . دانست  همگان مي

٣٨ 
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 –به سبب خونريزي معده : گويد  علي مشمول يكي از همرزمان سيدحسين مي
دو هفته مرخصي گرفتم و به كاشان آمدم، هنوز يك هفته از مرخصي من نگذشته بود 

هنوز يك : گفتم. كه سيد حسين به ديدنم آمد و از من خواست به جبهه بازگردم
خورند و زخم   ها در جبهه گلوله مي بچه: گفت. هفته از مرخصي من باقي مانده است
آن وقت شما به خاطر يك بيماري مختصر . بندند  خود را با دستمال و شال همراه مي

روز بعد با هم به جبهه رفتيم و همان نوبت بود كه سيد به . اي در اين جا مانده
  . شهادت رسيد

ل جبهه، سيدحسين هر بار هنگام عزيمت به خط او: گويد  همرزم ديگرش مي
ها را به راه  خواست آن  برد و از خدا مي  پس از اداي شهادتين، نام فرزندانش را مي

   . ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر. اسالم و انقالب هدايت كند

  :كالم شهيد

شنويد،   صدايي از آن سو مي. اند اهللا اكبر به خون غلتيده. اند اهللا اكبر شهيدان زنده
اكنون كه . تانك است و آن ديگر، صداي اهللا اكبر بسيجيان استصداي گلوله، توپ و 

با . نويسم، شب عمليات است و ساعتي بيش نمانده است  نامه خود را مي وصيت
خواهم   ها مي  كنم و از آن  همسر عزيز، فرزندان و پدر و مادر ارجمندم خداحافظي مي

  . د و امام را تنها نگذارندبراي شهادت من ناراحت نباشن. صبر و تقوا را پيشه كنند
برايش درد دل . شب گذشته، شهيد رجايي را در خواب ديدم احوال مرا پرسيد

اگر هر كاري داشتي به دفتر من بيا، هر كاري از من ساخته : ايشان اظهار داشت. گفتم
. ام و قصد پرواز دارم كنم خيلي سبك شده  احساس مي. دهم  باشد برايت انجام مي

كنم و همه را به   از شما خداحافظي مي. ت و آرزويي جز شهادت ندارمعازم عمليا
  .13/9/1361 -ي من و شما حوض كوثر وعده. سپارم  خداي بزرگ مي
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  شهيد حسين جمشيدي آراني
  علي: نام پدر
  7/5/1361: عروج    1/1/1339: طلوع

  پاسگاه زيد، عمليات رمضان: محل شهادت
  هزاد گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(محمد هالل بن علي 
  

  :نامه زندگي

بيش از پنج سال نداشت كه از نعمت وجود پدر محروم شد، و اين مادر بود كه 
شش ساله بود كه به رغم . سرپرستي او و ديگر اعضاي خانواده را بر عهده گرفت

 او ضمن ادامه تحصيل، به منظور تأمين. وجود مشكالت مالي خانواده به دبستان رفت
نشست و از درآمدي كه   بخشي از هزينه زندگي، در ساعات فراغت پشت دار قالي مي

هاي مذهبي اختصاص   آورد، بخشي از آن را به خريد كتاب  در اين راه به دست مي
  . داد  مي

و در هفت سالگي با علي عبداللهي آشنا شد و در جلسات  1345حسين در سال 
ي  وي پس از اتمام دوره. كرد  د شركت ميش  مذهبي كه به وسيله او تشكيل مي

شهيد (دبيرستان و شركت در آزمون سراسري در رشته تاريخ دانشگاه ملي ايران 
در همين روزها بود كه با حضور در تظاهرات و تسخير النه . پذيرفته شد) بهشتي

ها،  با شروع انقالب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه. جاسوسي آمريكا نقش فعال داشت
ن در دبيرستان شهيد عبداللهي به تدريس پرداخت و در عين حال، يكي از حسي

آمد و در   نيروهاي فعال، مخلص و داوطلب جهاد سازندگي آران و بيدگل به شمار مي
  . كار كشاورزي به روستائيان منطقه كمك شاياني كرد

۴٠ 
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ميهن اسالمي ايران، مورد هجوم نيروهاي بعث عراق  1359اواخر شهريورماه 
قرار گرفت و او در بسيج قشرهاي مختلف مردم و بويژه دانش آموزان به منظور 

  . كرد  ها جانانه فعاليت مي  كمك به جبهه
را مبني بر ضرورت حضور همگان در ) ره(حسين، هنگامي كه پيام امام خميني

با ثبت نام در سپاه اسالم، لباس رزم پوشيد و در اسفندماه  1361جبهه شنيد، در سال 
حضور دو ماهه حسين در جبهه و مبارزه با لشكريان . ها شد  مان سال عازم جبههه

او سرانجام به . ي كساني قرار داد كه آرزويي جز شهادت نداشتند كفر، او را در زمره
  . به درجه رفيع شهادت نايل آمد 1361آرزوي خود رسيد و در پنجم مردادماه 

  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :يدكالم شه

نويسم كه صداي غرش   ام را مي نامه اينجانب حسن جمشيدي در حالي وصيت
ها كه   ام در اين لحظه رسد و تصميم گرفته  هاي اسالم، عليه دشمن به گوش مي  توپ

  . اي بنويسم نامه چند روزي از عمرم باقي مانده است، خطاب به مادرم وصيت
وار، با  زينب! خواهرانم. ل نباشياميدورام از نام و ياد خدا غاف! مادر عزيزم

برادر كوچكتان را به  ي ناماليمات دست و پنجه نرم كنيد و رسالت حسين گونه
برادرانم بايد راه برادرتان را انتخاب كنيد و ادامه دهيد و فرزنداني . دوش كشيد

گويم كه امانت   به مادرم آفرين مي. تربيت كنيد كه فقط براي رضاي خدا كار كنند
گويم كه بهترين راه را انتخاب   را تقديم اسالم كرد و من نيز خدا را سپاس مي خود
االاهللا و محمد رسول  ام كه رهبرم روح اهللا و هدفم لقاءاهللا است و زير پرچم الاله كرده

ام  خواهم وقتي باالي جنازه  از مادرم مي. كنم  اهللا، عليه دشمنان اسالم و قرآن مبارزه مي
نگران و ناراحت نباش كه . خدايا اين شهيد و امانت را از ما قبول بفرما :رسيد، بگويد

  . اگر فرزند كوچكت در خانه نيست، روح او در خانه با تو خواهد بود
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  جمشيدي آراني محمد  شهيد
  احمد: نام پدر
  10/4/1363: عروج    20/8/1343: طلوع

  مريوان، ارتفاعات دزلي: محل شهادت
   زاده اي امامگلزار شهد: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

برق نگاه و . شب را با آرامش وصف كردني در خانه كوچكشان به صبح رساند
لبخندي بر لب داشت كه پيش از آن، . هايي از شور و عشق بود هايش، نشانه حركت

اي سربازي را ه  لباس سربازي را با چابكي بر تن كرد، چكمه. كمتر از او ديده بودند
هاي او   ايستاد، چشم در چشمان پدر و مادر و بستگاني كه شاهد حركت. پوشيد

كه پا از خانه بيرون  پيش از اين. بودند، همه را يكي پس از ديگري در آغوش كشيد
  . نهد مادر او را از زير قرآن رد كرد و ظرف آبي بر پشت او ريخت

و با نگاهي به پدر و مادر كه رفتن او را  محمد چند قدم رفت، اما ناگهان ايستاد
دانم اين آخرين خداحافظي من است،  مي«: كردند، مخاطب قرار داد و گفت  نظاره مي

  ».تقاضا دارم مرا حالل كنيد
در  1343شهيد محمد جمشيدي كه در ماه رمضان و روز بيستم آبان ماه 

هان گشود، از كودكي به اي مذهبي و با امكانات مالي متوسط، ديده به ج خانواده
هاي مربوط به خاندان عصمت   مسائل مذهبي عالقه مند بود و در بيشتر مراسم و آيين

و طهارت عليهم السالم حضور فعال داشت، در شش سالگي در دبستان بونصر 
ثبت نام كرد و پس از دوران ابتدايي وارد مدرسه ) شهيد نوذريان فعلي(شيباني 

داليلي، تحصيل روزانه را رها كرد و به منظور تأمين بخشي از  راهنمايي شد، اما به

۴٢ 
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هزينه زندگي خانواده، شبانه به تحصيل پرداخت و روزها با كاركردن، توانست 
  . درآمدي كسب كند

نوزده سالگي محمد، مقارن با اعزام به خدمت سربازي بود، او از طريق سپاه به 
كه شش ماه به طول انجاميد، به مريوان ي آموزشي  سربازي اعزام شد و پس از دوره

  . اعزام و در قسمت پدافند هوايي مشغول خدمت شد
محمد در سيزده ماه خدمت در مناطق كردستان با وجود شرايط سخت زمان 
جنگ، حتي يك بار از وضعيت دشوار جنگ و جبهه اظهار نارضايتي نكرد و هر بار 

ديدار با خانواده و بستگان با شور و آمد، پس از   كه براي مرخصي به زادگاهش مي
گشت و آخرين باري   شوق فراوان، حتي قبل از پايان دوره مرخصي به جبهه باز مي

و » اين آخرين خداحافظي من است: كه عازم جبهه بود، خطاب به پدر و مادر گفت
پنداري شهادت در راه اسالم و انقالب را پيش بيني كرده بود و اين پيش بيني او 

و مصادف با روز عيد فطر و  1363ت از آب درآمد و محمد در روز دهم تيرماه درس
دقيقه بعدازظهر بر اثر انفجار نارنجك به درجه رفيع شهادت نايل  10و  2در ساعت 

  .آمد
   . ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

متذكر  اش فرستاده بودند هايي كه براي خانواده شهيد محمد جمشيدي در نامه
كنم به چند نفر بدهي دارم كه   از مال دنيا چيزي ندارم، فقط خواهش مي: شده است

هايش، تمام بستگان و نيز جوانان  او در نامه. آن را بپردازيد تا ديني به گردنم نباشد
دعوت و از آنان خواسته است براي پيروزي ) ره(محل را به اطاعت از امام خميني

در مجالس مذهبي و بويژه نماز جمعه و جماعت از حضور . اسالم دعا كنند
هايش با اين شعار ملت ايران به پايان  ي نامه هاي ديگر محمد بود و همه  سفارش

  ».خدايا، خدايا، تا انقالب مهدي، خميني را نگه دار«: رسيد كه  مي
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در آخرين نامه محمد جمشيدي از پدر و مادر خواسته شده، او را ببخشند و 
  . دوران نوجواني و جواني او را عفو كنند كوتاهي

جنازه شهيد محمد جمشيدي با شكوه فراوان و حضور جمع كثيري از مردم آران 
آران به خاك ) ع(زاده محمد هالل بن علي و بيدگل تشييع و در گلزار شهداي امام

  . سپرده شد
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  چاقيان) دخيل(شهيد عباس 
  علي آقا: نام پدر

  20/2/1362: عروج    1/1/1341: عطلو
  1منطقه جنوب، عمليات والفجر : محل شهادت

  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن
  آران) ع(هالل بن عليمحمد  

  

  :نامه زندگي

. سال، خم به ابرو نياورد 3اي حدود  شگفت انگيز است، داغ دو جوان در فاصله
رمرد، يادآور رمزهايي است كه از دستان لرزان پي. جز اين نيست» ايثار«تفسير واژه 

هاي   خبر از عروج آسماني فرزندي رشيد كه لحظه لحظه. دوردست خبر آورده بودند
هر جا نامي از اسالم و اهل بيت عليهم السالم . اش، چيزي جز معنويت نبود زندگي

  . بود، بي استثنا حضوري جانانه داشت
اي كامالً مذهبي ديده به  ادهدر خانو 1341زماني كه در نخستين روز فروردين 

» عباس«جهان گذاشت، به خاطر عشق خانواده به اهل بيت عليهم السالم نام او را 
برايش برگزيدند، به اين معنا كه او، دخيل حضرت ابوالفضل » دخيل«نهادند و كنيه 

  . است) ع(العباس
علي آقا  خانواده چاقيان در آران به انجام امور خير، شهرت فراوان داشت و حاج

چاقيان، هر جا سخن از مسجد و حسينيه بود، نام او در رديف نيكوكاران اصلي به 
روزي هم كه فرزندش عباس براي كسب اجازه به منظور عزيمت به . خورد  چشم مي

  . جبهه حق عليه باطل به حضورش رفت، با لبخندي بر خواست فرزند، رضايت داد
دانست او پس از ورود به دوران   خت و ميشنا  حاجي علي آقا، فرزند خود را مي

اي  كرد و روحيه  راهنمايي بيش از هر چيز به مسائل و مطالب مذهبي ابراز عالقه مي

۴۵ 
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اين روحيه بويژه پس از آن كه براي طي دوران متوسطه . حساس و جستجوگر داشت
را  وارد دبيرستان شهيدان عبداللهي شد، به اوج شكوفايي رسيد و اين مركز آموزشي

  . دانست  اي براي رسيدن به اهداف پاك اسالمي مي خانه مكتب
تمامي دوران انقالب براي عباس، مصادف با فشارهاي فراوان زندگي بود و 

هاي خود بدون هيچ زرق و برقي افزود كه تهيه و پخش  بدين سبب بر فعاليت
به شمار هاي او  ترين تالش اعالميه حضرت امام در روزهاي آتش و خون از عمده

  . داد آمد و به هيچ خطري اهميت نمي  مي
موفق به اخذ ديپلم متوسطه شد و در يكي از  1359عباس در خردادماه 

هاي نظامي را فرا   هاي نظامي شهر شهيدپرور قم ثبت نام كرد و آموزش آموزشگاه
  . هاي آبادان شد  گرفت و براي نخستين بار داوطلبانه عازم جبهه

به خدمت سربازي رفت و در چند عمليات سخت از  1359ماه او در اوايل دي 
شركت كرد و  1جمله عمليات افتخارآفرين و بزرگ بيت المقدس، محرم و والفجر 

 1هنگام مبارزه در عمليات والفجر  1362سرانجام در روز بيست و دوم ارديبهشت 
هرو ش پرراهيادش گرامي و ر. پس از جراحات زيادي كه داشت به شهادت رسيد

  .باد

  :كالم شهيد

نهضت را با شور انقالبي و با قوت و توان تمام عليه آمريكا و ديگر ... 
  . كاران ادامه دهيد جنايت

سرانجام اين . همه بر اين امر واقفيم كه زماني از اين دار فاني خواهيم رفت
پس چه بهتر در راهي قدم گذاريم كه پايانش مرگ باعزت است . زيستن، مردن است

و يا به قول امام » هيهات مناالذله«معتقدند ) ع(زيستن با ذلت كه پيروان حسين نه
انسان مختار و » مع الظّالمين الّا بر ما ةو اال الحيو ةانّي ال اري الموت الّا السعاد«شهيد 
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كند و   مسئول آفريده شده، او اين همان اصالت انسان است كه راه را خود انتخاب مي
ر متجاوز زندگي كند يا آن كه عليه متجاوز بپاخيزد، جهاد كند و به تواند در كنا  مي

  . شهادت برسد
آرزويم اين است كه با شهادت من محرومان در امنيت و آزادي كه خدا به آنان 

اي با عزت زندگي  ارزاني داشته، به دور از استعمار و استبداد در هر شكل و قيافه
  . كنند

مقابل هيچ قدرتي جز خدا نبايد تسليم شود، به پا انسان در ! برادران و دوستان
هاي ضد  هاي ضد مردمي، كه همان قدرت  خيزيد و با تمام قدرت و توان عليه قدرت

  . خدايي هستند قيام كنيد، باشد كه انقالب عظيم شما تمام متجاوزان را نابود سازد
بازار مصرف از امپرياليسم آمريكا براي تسلّط فرهنگي، نظامي، اقتصادي و ايجاد 

هاي موذيانه آمريكا را   كند، هوشيار و آگاه باشيد و طرح هيچ جنايتي فروگذار نمي
  . بشناسيد و با آن مبارزه كنيد
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  شهيد علي اصغر چاقيان آراني
  علي آقا: نام پدر
  15/12/1365: عروج     3/6/1346: طلوع

  5عمليات كربالي  –شلمچه : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(محمد هالل بن علي 

  

  : نامه زندگي

ها هنگام  پيش از او به جبهه رفته بود و در يكي از عمليات –عباس  –برادرش 
  . اش را پيدا نكرده بودند نبرد با دشمن بعثي به فيض شهادت نايل شده، اما جنازه
هيدشان سوگوار بودند علي در حالي كه پدر و مادر، در اندوه فقدان فرزند ش

شناخت و براي رفتن به جبهه بيش از حد اصرار  ي راه برادر نمي اصغر راهي جز ادامه
  . كرد تا رضايت والدين خود را جلب كند  مي

كه به دينداري و حمايت از اسالم و انقالب و  –پدر علي اصغر  –حاج علي آقا 
، شهره بود راهي جز موافقت با در تمام شهر) ره(پيروي از فرامين امام خميني

نداشت و در اين جا بود كه او به خونخواهي  –علي اصغر  –خواست فرزند ديگرش 
دهند   بستگان نزديك علي اصغر شهادت مي. برادر، لباس رزم پوشيد و عازم جبهه شد

ام كه  از خدا طلبيده: ها گفت كه او آرزويي جز شهادت نداشت و در گفت و گو با آن
  . ام را پس از شهادت به دست نياورند نازهحتي ج

شهيد علي اصغر چاقيان كه به مهرباني با پدر و مادر و بستگان خود مشهور بود، 
هاي مذهبي و شركت در جلسات قرآن را كه هر شب جمعه در  حضور در آيين

هايي كه  و در اين لحظه. دانست  شد از وظايف اصلي خود مي  شان برگزار مي خانه

۴٨ 
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شهيد  –ام  همان طور كه پسر عمه: جبهه بود خطاب به اطرافيانش گفتعازم 
. روم تا خداوند شهادت را نصيبم كند  به آرزوي خود رسيد، من هم مي –پور  قاسم

  .يادش گرامي و راهش پررهرو باد

  :كالم شهيد

دانم كه رفتن من به جبهه براي شما سخت و دشوار است،   پدر و مادر عزيزم، مي
شود كرد كه حاال وقت   اما چه مي. مفقود شده است) عباس(از پسران شما  چون يكي

  . نشستن نيست و وظيفه ما دفاع از اسالم عزيز است
مي دانم كه آرزوي شما از حق تعالي اين بود كه از لحاظ تحصيلي به مقام و 

وقت  اما ديديد كه اكنون. چه شما از او خواستيد نايل گردم اي باالتر از آن درجه
دهم كه   به شما مژده مي. جنگ و جهاد است و جنگ در رأس تمام امور قرار دارد

اميدوارم . چه شما خواستيد به من عطا كرد اي باالتر از آن لطف خداوند مقام و درجه
فرزندتان را كه به عنوان امانتي نزد شما بود و خوب . شكرگزار اين نعمت باشيد

مرا حالل كنيد و از شهادت من . اش برگردانديد يامانتداري كرديد، به صاحب اصل
  . ناراحت نباشيد

خواهم در شهادت من گريه و زاري نكنند و لباس عزا نپوشند،   از خواهرانم مي
از . چون زينب زمان باشيد و در راه خدا مبارزه كنيد و راه شهيدان را ادامه دهيد

. مرا برداريد و راهم را ادامه دهيد ي ي بر زمين افتاده خواهم اسلحه  برادران عزيزم مي
هاي بزرگ روحاني را دعا  هر زمان كه به ياد من افتاديد، امام بزرگوار و شخصيت

را فراموش نكنند و ) ع(ام هم هر زمان برايم اشك ريختند، سيدالشهداء خانواده. كنيد
  . شهداي گمنام را از ياد نبرند
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  شهيد علي اصغر حالج آراني
  باسقليع: نام پدر
  12/12/1365: عروج     26/3/1347: طلوع

  5شلمچه، پاسگاه زيد، عمليات كربالي : محل شهادت
  زاده  گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(علي محمد هالل بن

  

  :نامه زندگي

اي مؤمن و مستضعف در  شمسي در خانواده 1347خردادماه  26اصغر روز  علي
در نوجواني با حضور در مجالس . هان گشودهاي آران، ديده به ج يكي از محله

و به منظور ) ره(ها و تظاهراتي كه به فرمان امام خميني مذهبي و شركت در راهپيمايي
شد دين خود را به اسالم و انقالب ايفا كرد و  شاهي برگزار مي مبارزه با رژيم ستم

يچ تأملي پس ه زماني كه ميهن اسالمي ايران، مورد هجوم دشمن بعثي قرار گرفت، بي
  . هاي نور عليه ظلمت شد  از ثبت نام در مراكز اعزام، لباس رزم پوشيد و عازم جبهه

شهيد واالمقام با اصرار فراوان توانست براي گذراندن آموزش نظامي داوطلبانه 
به عنوان يك بسيجي به مركز آموزش اصفهان اعزام شود و از آن جا با سمت امدادگر 

اصغر پس از آن كه چهار نوبت با عشق و . نگ حضور يابدهاي ج  رزمي در جبهه
روز (سرانجام در عمليات كربالي پنج در شلمچه . عالقه فراوان به ميدان جنگ رفت

يادش گرامي و راهش پررهرو . در رزمي نابرابر به شهادت رسيد) 1365اسفند ماه  12
  .باد

  
  

۵٠ 
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  :كالم شهيد

ي جان ما را، روح بخشيد و از عدم به هاي ب  اي كه تن به نام خداوند بلندمرتبه
را براي امامت ) ع(را براي رسالت، علي) ص(به نام خداوندي كه محمد. هستي آورد

) عج(را براي اسارت و مهدي) س(را براي شهادت و زينب) ع(و شجاعت و حسين
و نايب بر ) عج(و با درود بيكران به امام زمان مهدي موعود . را براي عدالت آفريد

و با سالم بر همه طالبان حق و  –امام خميني  –بنيانگذار انقالب اسالمي حقش 
  . هاي نبرد  حقيقت در سراسر گيتي بخصوص دليرمردان جبهه

  . اميدوارم كه در آن جهان شما را شفاعت كنم: پدرجان
سالگي رسانديد، اميدوارم مرا  18مادرجان، شما بوديد كه با زحمات خود مرا به 

خواهم زينب وار زندگي كنند و فرزندان   از خواهرانم مي. تان ببخشيدبه بزرگي خود
خود را علي اكبر، قاسم وار و علي اصغر وار، تربيت كنند و آنان را براي خدمت 

ها را   خواهم با پدر و مادر مهربان باشد و آن  از تنها برادرم مي. انقالب آماده سازند
ها را با  هم امام عزيز را تنها نگذارند و جبههخوا  از امت شهيدپرور مي. تنها نگذارد

  . در پايان براي طول عمر رهبر، دعا كنيد. حضور خود تقويت نمايند
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  حالج آراني محمد  شهيد
  عزيز اهللا: نام پدر
  9/12/1362: عروج    1/1/1342: طلوع

  عمليات خيبر، منطقه طالئيه: محل شهادت
  ده زا گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(محمد هالل بن علي

  

  :نامه زندگي

توي مغازه كوچكش، سفارش مشترياني را كه وسايل الكتريكي از جمله راديو، 
راديوي كوچك درون . كرد ضبط صوت و امثال آن را به او سپرده بودند، تعمير مي

مغازه، مشغول پخش مارش نظامي بود در پي آن، گزارش پيشروي سپاه اسالم در 
مبني بر ضرورت حضور ) ره(پس از آن بود كه پيام امام خميني . شد  ها داده مي  جبهه

. جوانان براي نبرد با دشمن بعثي، او را به خود آورد و در تنهايي خويش نجوا كرد
  . و بدين ترتيب بار سفر به سوي معشوق بست» ديگر نشستن جايز نيست«

اي مؤمن و متعهد،  در خانواده1342محمد حالج در روز جمعه اول فروردين ماه 
) شاه عباس سابق(كودكي را با تحصيل در دبستان وثوق آران . ديده به جهان گشود

آغاز كرد، پس از آن به مدرسه راهنمايي نيك بخت رفت و سرانجام موفق به اخذ 
 ي اش وضعيت اقتصادي مناسبي نداشت و او به منظور تأمين هزينه خانواده. ديپلم شد
اي براي تعمير وسايل برقي به پا كرد، اما زماني كه احساس كرد بايد  غازهزندگي، م

ها، در  چون ديگر هم سن و ساالن خود عازم جبهه شود، با وجود برخي مخالفت هم
  . تصميم خود تأخيري راه نداد و به عنوان امدادگر به مناطق جنگي رفت

۵٢ 
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ز آسيبي كه بر او وارد شده ها مجروح شد، اما هيچ گاه ا  محمد در يكي از جبهه
  . بود سخني نگفت و عاشقانه به اهدافي كه داشت، انديشيد

رفيع شهادت نايل شود، خود را براي  ي شهيد گرانقدر ما، پيش از آن كه به درجه
اين گفته يكي از بستگان نزديك شهيد محمد . رسيدن به آرمان خويش آماده كرد

آخرين روزي كه براي چندمين بار . اخبر بوداو گويا از شهادت خود ب«: حالج است
خواست به جبهه برود، پدر و مادر و جمعي از بستگان نزديك خود را جمع كرد   مي

اي بر لب داشت و به  او در آن هنگام، لبخند شادمانه. ها عكس يادگاري گرفت  و با آن
بودند و  شناخت، در حالي كه ديگران در هواي ديگري اصطالح معروف سر از پا نمي

  ».انديشيد  او ظاهراً به شهادت مي
» عيد محمد«گويند   او روز جمعه به دنيا آمد، روزي كه مي: گويد  مادر محمد مي

او كه از . كودك سر به راهي بود كه به حمداهللا درصدد جلب رضايت ما بود. است
وقتي هم  كرد و وضعيت اقتصادي خانواده خبر داشت، هيچ گاه از ما مطالبه پول نمي

  . كرد  اي، هزينه زندگي خود را تأمين مي  اش تمام شد با بازكردن مغازه مدرسه
پرسيم، چگونه از شهادت فرزندتان آگاه شديد؟ او پاسخ   از مادر محمد مي

سنگرانش  سال پيدا شد و آن گونه كه هم 12ي محمد پس از  جنازه: دهد  مي
ها به شهادت  م نبرد با دشمن در يكي از كانالگويند، محمد در عمليات خيبر، هنگا  مي

سال  12رسيد، آن گونه كه نتوانستند جنازه او را به عقب جهبه انتقال دهند و پس از 
اش پيدا شد، شكر خدا را به جا آوردم و به وجود فرزند شهيدم افتخار  كه جنازه

ها  ات و راهپيماييهاي مذهبي، تظاهر ها در تمام مراسم او قبل از رفتن به جبهه. كردم
  . برد كرد و حضور در نماز جماعت و جمعه را از ياد نمي  شركت مي
كه او در عمليات فتح  ي شهادت شهيد محمد حالج آراني حاكي است پرونده

هاي تك تيرانداز و امدادگر  المبين، آزادسازي تنگه رقابيه والفجر مقدماتي با مسئوليت
  . ها بر اثر موج انفجار، مجروح شدند حضور فعال داشته و در يكي از اين عمليات
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شهيد حالج براي آخرين بار در عمليات خيبر شركت كرد و در منطقه طالئيه در 
 12پيكر مطهرش، پس از . به درجه رفيع شهادت نايل آمد 1362اسفندماه  تاريخ نهم

. هاي تفحص در آن منطقه، يافت شد و به وطن بازگشت سال و در پي انجام برنامه
  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

و درود بر نايب بر حقش امام ) عج(با سالم بر مهدي موعود امام زمان
او در . شود  سازي حضور آن حضرت است، شروع مي هنماي زمينهكه را) ره(خميني

. اكنون در حال آزمايش هستيم«. كند  پيام به همشهريان و دوستان خود تأكيد مي
شاءاهللا  خواهد ما را بيازمايد و ان  مكتب و ايدئولوژي ما در خطر است و خداوند مي

  ».هاي خوبي بگيريم در اين آزمايش نمره
: نويسد اش خطاب به افراد جامعه مي نامه بخش ديگري از وصيتشهيد حالج در 

ايم، دوراني كه ايمان، افكار و  دانيد در دوران مخصوصي از تاريخ قرار گرفته  آيا مي«
پس با هم اتحاد داشته باشيد كه اين اتحاد، رمز . اعمال ما در معرض آزمايش است

ز و متعهد به اسالم فاصله نگيريد، خواهم از روحانيت مبار  از شما مي. پيروزي ماست
ها در حال  مواظب ستون پنجم هم باشيد، هر چند آن... ها راه انبياست چون راه آن

  ».نابودشدن هستند
ام نمانده است، خطاب  چون چند روز ديگر از زندگي«سفارش ديگري از شهيد 

. كنم وش نميهايي كه به خاطر من بيدار ماندي فرام آن شب: گويم به مادر عزيزم مي
هدف من اهللا بوده است و با گريه كردن . خواهد براي شهادت من گريه نكنيد  دلم مي

ناراحت نباش، چون در قيامت   ما در عزيزم، اصالً. شوند  تو، منافقان خوشحال مي
  ».سرفراز و سربلند خواهي بود
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 پدر مهربانم، زحمات تو را فراموش«: نويسد  شهيد حالج خطاب به پدر مي
. ام ات و زحماتي كه برايم كشيدي شرمنده هاي پينه بسته ام و در مقابل دست نكرده

خواهم كه راه شهدا را ادامه   از برادران و خواهرانم مي. خواهد مرا ببخشي  دلم مي
در مقابل آنان بايستيد كه . دهند و نگذارند كه دشمن، خود را به شما تحميل كند

  . پيروزي نهايي نزديك است
  از سر فتاده سرنگون بايد رفت      مرد رهي ميان خون بايد رفت گر
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  شهيد احمد خرمي آراني 
  حسين: نام پدر
  7/5/1361: عروج    1/1/1340: طلوع

  پاسگاه زيد، عمليات رمضان: محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

با چنين » ...ز اين كه جبهه به من نياز داشته باشد، من به جبهه نياز دارم پيش ا«
احمد كه در . اي لباس رزم پوشيد و عازم نبرد با دشمنان اسالم و انقالب شد روحيه
اي مذهبي چشم به جهان گشوده بود، از نوجواني و در زماني كه در مقاطع  خانواده

انديشيد، انديشه اصلي او،   درس و مدرسه ميگوناگون تحصيلي علي القاعده بايد به 
انجام اقداماتي در راه پيشرفت اسالم و انقالب نوپاي ميهن اسالمي بود و در مقطعي 

ي دبيرستان، وارد حوزه علميه قم شد و به لباس روحانيت درآمد، اما  پس از دوره
با رها كردن  هاي نبرد نور عليه ظلمت به او نياز دارد،  وقتي كه احساس كرد جبهه

هاي مختلف به   ها شد و با حضور در عمليات  درس و مشق، عاشقانه راهي جبهه
مدت دو سال، وظايفي را كه به او محول شده بود، به شايستگي انجام داد و با 

ي او  وجودي كه پنج يا شش بار به شدت مجروح و مصدوم شده بود، خللي در اراده
  . ها ماند  هبه وجود نيامد و هم چنان در جبه

شهيد احمد خرمي كه به بسياري از مسائل ديني و مذهبي تسلط داشت در 
سنگران خويش، آنان را به رسالتي كه  ها با ايراد سخنراني براي رزمندگان و هم  جبهه

  . بر عهده دارند آشنا كرد

۵۶ 
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و . بود» فتح خرمشهر«ها در عمليات رمضان،   ترين حضور احمد در جبهه مهم
در عمليات رمضان به آرزوي ديرين خود  1361در تاريخ هفتم مردادماه سرانجام 

روانش شاد و راهش پررهرو . ي شهيدان راه اسالم و انقالب پيوست رسيد و به قافله
  . باد

  :كالم شهيد

به . پشت به جبهه كردن همان و مورد غضب خدا قرارگرفتن همان! اي مردم
چون جبهه جاي . د را بسازد به جبهه بيايدخواهد خو  كنم هر كس مي  شما تأكيد مي

  . آدم سازي است
كه جبهه به من نياز داشته باشد، من به جبهه نياز  پيش از آن! پدر و مادر عزيزم

شما دعا كنيد كه فرزندان اسالم بتوانند بيشتر بر خصم كافر يورش برند و سرود . دارم
نظر نكنيد، اين مجمع  عه صرفاز رفتن به نمازجم. فتح را با صدايي رساتر سر دهند

در رعايت اخالق اسالمي نهايت سعي خود را بكنيد و از . اسالمي را حفظ كنيد
ي سست شدن ايمان شما شود، حذر كنيد و در عوض به  دلبستگي به ماديات كه مايه

اين انقالب، انقالبي الهي است كه روحتان را پرورش داد؛ روحي . معنويت بپردازيد
در دنيا دلتان به اين خوش باشد كه . شرافت در گرو پرورش آن استكه زندگي با 

و نظام آن نظام جمهوري ) عج(كنيد كه محافظش امام زمان  در كشوري زندگي مي
  . اسالمي است
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  شهيد عباس دهقاني آراني 
  امراهللا: نام پدر
  23/3/1367: عروج  1/1/1344: طلوع

  7يات بيت المقدسشلمچه، پاسگاه زيد، عمل: محل شهادت
  زاده  گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(محمد هالل بن علي
  

  : نامه زندگي

امراهللا . كردند  هاي عيد نوروز در آران آماده مي  همه خود را براي برگزاري آيين
دهقاني هم كه مغازه كوچكي در محله دهنو داشت، نخستين مشتريانش را، راه 

او نذر كرده بود كه اگر نوزاد، پسر . فرزندي به او داده شدانداخت كه خبر تولد   مي
امراهللا از كودكي و نوجواني از اعضاي مؤثر هيأت . بگذارد» عباس«باشد نام او را 

هاي محرم و صفر، هيچ گاه از حضور در مسجد و نيز   ابوالفضلي دهنو بود و در ماه
اي تربيت كند كه  يز به گونهكوشيد فرزندش را ن  او مي. زني غافل نبود هيأت سينه
  . السالم عشق بورزد چون خود او، به خاندان عصمت و طهارت عليهم بتواند هم

عباس به پيروي از خط و مشي پدر، در مسيري قرار گرفت كه در ميان هم سن 
با اين وجود، يكي از آرزوهاي . و ساالن خود به عنوان يك جوان مذهبي شناخته شد

او ازدواج كرد كه ثمره آن سه فرزند . عباس و تشكيل خانواده بود پدر و مادر، ازدواج
عباس كه تا كالس دوم راهنمايي درس خوانده بود به . بود) پسر و يك دختر 2(

او كه در روزهاي اوج . عنوان نگهبان نيروگاه برق كاشان استخدام و مشغول شد
جنگ تحميلي عراق عليه  آمد، پس از شروع  مي انقالب از جوانان فعال شهر به شمار

انديشيد و با وجود همسر و سه فرزند با  ايران، به چيزي جز حضور در جبهه نمي

۵٨ 
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ثبت نام در يكي از مراكز سپاه پاسداران، همراه با صدها تن از جوانان محله دهنو 
  . آران عازم جبهه شد
از هاي شايان توجهي از خود نشان داد، به طوري كه  ها رشادت عباس در جبهه

  .منصوب شد) ع(سوي مسئوالن مربوطه به سمت فرمانده گروهان قمر بني هاشم
پرونده شهيد عباس دهقاني حاكي از اين نكته است كه وي چند بار، در مناطق 

عشق اما  درصد قرار گرفت، 30 جانبازانمختلف جنگي مجروح شد و در رديف 
وحيت از هدفي كه داشت، واالي او به حضور در جبهه نتوانست او را به خاطر مجر

پس با تني مصدوم براي چندين بار در نبردهاي لشكر اسالم عليه دشمن . بازدارد
ي  در منطقه 7المقدس در عمليات بيت 1367خردادماه  23بعثي شركت كرد سرانجام 

به شهادت رسيد و به آرزوي ديرين خويش نايل   شلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره
  .شد

   .راهش پررهرو باديادش گرامي و 

  :كالم شهيد

ي وحدت مردم مسلمان امكان  ي الاله االاهللا فقط در سايه پياده كردن كلمه طيبه
ها دست برداريد و دست در دست هم از امام خميني به  پس از اختالف. پذير است

بدانيد سفر دور و درازي در پيش . اطاعت كنيد) عج(عنوان نايب بر حق امام زمان
  . ي مسئوليتي كه دارد بايد جوابگو باشد ر كس به اندازهداريم و ه

ها دورم كن و مرا به حسنات اخالقي و  ام بدار و از زشتي خداوندا، به راه بندگي
  . ام ده و از بند شيطان رجيم آزادم كن صفات الهي بياراي، توفيق عبادت و توبه

ر شهدا و در كنار اگر لياقت شهادت نصيبم شد و جسدم را يافتيد، مرا در گلزا
 ها مورد شفاعت ائمه اطهار قبور شهداي گرانقدر دفن كنيد تا به بركت وجود آن

  . قرار گيرم السالم عليهم
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خواهم  از همه همشهريان عزيز، پدر و مادر، همسر و فرزندانم و تمام فاميل مي
از . از اين بنده حقير راضي باشند و اگر اشتباهي از من سرزده است مرا عفو كنند

درگاه خداوند سبحان طلب عفو و بخشش براي تمام مسلمين و صبر و بردباري براي 
  . بازماندگان شهدا را دارم

  خوشا جان بر سر كويت گزيدن مگر از گلشن روي تو چيدن
پذيرم،  گر قطعه قطعه پيكرم، گردد ميان سنگرم بارد گلوله بر سرم، ذلت نمي

  . حتي اگر بميرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

                                                      ٦١  

  يد امين اهللا رعيت مقدمشه
  علي: نام پدر
  21/1/1362: عروج        1/11/1343: طلوع

  ، فكه1منطقه عملياتي والفجر : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  
  

  :نامه زندگي

ي مذهبي و مؤمن رعيت مقدم صاحب فرزند جديدي شد، او  خانواده 1343سال 
دوران طفوليت خود را هم پاي زمان با سختي و تنگ دستي . نام نهادند» ن اهللامي«را 

عين اهللا در دامان مادري رشد يافت كه . اش حكم فرما بود سپري كرد كه در خانواده
ي همگان، به پارسايي و متانت معروف بود و عشق به ائمه و واليت را از  در ديده

توانست  هيچ كس نمي. ش جاري ساختهمان كودكي در شير خود در وجود فرزند
سال بعد شاهد  16مجد و عظمت روح و بزرگيِ آن كودك ناتوان آن روز را در 

ها به  ي آن از همان ابتدا رفتار متين، بردباري و صبر و شجاعت خانواده و عالقه. باشد
با رسيدن به هفت سالگي، . گذارد  مسايل مذهبي به رشد فكري و فرهنگي او تأثير مي
آن جا بود كه هوش و ذكاوت . در دبستان بونصر شيباني مشغول تحصيل شد

هاي قرآن و معارف  پابه پاي مدرسه، در كالس. ي ظهور يافت اش عرصه العاده فوق
  . اسالمي مسجد محل نيز شركت نمود

ي راهنمايي را با وجود فقر حاكم بر خانواده با موفقيت پشت سر  عين اهللا دوره
هاي ناشي از مشكالت  ان با كارگري كردن و تحمل محروميتو همزم. گذاشت

كار و همت بلند در رشته معماري بناي كامل شد و تعطيالت تابستان  زندگي، با پشت
از خصوصيات بارز شهيد رعيت . كرد  را براي كمك خرج خانواده با افتخار كار مي
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ني با محبت كه جوا. اي بااحساس و خون گرم بود مقدم اين كه، وي كويرزاده
همزمان با انقالب سال . صداقت روان و احساس كمك به ضعيفان را همراه داشت

هاي نهضت اسالمي   دوشادوش مردم مبارز و انقالبي آران و بيدگل وارد صحنه 1357
. كرد  هاي مذهبي و اجتماعي صادقانه شركت مي  در حين كار و تالش در فعاليت. شد

ماعت و شركت در قرائت قرآن محل و نيز رعايت مسايل و همواره نسبت به نماز ج
: گويد  يكي از دوستان و هم سنگران امين اهللا مي. اي داشت  اخالقي حساسيت ويژه

كرد و  وي بسيار متواضع، مهربان و خوش برخورد و با همه صميمي بود، غيبت نمي
شتر به مشكالت اقتصادي را مشكل به حساب نياوريد، بي«: گفت  با صراحت مي

در دوران شكل گيري بسيج مردمي نيز » .معنويات و تزكيه روح و نفس بپردازيد
پس از طي . هاي مقاومت بسيج شركت فعال داشت داوطلبانه در مساجد و پايگاه

سرانجام . هاي حق عليه باطل شتافت  ي آموزش نظامي عاشقانه به سوي جبهه دوره
 21/1/1362ه اسالم و قرآن و رهبري در شهيد رعيت مقدم با قلبي سرشار از عشق ب

پس از . ي فكه به ديدار معبود شتافت و مفقوداالثر گرديد در عمليات والفجر، منطقه
به ميهن اسالمي بازگشت و طي مراسم  1373سال انتظار پيكر مطهرش در سال  11

  . دآران به خاك سپرده ش) ع(زاده محمد هالل بن علي باشكوهي در گلزار شهداي امام
  .روانش شاد و راهش پررهرو باد
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  شهيد محمود سركاري آراني، اولين شهيد خانواده
  محمدتقي: نام پدر
  10/12/1362: عروج    1/1/1346: طلوع

  جزيره مجنون، عمليات خيبر: محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 

  

  :نامه زندگي

يازده سال نداشت كه انقالب اسالمي ايران به رهبري حضرت  محمود بيش از
دانش آموز مدرسه بود، اما بخش مهمي از وقت . به پيروزي رسيد) ره(امام خميني

هايي كه از  خود را بويژه در روزهاي اوج انقالب، به حضور در تظاهرات و راهپيمايي
اي از قرائت  كمتر جلسه. داد  شد، اختصاص مي  سوي مردم آران و بيدگل برگزار مي

  . شان بود كه محمود در آن شركت نكند و به آموزش قرآن كريم نپردازد قرآن در محله
مقارن با سيزده  1359حمله رژيم بعث عراق به ميهن اسالمي ايران در شهريور 

را مبني بر ضرورت حضور ) ره(سالگي محمود بود، اما زماني كه فرمان امام خميني
ها شنيد، هم چون ديگر هم سن و ساالن خويش، عشقي جز رفتن به   هههمگان در جب

داد و هر گاه با پاسخ  ي اين حضور را به او نمي جبهه نداشت، اما سن اندك او، اجازه
گشت و از اين   با چشمي اشكبار به خانه باز مي. شد  منفي مسئوالن ثبت نام مواجه مي

محمود پس . سپاه كفر مبارزه كند، اندوهگين بودتواند در كنار رزمندگان، عليه  كه نمي
اش مجبور به ترك تحصيل شد  از پايان دوره ابتدايي به خاطر مشكالت مالي خانواده

او كه هر چند روز، شاهد عزيمت جمع . پرداخت) چله دواني قالي(و به كار آزاد 
حالي كه طاقت نياورد و در . هاي جنگ بود زيادي از جوانان و نوجوانان به جبهه
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محمود . بيش از شانزده سال نداشت، توانست موافقت مسئوالن ثبت نام را جلب كند
ي عاشقان  چون همه سرانجام به آرزويش رسيد، لباس رزم بسيجي به تن كرد و هم

بسيج محل حضور   ها به منظور آموزش نظامي در پايگاه جنگ و شهادت، شب
ها مؤثر خواهد بود، به جبهه  ر جبههيافت و آن زمان كه احساس كرد وجودش د  مي

  . اعزام شد
هاي زيادي نشان داد، از سوي مسئوالن   هاي نبرد رشادت  محمود كه در صحنه

او در چند عمليات شركت كرد و در . شناخته شد» آرپي چي زن«مربوطه به عنوان 
  . سه مرحله مجروح و مصدوم شد و چند هفته در بيمارستان تهران به مداوا پرداخت
 18وي آخرين بار در عمليات خيبر شركت كرد و در منطقه جزيره مجنون در 

پيكر پاك شهيد محمود . به درجه شهادت نايل آمد 10/12/1362سالگي و در تاريخ 
سركاري آراني با حضور كثيري از اهالي آران و بيدگل تشييع و در گلزار شهداي 

روحش شاد و راهش پررهرو . شد به خاك سپرده) ع(زاده محمد هالل بن علي امام
  . باد

  :كالم شهيد

تو كه با رنج و مشقت مرا بزرگ كردي، از راه دور چهره تابناك تو را ! پدرم
خواهد در شهادت من گريه نكني و   دلم مي. كنم  بوسم و به اين بوسه افتخار مي  مي

رآن شهيد شادي كن كه پسرت در راه اسالم و ق. ي شوق باشد گريه. اگر كريه كردي
آرزو دارم هنگامي كه به بالين من آمدي و پيكر غرق به خون مرا ديدي، . شد

. هايت را به سوي آسمان بلند كن و بگو، خدايا اين قرباني ناقابل را از ما بپذير دست
اميدوارم مرا . ات، مرا در قبر بگذاري خواهم با دستان تاول زده  در آخرين وداع هم مي
در عزاي من شيريني بدهيد و لباس سياه نپوشيد و از دستم . شيبه بزرگي خودت ببخ

  . رضايت كامل داشته باشيد
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به مردم بگو، امروز روز . خواهد وقتي شهيد شدم، ناراحت نشوي  دلم مي! مادرم
رود   عزا نيست، روز دامادي پسرم رسيده است، چه آن كه او به خانه بهشتي خود مي

افتخار كن كه چنين فرزندي در دامانت پرورش صبور باش و ) س(چون فاطمه هم
كنم شجاع و باتقوا باشيد، از روحانيت مبارز و آگاه   به برادرانم سفارش مي. دادي

در نماز جمعه . حمايت كنيد و وحدت را كه عامل اصلي پيروزي است حفظ نماييد
  . كه ميعادگاه مسلمين است شركت كنيد و هر لحظه به ياد خدا باشيد

خواهم به فرامين گهربار امام امت گوش فرا دهيد و به   تان و آشنايانم مياز دوس
ياور مظلومان و دشمن  ظالمان باشيد و در پايان از همگان طلب . عمل تبديل كنيد

  . كنم و آرزو دارم مرا به خوبي خودتان ببخشيد  بخشش مي
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  شهيد محمد سركاري آراني، دومين شهيد خانواده
  محمدتقي: ام پدرن

  4/10/1365: عروج    2/1/1348: طلوع
  4اُم الرّصاص، عمليات كربالي : محل شهادت

   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن
  آران) ع(هالل بن عليمحمد 

  

  :نامه زندگي

محمد و محمود، نه تنها دو برادر، كه دو دوست صميمي و يار هميشگي 
اي ديده به جهان گشوده بودند كه جز به اسالم و   هر دو در خانواده. يكديگر بودند

روزهاي اوج انقالب و زماني كه فرمان امام . انديشيدند دستورات ديني نمي
بر ضرورت حضور همگان در مبارزه عليه رژيم طاغوت صادر شد، ) ره(خميني

هاي آران با شركت در   محمد و محمود هم چون ديگر هم سن و ساالن خود در محله
  .هاي رهبر انقالب، نقش مؤثري داشتند  ها و پخش اعالميه  ات و راهپيماييتظاهر
ي  رحمانه هنگامي هم كه ميهن اسالمي با انقالب نوپاي خود، با تهاجم بي 

مستكبران جهان و رژيم بعث عراق واقع شد، محمد كه دانشجوي دانشسراي تربيت 
  . شدها   معلم بود، با رهاكردن درس و مدرسه، عازم جبهه

او پيش از آن با توجه به سن كمي كه داشت به پايگاه بسيج پيوست و همراه با 
دو برادر و چند تن از جوانان محل گروه مقاومت بسيج شهيد بهشتي را تشكيل دادند 

  . هاي شهر پرداختند  ها به حراست و نگهباني محله و شب
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رفت و هنگام  محمد از طريق مدرسه با بسيج آشنا شد و به آموزش مقاومت
در آن شهر، پس از » امروز جنگ است«ي  عزيمت به اصفهان، با گفتن جمله

هاي الزم، مستقيماً به جبهه اعزام شد و طي چند مرحله حضور در جبهه،   آموزش
به مدت يكسال ) ع(آموزش قايقراني ديد و در لشكرهاي نجف اشرف و امام حسين

آخرين مأموريت او شركت در عمليات . دو نيم به نبرد با دشمن متجاوز مشغول بو
  . داد  شكنان را به خط اول انتقال مي بود كه خط 4كربالي 

شهيد محمد سركاري در آخرين مرحله از مأموريت با دوستان و همرزمان خود 
به فيض شهادت  4/10/65با گرمي خداحافظي كرد و در همين عمليات در تاريخ 

پاك شهيد پس از سيزده سال به زادگاهش آران و  پيكر. نايل آمد و مفقوداالثر شد
ها هزار تن از مردم شهر تشييع و در گلزا   بيدگل انتقال يافت و در ميان اندوه ده

  . به خاك سپرده شد) ع(زاده محمد هالل بن علي امام
محمد سركاري دومين شهيد خانواده بود، با اين وجود پدر و مادر او با صبر و 

اناهللا «مشاهده پيكر فرزند خود، شكر خداي را به جا آوردند و با ذكر شكيبايي پس از 
  .روانش شاد و راهش پررهرو باد. با دومين شهيد خود وداع كردند» و انااليه راجعون

  :كالم شهيد

هر . هايم جاري است اشك شوق در گونه. هاي آخر عمر من است  ساعت... 
شود، زماني كه اهل و عيال   مجسم مي هايي از صحراي كربال در چشمانم لحظه صحنه

ام و  كنم كه خدايم را يافته  اكنون احساس مي. عزيز زهرا، پيرامون او جمع شده بودند
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اي به خود وانگذارد، كه همين  خواهم مرا لحظه  كنم و از او مي  به سوي او حركت مي
  .يك لحظه امكان لغزش هست

به ياد آوريد و از طرف من قبر شش پدر و مادرم، وقتي به كربال رفتيد، مرا  
از خواهرانم . را ببوسيد و عكس مرا در آن جا بياويزيد) ع(ي امام حسين گوشه
حجاب خود را . تربيت كنند) س(خواهم فرزندان خود را مانند علي اكبر و زينب  مي

  . رعايت كنند و ادامه دهندگان راه شهيدان باشند
اي  سالم بر آن چهره. زياد، مرا بزرگ كردي اي پدر كه با رنج و مشقت  و تو... 

از دور چهره . ها بر اثر كار و تالش كبود شده است  كه در زير آفتاب سوزان بيابان
هايي كه بر اثر  آرزو دارم با دست. كنم  بوسم و بر اين بوسه افتخار مي  تابناك تو را مي

  ... . خودت ببخشي  كار و تالش تاول بسته است، مرا در قبر بگذاري و به بزرگي
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  شهيد حسن شمس الدين
  حسين: نام پدر
  23/7/1369: عروج  22/2/1348: طلوع

  پاسگاه ايست و بازرسي كاشان : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  
  

  :نامه زندگي

تحصيل، مقام و . شود آيد، آن چه غير اوست، بي معنا  وقتي پاي عشق به ميان مي
شود   مي» بي ارزش«به خود دارد، » ارزش«منصب و در يك كالم، تمام آن چه عنوان 

هاي   در راه ايمان و عقيده باشد، با عشق و دلبستگي» شهادت«و اين، اگر عشق به 
  . ديگر قابل قياس نيست

در  ي آناني صادق است كه جان ي بارز چنين عشقي، بيش از همه درباره نمونه
ها را  گذارند كه پيروزي نهايي در تمام عرصه  طبق اخالص نهاده، پاي در ميداني مي

  . دانند  مي» شهادت«در نهايت به 
اي  اي محقر و در خانواده شمسي در خانه 1348دوازدهم ارديبهشت ماه 

زحمتكش و متدين پا به عرصه وجود نهاد كه به خاطر عالقه و ارادت اعضاي 
  . ناميدند» حسن«ي آسمان امامت و واليت،  او را همنام دومين ستاره خانواده، نام

فضاي خانه در روزهاي كودكي حسن، آغشته با صوت قرآن و دعاهاي ارزشمند 
او پس از استشمام بوي كالم وحي خدا، . السالم بود خاندان عصمت و واليت عليهم

ي  شهيد نوذريان و دورهبه قصد تحصيل، دوران ابتدايي را در دبستان  1354در سال 
  . ي شهيد مطهري به پايان رساند راهنمايي را در مدرسه

۶٩ 



 

                                                           ٧٠  

حسن در تمام مراحل تحصيل، به خاطر برخورداري از اخالق شايسته و استعداد 
احسان و «فراوانش، مورد توجه آموزگاران و اولياي مدرسه قرار گرفت و سمبلي از 

دبيرستان بود و حسن در دبيرستان آغاز تحصيل در  1360سال . شناخته شد» نيكي
شهيدان عبداللهي ثبت نام كرد و پس از چهار سال، موفق به دريافت ديپلم در رشته 

  . تجربي شد
شهيد شمس الدين در آزمون سراسري شركت كرد و در نخستين مرحله، در 

هاي  توانست با تحصيل در دانشكده افسري به درجه  او مي. رشته افسري پذيرفته شد
داير به ضرورت  –خميني كبير  –التري نايل گردد، اما زماني كه فرمان پير جماران با

هاي نور عليه ظلمت به گوش همگان رسيد و حسن از نخستين  حضور در جبهه
ي روشني كه در پيش داشت، به منظور پاسداري از  جواناني بود كه بي توجه به آينده

د و خود را در اختيار سپاه پاسداران كيان اسالم و ميهن اسالمي لباس رزم پوشي
او پس از طي يك دوره آموزش تكميلي در تبريز، به كميته . انقالب اسالمي قرار داد

انقالب اسالمي اصفهان انتقال يافت و مدتي در دادگاه آن شهر با عنوان مبارزه با 
  . قاچاقچيان مواد مخدر مشغول كار شد

ايست و بازرسي كاشان و در حالي كه  الدين، پس از آن در پاسگاه شهيد شمس
 23پرداخت، سرانجام در روز   مي  با تمام جديت به انجام رسالتي كه بر عهده داشت،

در حين انجام وظيفه هدف تير دشمنان از خدا بي خبر قرار گرفت و به  1369مهرماه 
  . نائل آمد –شهادت و قرار گرفتن در جوار قرب الهي  –آرزوي ديرين خود 

الدين پس از شنيدن خبر شهادت فرزندش، بي آن كه اظهار  در شهيد شمسما
دو ماه و نيم بيش از شهادت حسن او را در عالم رؤيا در «: ناراحتي كند، اظهار داشت

اي ناپديد شد، اما پس از مدتي، بار ديگر در برابر  ميان ساختماني ديدم كه براي لحظه
ديگر «: گويد  پرسيم مي  ي ماجرا مي ي بقيه ارهوقتي از مادر، درب» .چشمانم مجسم شد

مادر . ماند  اين موضوع تا دو شب پيش از شهادت حسن مخفي مي» از من نپرسيد
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نزديك اذان صبح، سيد بزرگواري را در عالم رؤيا ديدم كه در وسط «: گويد  مي
ن م«: گويد  زد و هنگامي كه از او پرسيدم شما كي هستيد؟ مي  اتاقمان قدم مي

ي فرزندت حسن هستم و در همان حال، شال سبزي را بر گردن حسن  فرمانده
  ».انداخت و ديگر او را نديدم

ي ما از  اميدواريم همه. الدين بود اي از زندگي شهيد حسن شمس ها گوشه اين
  . ي شهيدان عزيز اسالم و انقالب باشيم راهروان راه پاك او و همه
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  صاري آرانيشهيد حسين ع
  ماشاءاهللا: نام پدر
  4/10/1365: عروج    25/6/1346: طلوع

  4جزيره اُم الرّصاص، كربالي : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  
  

  :نامه زندگي

فرياد جوانان و . روي نيمكت مدرسه، با وجود اندام كوچكش، آرام و قرار ندارد
مغرورانه عازم » هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهللا«را كه با شعار نوجواناني 

به او اجازه حضور در خيل » چرا من نه؟«: كند  شنود و با خود نجوا مي  اند، مي جبهه
هر چند عشق پرواز دارد، اما ناگزير بايد تا زمان موعود، . دهند سربازان اسالم را نمي

  . ها بسنده كند چون تظاهرات و راهپيماييشكيبا باشد و به شركت در مراسمي 
اي  در خانواده 1346حسين عصاري كه در بيست و پنجمين روز شهريور ماه 

به آرزوي  1362متدين و مذهبي در آران ديده به جهان گشوده، سرانجام در خردادماه 
ز او نخستين بار پس ا. شود  هاي نبرد موافقت مي  رسد و با اعزامش به جبهه  خود مي

شود و به منظور   شركت در عمليات بدر و در كنار رود دجله از ناحيه پا مصدوم مي
وي پس از پايان دوره دبيرستان و شركت در . يابد  مداوا به پشت جبهه انتقال مي

) ع(آزمون سراسري همزمان در رشته مركز بزرگ آموزش عالي دانشگاه امام صادق
كند در   شود، اما چون احساس مي  پذيرفته مي دانشگاه صنعتي اميركبير و تربيت معلم

آن شرايط، كشور به نيروي متخصص نياز دارد، در رشته مهندسي نساجي به ادامه 
گذرد كه بر اثر  پردازد، اما هنوز چند روز از حضورش در دانشگاه نمي  تحصيل مي

اراده  اين حادثه هر چند در. دهد  وقوع يك سانحه، چشم راست خود را از دست مي

٧٢ 
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كند اما ناگزير است براي زماني نه چندان كوتاه از  مستحكم او خللي ايجاد نمي
صحنه نبرد، دور بماند، و اين در حالي است كه هر روز خبر شهادت بهترين 
دوستانش از جمله نعمت اهللا خاني، دانشجوي شهيد عباس علي فيني زاده و شهيد 

ي راه  اش براي ادامه غي را بشنود و ارادهفرد و مفقوداالثر حسين صبا محمود سالمي
  . تر نباشد شهيدان مستحكم

داند و  حسين، نابينايي چشم راست خود را مانعي در اجراي هدف مقدسش نمي
گردد تا در كنار همرزمان خويش،   به جبهه باز مي 1365بدين سبب در فروردين ماه 

 ي شش ماه در مأموريت تازه. كند، ادا نمايد  ديني را كه بر دوش خود احساس مي
گردد، در   اش به دانشگاه باز مي ماند و پس از آن با اصرار دوستان و خانواده  خود مي

عروج خونبار ياران . ها در پرواز است  حالي كه روح تشنه و بيقرار او، در فضاي جبهه
نده به سازد و اين بار، چند روز ما  ورتر مي و همرزمان، آتش درونش را هر روز شعله

 14از لشكر ) ع(عمليات، خود را به دوستان و همسنگرانش در گردان امام محمد باقر
رساند و همراه با ديگر جنگاوران لشكر اسالم به قلب دشمن   مي) ع(امام حسين

 4در عمليات كربالي  1365تازد و سرانجام در نيمه شب چهارمين روز دي ماه   مي
گويد و سوار بر امواج خروشان   ش را لبيك ميپروردگار» ارجعي الي ربك«نداي 

  . پيوندد  المأوي مي اروند رود، همراه با ديگر بندگان خاص خداوند به جنت
  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

... هاي جوانان رزمنده را بشنويد   ها را كنار بگذاريد، حرف  بيدار باشيد، تعصب... 
ت و دشمن را بشناسيد، سخنان امام را بشنويد كه چگونه براي خدا تالش كنيد، دوس

  . گويد  كشد و از حفظ انقالب و وحدت سخن مي  از دل، آه مي
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. خواهم در تمام كارهايتان خدا و اسالم را مدنظر داشته باشيد  از مسئولين مي... 
 حب رياست را در خود سركوب. ها را معطل نكنيد كار مردم را راه بيندازيد و آن
  . كرده و عدالت را رعايت نماييد

از او . او جان اسالم و قلب امت است. ملت عزيز دست از امام خميني برنداريد
از روحانيت متعهد، . و فرامينش اطاعت كنيد و روزي نرسد كه امام را تنها بگذاريد

  . دلسوز و در خط امام، دست برنداريد و بر خود بباليد كه امت امام هستيد
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  شهيد حسين قاسمي آراني
  ولي اهللا : نام پدر
  6/5/1361: عروج    1/1/1336: طلوع

  رودخانه كارون، دارخوين، عمليات رمضان: محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

يز، حتي فقر و وقتي تمام كارها در راه خدا و براي رضايت خدا باشد، هيچ چ
نمونه بارز چنين . هاي مؤمن خللي ايجاد كند ي انسان تواند در اراده نداري نمي

 1336او كه نخستين روز سال . هايي جوان مؤمني به نام حسين قاسمي است انسان
ديده به جهان گشود، وقتي به مدرسه رفت، نتوانست به خاطر فقر مالي خانواده به 

سه را رها كرد و به قاليبافي پرداخت و در عين حال، او مدر. تحصيل ادامه دهد
شان را به تعميرگاه كوچكي تبديل كرد تا بتواند بخشي از هزينه  اي از خانه  گوشه

  . زندگي را تأمين كند
حسين در هجده سالگي به سربازي رفت و هنوز چند روز به پايان خدمت 

مر پس از چند ماه صورت سربازي مانده بود كه تصميم به ازدواج گرفت و اين ا
گرفت و زندگي اجتماعي خود را با دختري از يك خانواده مذهبي آغاز كرد كه 

زندگي ساده و فقيرانه حسين ادامه داشت كه در . ي آن دختري به نام فاطمه بود ثمره
ميهن اسالمي ايران مورد هجوم رژيم بعث عراق قرار گرفت و  1359شهريورماه 

هاي نور   بر ضرورت حضور اقشار مختلف جامعه در جبهه) ره(فرمان امام خميني
حسين كه جوان مذهبي و معتقد به اسالم و انقالب بود، از . عليه ظلمت صادر شد

رساني به آناني كه در دفاع از اسالم و مملكت  اي جز ياري  ها انديشه  نخستين لحظه
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                                                           ٧٦  

ي او  خردسال، در ارادهبر اين اساس، وجود همسر و فرزند . كردند نداشت  مبارزه مي
خللي به وجود نياورد و در نتيجه پس از وداع با همسر و فرزند و بستگانش عازم 

ها بيش از چند روز به طول نيانجاميد و سرانجام   حضور حسين در جبهه. جبهه شد
هنگام نبرد در عمليات رمضان و منطقه رودخانه  1361در تاريخ ششم مردادماه 

  . خون خويش غلتيد و به خيل شهيدان اسالم و انقالب پيوست دارخوين در –كارون 
  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

اكنون هفت روز است در خط مقدم جبهه واقع در شرق شلمچه و شمال پاسگاه زيد 
  . اي كه فرستاديد بسيار خوشحال شدم  از نامه. عراق هستم

مشهد ) ع(شاءاهللا به زيارت آقا امام رضا اگر به سالمت بازگشتم، ان! همسر عزيزم
چون ديگر طلبكاري هم ندارم، هر موقع قالي پايين آمد، به پدرم بگو، آن . خواهيم رفت

هر مقدار از . ام بدهد طبق ليستي كه سپرده –هاي مرا تا ريال آخر  را بفروشد و بدهكاري
اگر احياناً به سالمت  پول را كه تو خواستي بردار و بقيه نزد پدرم نگهداري شود كه

ها پرسيدند فرزندتان براي   اگر همسايه! همسرم، مادرم و خواهرم. برگشتم به مشهد برويم
چه به جبهه رفته است؟ بگوييد او فقط به خاطر رضاي خدا و پيشبرد اسالم و اجابت 

رها ي كا همه! همسرم. فرمان امام خميني رفته است و هيچ طمعي به پول و مال دنيا ندارد
اين جا فرماندهي به دست آقا امام . دست خداست، زندگي و مرگ به دست اوست

خيلي دلم . فرزندم فاطمه را به جاي من ببوسيد. رزمندگان را دعا كنيد. است) عج(زمان
دانم سرنوشت من چه  شوم يا نه؟ نمي  دانم موفق مي خواهد دخترم را ببينم، اما نمي  مي

خانه و زن و بچه و شهرم را رها كردم و به سوي جبهه  .من هجرت كردم. خواهد شد
اگر كسي لذت شهادت در راه خدا را حس كند، حاضر است .براي رضاي خدا شتافتم

  . كند  هزاران بار كشته و دوباره زنده شود، و اين لذت را خدا به بندگان خاص عطا مي
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  شهيد حسين قديرزاده آراني
  اسماعيل: نام پدر
  21/12/1365: عروج      20/1/1349: طلوع

  5كربالي  –شلمچه : محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  
  

  :نامه زندگي

اي مستمند و رنج كشيده، نوزادي ديده به  در خانواده 1349بيستم ارديبهشت 
خدمت دين و وار، در  با اين اميد كه حسين. نهادند» حسين«جهان گشود كه نامش را 

  . حسين عزيز لبيك گويد» هل من ناصر ينصرني«شريعت باشد و همواره به نداي 
حسين در هفت سالگي براي تحصيل در دبستان شهيد چمران ثبت نام كرد و 

  . پس از آن دوره راهنمايي را در مدرسه نيكبخت بيدگل به پايان رسانيد
منظور كمك به خانواده، ها به  او ضمن ادامه تحصيل بعدازظهرها و حتي شب

نشست و با درآمد اندك خود، ديني را كه به پدر و مادر داشت ادا   پشت دار قالي مي
كرد، به   افزون بر اين رابطه صميمي خود را با مسجد و قرائت قرآن، بيشتر مي. كرد  مي

  . اي كه در ابتداي جواني مسئوليت اصلي خانواده را بر عهده گرفت گونه
آتش جنگ برافروخته شد و رژيم بعث عراق با كمك  1359اه شهريورم 31

در اين هنگام او در سال دوم . كشورهاي استكباري به ميهن اسالمي ايران حمله كرد
دبيرستان مشغول تحصيل بود و هر روز شاهد اعزام جوانان هم سن و سال خود به 

سوخت تا اين كه   چنان در تب و تاب جبهه مي هاي حق عليه باطل بود و او هم جبهه
شوق وصال محبوب، باعث شد كه با وجود كمي سن از راه تغيير شناسنامه خود، در 
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براي آموزش مقاومت به اصفهان اعزام شود و حدود يك ماه  1364مرداد  19تاريخ 
  . هاي نور گردد بعد، روانه جبهه

اش  وادهدو ماه بعد، حسين با اخذ مرخصي از جبهه به آران آمد و به سفارش خان
اي  در كالس سوم دبيرستان ثبت نام كرد اما عشق به جبهه، باعث شد او تصميم تازه

  . با مراجعه به بسيج عازم جبهه شد 1365دي ماه  27اتخاذ كند و در تاريخ 
هاي فراوان به آرزوي ديرينه   ها و دالوري  پس از رشادت 5حسين در عمليات كربالي
  . يادش گرامي و راهش پررهرو باد. ه حق پيوستخود رسيد و به جمع شهيدان را

  :كالم شهيد

اي  نامه تر از آنم كه شما را نصيحت كنم و يا وصيت ي حقير كوچك بنده... 
  . شوم ي خود كه مؤمن بايد وصيت كند، چند نكته را متذكر مي بنويسم، اما به نوبه

ا تنها نگذاريد و از نخست آن كه طرفدار امام باشيد و همانند مردان كوفه، امام ر
  .تفرقه بپرهيزيد

اگر بدانيد كه بسيجيان با چه شور و حالي به استقبال شهادت ! اي ملت عزيز 
روند هيچ گاه رفتاري خالف شئون اسالم نخواهيد كرد و حرمت شهدا را نگه   مي

  .نماز شب بخوانيد و براي پيروزي اسالم و رزمندگان و امام دعا كنيد. خواهيد داشت
  .كنم كه مرا حالل كنند ه پدر و مادرم وصيت ميب 
از . خواهم اگر سالح من بر زمين افتاد، آن را از زمين بردارند  از برادرانم مي 

هاي خود  خواهم حجاب خود را رعايت كنند و به دوستان و همكالسي  خواهرانم مي
  .ي انقالب را حفظ كنند كنم كه درس بخوانند و آينده  وصيت مي
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هه رفتن من و همرزمانم به خاطر چند قطعه زمين نيست بلكه به خاطر به جب 
حسين كه به خاطر . است) ع(دفاع از اسالم و آزادسازي حرم پاك و مطهر امام حسين

اش را به اسارت بردند و سر از تن  تن از يارانش را از دست داد، خانواده 72اسالم، 
. و به جبهه برويد تا پيروز شويد امام را ياري كنيد! ملت عزيزم. او جدا كردند

  . شاءاهللا والسالم ان
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  شهيد رضا كاظمي آراني 
  يداهللا: نام پدر
  15/1/1361: عروج    7/8/1339: طلوع

  المبين  رقابيه، عمليات فتح: منطقه شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

پيش از آن كه رضا ديده به جهان بگشايد، مادر در خواب ديد كه به چند روز 
خواب مادر چند . بيند  اند و او را شمشير به دست مي اش، شمشيري داده نوزاد آينده

ي بيست سالگي بود به واقعيت پيوست؛ چه آن  سال بعد و زماني كه رضا در آستانه
. كشور عليه رژيم طاغوت بود كه بيست سالگي فرزند مقارن با قيام مردم مسلمان

آمد و   رضا در روزهاي اوج انقالب اسالمي از هنرمندان مشهور منطقه به شمار مي
او در رشته عكاسي، برق كشي . بدين سبب هنر خويش را در اختيار انقالب قرار داد

نخستين اقدام رضا در مبارزه عليه . و امور فني از مهارت زيادي برخوردار بود
خت تيركمان آهن به منظور استفاده از آن براي پراكنده كردن نيروهاي طاغوت، سا

افزون بر اين تهيه عكس و فيلم از تظاهرات و . نظامي وابسته به رژيم بود
و توزيع آن ميان ) ره(هاي مردم و نيز چاپ و نشر عكس امام خميني  راهپيمايي

ها را در خانه خود به طور   او عكس. آمد  راهپيمايان از ديگر وظايف رضا به شمار مي
  . داد  كرد و براي توزيع در اختيار جوانان و نوجوانان قرار مي  مخفيانه آماده مي

رضا كاظمي، هيأتي متشكل از جوانان و نوجوانان محل تشكيل داد و سرپرستي 
اي در ترتيب و تنظيم  اعضاي اين هيأت، نقش عمده. آن را خود بر عهده گرفت

ها به نيرو  شتند و در عين حال، هر يك از آنان، در زماني كه جبههها دا راهپيمايي

٨٠ 
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شد و يكي از كساني كه بيش از همه عازم   كردند، براي اعزام آماده مي  احساس نياز مي
او ابتدا به مدت پنج ماه به جبهه رفت و پس از آن به خدمت . جبهه شد رضا بود

  . يراز به انجام وظيفه پرداختسربازي رفت و در مناطق شاهرود، چهل دختر و ش
ها بود و اصرار بيش از حد او موجب شد كه   عشق واالي رضا، حضور در جبهه

او حدود دو ماه در . با اعزام او به جبهه موافقت شود 1360در تاريخ هفتم بهمن ماه 
در منطقه رقابيه و عمليات  1361جبهه بود و سرانجام در تاريخ پنجم فروردين ماه 

  . لمبين به شهادت رسيدا فتح
  .روانش شاد و راهش پررهرو باد

  :كالم شهيد

سالم و درود به واليت امر، فقيه اهللا اعدل عارف كامل، امام عظيم الشأن دام ظله، 
ي ما را به مسير احيا،  ارزش و حقيرم فداي او باد كه قلب مرده كه سر و جان بي

  ... .فرو انداخت هدايت كرد و اغالل را از گردن امتي بگسليد و 
ام؛ زيرا از  هيهات كه بيست سال از عمرم گذشت، اما هنوز اندر خم يك كوچه

  . ام ام و شرمنده هايي كه به من داده شده، سپاسگزاري نكرده نعمت
بهمن  22دهم از تاريخ   آخرين سخنم، مژده و بشارت بزرگي است كه به شما مي

بهمن به  22بريم، چرا كه طرحي براي   تاكنون در انتظار حمله به سر مي 1360
مناسبت سالگرد پيروزي انقالب در دست اجرا بود، اما چون مزدوران و كفار بعثي كه 
قدرت دفاع از مواضع خود را ندارند، به فكر حمله افتادند و در حالي كه صدام، 

كيلومتري شمال  10فرماندهي مستقيم لشكريانش را داشت به تنگه چزابه كه در 
القدس به دست نيروهاي  بي بستان قرار دارد و در جريان نبرد تاريخي طريقغر

خودي افتاد و دشمن براي بازپس گيري شهر بستان و جبران شكست مفتضحانه خود 
) 7/11/60(تصميم حمله به اين نقطه را گرفت تا راهي براي اشغال بستان پيدا كند 

وهاي كمكي بتوانند در زير باران ها باعث شده بود كه نير  ي بچه مقاومت مردانه
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با آمدن نيروي كمكي، آتش نيروي . خمپاره و توپ خود را به خط مقدم برسانند
نشيني  دشمن به تصور اين كه نيروهاي ما عقب. خودي كمي تضعيف شده بود

اند نيروهاي خود را به طرف سنگرها روانه كرد، اما چيزي از اين خيال نگذشته  كرده
زمين ماالمال از . در دل شب آتش گرفت و نبرد تن به تن آغاز شدبود كه جبهه 

شد سراسر   ها شد، بطوري كه در زير آفتاب تازه دميده مي كشته و زخمي عراقي
  . هاي پيش رو را به خوبي ديد كه چگونه پر از اجساد مزدوران بعثي شده است  زمين

و من انتظار ساعتي را  اند چند روز است كه نيروهاي خودي خيلي زياد آمده... 
 70كشم كه كلمه رمز از فرماندهي اسالم اعالم شود و سرزميني به طول تقريبي   مي

كيلومتر از بستان تا دزفول در آتش خشم و قهر خداوند به دست رزمندگان اسالم 
شاءاهللا اين حمله قبل از عيد  و ان... ور شود و نيروهاي بعثي را عقب بنشانيم شعله

اي ناقابل به پيشگاه حضرت امام خميني و روح پاك   باشد كه هديه. شود  شروع مي
  . شهدا و خانواده شهدا و ملت بزرگ ايران باشد
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  شهيد مسعود مجيدي آراني 
  آقارضا: نام پدر
  12/1/1362: عروج    1/1/1340: طلوع

  ، فكه1عملياتي والفجر  ي منطقه: محل شهادت
  زاده مامگلزار شهداي ا: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  

  

  :نامه زندگي

اي  ي بازار آران در خانواده در محله 1340مسعود در اول فروردين ماه سال 
ي ابتدايي دانش آموز موفقي در ميان هم  در دوره. مذهبي چشم به جهان گشود

 12-10آمد، او در همان دوران نوجواني يعني سنين   هاي خود به شمار مي كالسي
خواند و   گرفت و نماز مي  ي فراوان داشت، روزه مي سالگي به مسائل مذهبي عالقه

وي در جلسات آموزشي قرائت قرآن . كرد  احكام ديني را خيلي خوب رعايت مي
به عنوان دانش آموز نمونه شركت ) ع(مسجد محل و زيارت آقا محمد هالل بن علي

چنان از  مزمان با تحصيل در دبيرستان هماما ه. كرد و چندين بار هديه گرفت  مي
ترين  در اوايل انقالب اسالمي يكي از فعال. حضور در جلسات مذهبي غافل نبود

هاي خود دوشادوش مردم شهيدپرور  دانش آموزان دبيرستان بود كه با هم كالسي
ها تا ديروقت  او همواره شب. كرد  ها شركت مي آران و بيدگل در اكثر راهپيمايي

ياري گر . كرد  را در محل پخش مي) ره(هاي حضرت امام داد و اعالميه  سداري ميپا
كرد و   جوانان پرشور انقالبي و بسيجي بود و دوستانش را به نمازخواندن تشويق مي

مسعود بيش از نوزده . خريد تا براي خواندن نماز تشويق شوند  ها هديه مي  براي آن
مورد هجوم رژيم بعث عراق قرار گرفت و  سال نداشت كه ميهن اسالمي ايران
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ها   هنگامي كه پيام بنيانگذار جمهوري اسالمي را به منظور حضور جوانان در جبهه
راشنيد، بي هيچ درنگي لباس بسيج پوشيد و براي شركت در نبرد با دشمن اسالم و 

ها، يك بار دچار  سال حضور در جبهه 2ايشان مدت . انقالب اعالم آمادگي كرد
ي آهنين او  مجروحيت شد، اما عشق او به اسالم و انقالب اسالمي، نتوانست در اراده

خللي پديد آورد و پس از بهبودي نسبي براي چندمين بار به جبهه رفت و سرانجام 
سالگي به فيض شهادت نايل  22در سن  1362در تاريخ دوازدهم فروردين ماه سال 

  .روانش شاد و راهش پررهرو باد. آمد
  

  :كالم شهيد

ستايش خداي را كه . كنم خداي را كه به ما نعمت رهبري داد  ستايش مي
توانستيم نظام و حكومت اسالمي را در كشورمان برپا كنيم و ستايش و حمد خداي 
را كه توانستيم در اين برهه از زمان در سنگر مبارزه با دشمن متجاوز به اسالم و 

همواره نمازتان را با جماعت برپا كنيد و ! انمردم عزيز اير. كشورمان خدمت كنيم
خود را به ) مبارزه با نفس(دنباله رو هواي نفس خود نباشيد و هميشه در جهاد اكبر 

  .گوش به فرمان امام و رهبر باشيد. سالح ايمان مجهز كنيد تا پيروز و موفّق باشيد
ار كن كه اميدوارم خطاهاي مرا ببخشي، ناراحت نباش و افتخ! پدر بزرگوارم

  .توانستي فرزندت را براي اسالم و قرآن فدا كني
سربلند باش و اعالم كن، پسرم را به خاطر خدا و براي دفاع از ! مادر مهربانم

  .ام دين و ميهن اسالمي فدا كرده
ام  اگر جنازه! مادرجان. خداوند به شما صبر و شكيبايي و اجر عظيم عطا نمايد 

ن جنگ به زمين ماند همانند مادر وهب عمل كن كه به دست شما نرسيد و در ميدا
  . اش برايم اهميت ندارد ام ديگر جنازه گفت چيزي را كه در راه خدا داده



 

                                                      ٨٥  

مسائل ديني و روز را بياموزيد و زندگي ائمه اطهار ! خواهران و برادرانم
السالم به خصوص حضرت زينب عليها السالم و حضرت فاطمه عليها السالم  عليهم

  . ي زندگي خود قرار دهيد سرلوحه را
ي معصومين عليهم السالم را سرلوحه اعمال خود  زندگي ائمه! دوستان گرامي

  . قرار دهيد
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  شهيد علي محمودي آراني 
  محمد: نام پدر
  3/5/1360: عروج    1/1/1343: طلوع

  بانه –كردستان : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمد مح 
  

  :نامه زندگي

از در و ديوار اين . شنويم  از خانه صوت زيباي قرآن را مي  در هر گوشه
مؤذن پير بر باالي گنبدي بام، اذان . آيد  چارديواري خشت و گلي، بوي كالم وحي مي

ه ها بر اتاق كوچكي دوخته شده ك ها از چيست؟ نگاه اين شگفتي. خواند  بي هنگام مي
اي  پدر سراسيمه به ميهمان تازه. ي نوزادي خواهد آمد هاي ديگر صداي گريه لحظه

به روزي كه با خود پيمان بست اگر فرزند، پسر باشد نام . انديشد  كه در راه است مي
باباي پير با لبخندي رضايت بخش مژدگاني . براي او برخواهد گزيد» علي«مبارك 

» !ماشاءاهللا؛ پسره، مبارك باشد«: شود  گلو شنيده ميخواهد و از صدايي كه از ته   مي
» سپاس از خدا«توان ديد و كالمي بيانگر   برق شادي را از چشمان پدر آشكارا مي

شانزده سال بعد، ماه مبارك رمضان، محمد » .علي آمد. خدا را شكر، به آرزويم رسيدم
علي . حت بوددر اتاق كوچك خانه، مشغول استرا –پدر شهيد علي  –محمودي 

: با احترام ايستاد و خطاب به او گفت. فرزند نوجوان شانزده ساله به سراغ پدر رفت
خواهد منو   اي است كه اومدم با شما خداحافظي كنم، دلم مي اين آخريم لحظه بابا،«

  ».ام، منو ببخشي حالل كني و اگر خطايي كرده

٨۶ 
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يبايي مثال زدني خود، هاي سختي بود، اما پدر با صالبت و شك هر چند لحظه
و بدين ترتيب بود » اميدوارم تو هم مرا ببخشي«: فرزند را در آغوش كشيد و گفت

  . هاي حق عليه باطل شد كه علي لباس رزم پوشيد و عازم جبهه
هاي او   مهدي محمودي برادر شهيد علي محمودي ضمن تشريح ويژگي

نند انساني باتجربه، به ما سفارش با اين كه بيش از شانزده سال نداشت، هما: گويد  مي
دوران كودكي و نوجواني علي، باوقار و . كرد، دست از اسالم و انقالب برنداريد  مي

بسيار باگذشت بود و در هر كاري از كمك كردن به . خوش رفتاري او همراه بود
و ت«: گفتند  اي بود كه اهل خانه به او مي رفتارهايش به گونه. ديگران مضايقه نداشت

علي تا كالس دوم راهنمايي در مدرسه » باالخره لباس روحانيت خواهي پوشيد
خواهم كمكي براي خانواده باشم،   چون مي«: روزانه تحصيل كرد و پس از آن گفت

او با وجود سن اندك، . ها درس بخوانم ام روزها كار كنم و شب تصميم گرفته
او . اهرش مشغول كار شدرانندگي يك لودر را بر عهده گرفت و نزد شوهر خو

گرفت، تحويل   رفت و تمام دستمزدي را كه مي  روزي دو ساعت به آموزش نظامي مي
كرد، آن را براي   داد، اگر به خاطر حسن كار خود، انعامي دريافت مي  خانواده مي

  . داد  خريد لباس خواهران و برادران خود اختصاص مي
ما پدر و مادر به خاطر سن اندكش از او علي براي رفتن به جبهه، اصرار داشت، ا

سرانجام . شد  ها ناراحت مي خواستند مدتي صبر كند و او از شنيدن اين پاسخ  مي
. رضايت پدر و مادر را جلب كرد و به منظور آموزش فنون نظامي به تهران رفت

انفجار مركز حزب جمهوري اسالمي و  ي حضور او در تهران مصادف با حادثه
علي كه براي ديدن خانواده به . تن از ياران او بود 72ت اهللا دكتر بهشتي و شهادت آي

رسيد و براي رفتن به جبهه، بيش از پيش   آران آمده بود، بسيار ناراحت به نظر مي
اي  نامه تا اين كه يك روز با خوشحالي نزد خواهرش رفت و وصيت. كرد  پافشاري مي

ام با تو خداحافظي  روم و آمده  من به كردستان مي«: را كه نوشته بود به او داد و گفت



 

                                                           ٨٨  

اين «: او سپس نزد پدرش كه با زبان روزه مشغول استراحت بود رفت و گفت» .كنم
هاي سربازي خود را  او سپس لباس» .ي خداحافظي منه، مرا حالل كن آخرين لحظه

در و مادر ساعت سه و نيم بعد از نيمه شب با پ. به تن كرد و مشغول قرائت قرآن شد
و بستگانش براي آخرين بار خداحافظي كرد و رفت و به آرزوي ديرين خود رسيد و 

يادش گرامي و . در كربالي بانه، در نبردي رويارو با لشكريان بعث به شهادت رسيد
  .ش پررهرو باداهر

  :كالم شهيد

 هيچ. كنم  براي پدر و مادر و بستگان و آشنايان خود، صبر و شكيبايي آرزو مي
دهد، نبايد   پدر و مادري از اين كه فرزند خود را در راه خدا و اسالم از دست مي

خود را در راه  ي بهترين عزيزان و حتي كودك شش ماهه) ع(حسين. ناراحت باشد
ما و شما بايد درس بگيريم و به ديگران . خدا قرباني كرد و اظهار ناراحتي نكرد

  . بياموزيم
ي راسخ و با  من با چشماني باز و اراده! ر و پدر عزيزممادر مهربان، برادر، خواه

هاي خدا را به جا  شادي و هيجان خاصي به طرف جهاد عليه كفر رفتم تا شُكر نعمت
به . ما همه از خداييم و به سوي او باز خواهيم گشت. آورم، شايد رستگار شوم

م خميني حجت در اين دوره، اما. سخنان امام امت گوش دهيد و به آن عمل كنيد
  . خداست و ما را از تاريكي و ظلمت به روشنايي هدايت كرد

پيوسته ) ع(جند بن حارث كه همراه همسر و فرزند خود به كاروان امام حسين
همسر او سپس از فرزند جوان خود به نام . بود، در سرزمين كربال به شهادت رسيد

) ع(و به پيشگاه امام حسينعمر. بشتابد) ع(خواست تا به ياري امام حسين» عمرو«
پدر «: فرمود) ع(امام حسين. شرفياب شد و از او اجازه رفتن به ميدان جنگ خواست

: جوان گفت. اين جوان شهيد شده، شايد مادرش مايل به رفتن او به ميدان نباشد
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عمر به صف دشمن تاخت، دليرانه مبارزه . اتفاقاً مادرم مرا به اين جا فرستاده است
) ع(كوفيان سر او را از بدن جدا كردند و به سوي سپاه حسين. ته شدكرد و كش
و آن گاه . آفرين به تو پسرم: مادر عمرو سر او را در آغوش كشيد و گفت. انداختند

من پيرزن «. عمود خيمه را برداشت و با خواندن آياتي به رجزخواني پرداخت
شمنان خدا براي ياري فرزندان اي د  . اي بيش نيستم فرتوت، ناتوان و از كار افتاده

اين زن دو تن از دشمنان را . آورم  هاي خود از پا در مي شما را با ضربت) س(فاطمه
  . او را به خيمه بازگردانيد و در حق او دعا كرد) ع(امام حسين. به قتل رسانيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

                                                           ٩٠  

  شهيد حسن مطيعي آراني
  علي: نام پدر
  1/12/1360: عروج      1342: طلوع

  تنگه چزابه: محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

بر بلنداي ديواري بلند، با دستان پينه بسته، در عين جواني، خشت روي خشت 
نهاد و به رسم بنايان قديمي، با آواي گرم خويش، بيتي از يك غزل حافظ را   مي

سف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور   كلبه احزان شود روزي يو«: كرد  زمزمه مي
  »گلستان غم مخور

اي خاكي، صف درازي از جوانان و نوجوانان  چند ده متري دورتر، از كوچه
پيشاپيش صف، اين جوان همسايه ديوار به . اش با نظمي شايسته در حركت بود محله

  »ه دارد هوس كرب و بال بسم اهللاهر ك«: داد  اش بود، كه فراخوان مي ديوار خانه
تصميم قطعي خود را . و اين صحنه زيبا بود كه درونش را دگرگون ساخت... 

سن و سال، لباس رزم پوشيد و به سپاه  چون ديگر جوانان هم گرفت و روز بعد هم
  . نور پيوست

او را چون جان خويش  –علي  –حسن مطيعي فرزند اول خانواده بود و پدرش 
از هفت سالگي به مدرسه رفت و آن گاه كه پس از شش سال . تدوست داش

تحصيل، احساس كرد پدر و مادرش چنان بضاعتي ندارند كه قادر به تأمين هزينه 
زندگي و درس او باشند، ترك تحصيل كرد و نزد دايي خود كه بنايي كاركُشته بود، 

٩٠ 
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زبردست شد و به كار پرداخت و با استعدادي كه داشت در زماني اندك، بنايي 
  . خوشحال از اين كه ديگر سربار خانواده نيست

شمسي با تحولي كه يافته بود، به نداي امام خويش لبيك  1360بهمن ماه سال 
او پس از يك ماه مبارزه در . گفت و از سوي سپاه پاسداران كاشان عازم جبهه شد

م و انقالب، عمليات چزابه و در حالي كه بر اثر خيانت گروهي از دشمنان اسال
چگونگي انجام عمليات، افشا شده بود، در زير هجوم آتش دشمن گرفتار شد و به 

  . شهادت رسيد
اش رسيد، نخستين كسي كه لب به  هنگامي كه خبر شهادت حسن به خانواده

او در راه اسالم و قرآن به شهادت رسيد و «: سخن گشود، مادر فداكار او بود كه گفت
  ».كنيم  ار ميما به شهادت او افتخ
  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

موقعي كه دين خدا در خطر باشد و غارتگران از هر سو به اسالم و بر ... 
مسلم است انساني كه خود را . توان خاموش نشست  هاي ما بتازند، چگونه مي  حرمت

ه جبهه قدم نهادم نشيند و من تنها به خاطر اين هدف ب داند، خاموش نمي  مسلمان مي
  . و اميدوارم خداوند اين كار كوچك مرا قبول كند

اين كار كوچك من است . مادرجان، به كسي نگو كه پسرت به جبهه رفته است
. هاي تو را فراموش نخواهم كرد خوابي من هرگز زحمات و بي. و قابل گفتن ندارد

اگر از شهادتم ناراحت . اميدوارم مرا حالل كني، زيرا سخت به عفو شما نياز دارم
  . برايت بخوانند و گريه كني) ع(ي امام حسين شديد، بگوييد روضه

مرا ببخش و . اما پدرم، زحماتي را كه برايم كشيدي هيچ وقت از ياد نخواهم برد
  . حاللم كن
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هر ... خواهرم، حجابت را از ياد مبر، و فاطمه وار، در حفظ حجاب بكوش 
، قرآن بخوان و مرا دعا كن تا با شهداي كربال محشور وقت خواستي برايم گريه كني

  . شوم
خواهم اسلحه خونينم را به دست بگيريد و با دشمن زبون به   برادرانم، از شما مي

براي حفظ اسالم بكوشيد و هيچ وقت امام را فراموش نكنيد، زيرا . مبارزه برخيزيد
  . به اسالم بخشيدامام بود كه ما را از دست كفار نجات داد و روح تازه 
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  شهيد احمد معيني آراني
  محمد: نام پدر
  22/1/1362: عروج    1/2/1338: طلوع

  ، فكه1منطقه عملياتي والفجر : محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  

  

  :نامه زندگي

از كودكي به تحصيل . يافتاي مسلمان، متدين و زحمتكش تولد  در خانواده
ورزيد و آرزو داشت بتواند روزي در كسوت معلمي به كودكان، نوجوانان و   عشق مي

رسيدن به آرزوهايش را نزديكتر  وقفه او، هاي بي تالش. جوانان مملكت خدمت كند
كرد و بدين سبب، پس از اين كه موفق به اخذ ديپلم متوسطه شد، به سبب هوش   مي

اش به دانشگاه راه يافت و با گرفتن مدرك مورد نياز، به معلمي روي  تيو استعداد ذا
  . آورد

هاي مذهبي و انقالبي را   احمد معيني با تحصيل و تدريس، حضور در آيين
ها و تظاهرات در روزهاي اوج انقالب شركتي  كرد و در تمام راهپيمايي فراموش نمي

ي ايران مورد تهاجم دشمن قرار فعال داشت و زماني كه احساس كرد ميهن اسالم
او يك بار در . ها شد عازم جبهه) ره(گرفته است، در اجراي فرمان امام خميني

رويارويي با سپاه دشمن بعثي از ناحيه كمر، به سختي آسيب ديد، اما اين امر، مانعي 
براي حضور دوباره او در جنگ نبود و پس از بهبود نسبي به ياري همرزمان و 

عمليات والفجر مقدماتي آغاز شد و احمد در . نش در منطقه فكه شتافتسنگرا هم
خط اول جبهه به نبرد با دشمن بعثي ادامه داد، اما سرانجام در بيست و دوم 

٩٣ 
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بر اثر اصابت آتش نيروهاي تا دندان مسلح رژيم بعث عراق به  1362ماه  فروردين
د معيني با شكوه فراوان و با پيكر پاك شهيد احم. شهادت رسيد و به لقاءاهللا پيوست

حضور جمع كثيري از مردم شهيدپرور آران و بيدگل تشييع و در گلزار شهداي 
  . به خاك سپرده شد) ع(زاده محمد هالل بن علي امام

  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر

  :كالم شهيد

  :همخواهم چند نكته را تذكر بد  من كوچكتر از آنم كه پيامي بدهم، اما مي... 
  . تحت هيچ شرايطي امام را تنها نگذاريد

هاي دشمن و منافقين را كه تيشه به ريشه اسالم  هميشه در صحنه باشيد و توطئه
  . زنند، خنثي كنيد  مي

و دعاي كميل و نمازجمعه را از ياد ) ع(حضور مجالس عزاداري امام حسين
  . نبريد

  . ر فرصت به ديدار آنان برويدهاي محترم شهداء را تنها نگذاريد و در ه  خانواده
  . مجروحين عزيز اين شهداي زنده انقالب را دعا كنيد

و طول عمر رهبر عزيزمان دعا ) عج(هميشه در نمازهايتان براي فرج امام زمان
كنيد و همواره گوش به فرمان او باشيد، چه آن كه اگر خداي نكرده امام عزيزمان تنها 

  . خورد  بودند، اسالم شكست مي
بالم   ها باشم بر خود مي  ام تا در جبهه اينك كه من روسياه و گنهكار سعادت يافته

  ...خواهم كه شهادت را نصيب من كند   و از خدا مي
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  پور عرشي آراني  شهيد علي اكبر ناظمي
  حسينعلي: نام پدر
  6/11/1365: عروج      1322: طلوع

  5شلمچه، كربالي : منطقه عمليات
  زاده شهداي امامگلزار : محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 
  

  :نامه زندگي

خدا : او گفت. هايت را تنها بگذاري و بروي خواهي من و بچه  به او گفتم مي... «
دست دختر كوچكمان را گرفت، ساكش را برداشت و ... گذارد  شما را تنها نمي

ن امام حسين فعلي چادرم را سر كردم و به ميدا. زودتر برويم كه جا نمانم: گفت
دختر كوچكم را بوسيد و . جمعيت زيادي آن جا بودند. رفتيم) ميدان شهرداري(

داخل اتوبوس از پشت شيشه . دست در دستان من گرفت و سپس سوار اتوبوس شد
پس از مدتي همرزمان او، . براي آخرين بار با تكان دادن دست از ما خداحافظي كرد

دو ماه طول كشيد كه پيكرهاي شهدا از خط مقدم به اما . خبر شهادتش را آوردند
شهر گرداندند، اما كسي اكبر را  50ها را در  جنازه. ها انتقال يافت پشت جبهه

نشناخت، آخر، او سر در بدن نداشت، وقتي جنازه را به آران آوردند، از من خواستند 
تدا شناخت او وقتي رفتم، چون جنازه سر در بدن نداشت، اب. او را شناسايي كنم

اكبر خادم حسينيه بازار بود و مانند اربابش سر در : مشكل بود، اما در آن لحظه گفتم
تو اليق چنين شهادتي بودي، مباركت باشد و مورد : خطاب به او گفتم. بدن ندارد

  ».قبول اربابت
پور، پيش و پس از  هاي همسر شهيد اكبر ناظمي  آن چه آمد، بخشي از گفته

  . تشهادت اوس

٩۵ 
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حاج اصغر آخوندزاده، حاج اصغر سركاري و نوراهللا مسلمي از همرزمان شهيد 
شب عمليات به علي اكبر گفتم، برگرد و : ها گفت  يكي از آن. اكبر ناظمي پور بودند

اتفاقاً آن شب، سردرد داشت و طبق عادت هميشگي، دستمالي به  به خط مقدم نرو،
بايد بروم و دست خودم . آمدم روم كه نميخواستم ن  اگر مي: گفت. سرش بسته بود

  . كشاند  نيست، نيرويي مرا به جلو مي
ها را درو   شب بدي بود، نيروهاي دشمن، تمام بچه: گويد  همرزم ديگر شهيد مي

پس از . وقتي اكبر از ما جدا شد و رفت. كردند، شلمچه به كرباليي تبديل شده بود
  . ابت خمپاره به شهادت رسيده استچند ساعت خبر آوردند كه او بر اثر اص

شد سر   محرم كه مي. پدرم يكي از خادمين حسينيه بازار بود: گويد  پسر شهيد مي
شب عاشورا، سردرد عجيبي داشت، آن قدر كه چشمانش قرمز . شناخت از پا نمي
حتماً : اما پدرم گفت. بابا، امشب الزم نيست به حسينيه بروي: به او گفتم. شده بود

مثل هميشه، دستمالي به سرش بست و . د بروم و از ميهمانان اربابم پذيرايي كنمباي
وقتي آخر شب از حسينيه برگشت، سردردش . دهد  آقا، خودش مرا شفا مي: گفت

مگر ممكن است كسي به آن جا برود و دست خالي برگردد؟ : خوب شده بود و گفت
  . آن جا خانه حاجات و دارالشفاست

ي پور، در جبهه جنوب به عنوان خط شكن فعاليت زيادي داشت شهيد اكبر ناظم
  . به درجه رفيع شهادت نايل آمد 5و در منطقه عمليات شلمچه، كربالي 
  .يادش گرامي و راهش پررهرو باد
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  شهيد رضا نوروزي آراني 
  علي: نام پدر
  25/12/1365: عروج    20/6/1345: طلوع

  تهران  –اتوبان قم : محل شهادت
   زاده گلزار شهداي امام: ل دفنمح

  آران) ع(هالل بن عليمحمد 

  

  :نامه زندگي

» رضا«ديده به جهان گشود، نام او را  1345وقتي در بيستمين روز شهريورماه 
راضي بودن به رضاي خداوند و تقدير «نهادند و پدر، در انگيزه اين نامگذاري بر 

سال بعد، فرزند دلبندش در  20م شد كه شايد در آن لحظه به او الها. تأكيد كرد» الهي
به ديدار خداي » ارجعي الي ربك«راه حفظ اسالم، شربت شهادت نوشد و با نجواي 

  . خويش نايل آمد
رضا در تمام روزهاي عمر كوتاه خويش، هيچ گاه از ياد خدا غافل نبود و حتي 

رگ پدر مشغول تحصيل بود، در هفده سالگي با حادثه م 1362زماني كه در سال 
روبه رو شد و ناگزير در كنار مادر، بار سنگين زندگي خانه و خانواده را بر عهده 

رساني به منظور تأمين  گرفت، راضي به رضاي خدا، ضمن ادامه تحصيل از ياري
  . دريغ نداشت و همزمان با تحصيل به كار نيز ادامه داد  هزينه زندگي خانواده،

هاي مذهبي   سالم و انقالب بود و در تمام آيينرضا نوروزي از جوانان مؤمن به ا
هاي ورزشي،   و انقالبي حضوري فعال داشت افزون بر اين در بسياري از رشته

پس . آمد  هاي معروف ورزشي منطقه به شمار مي  هاي زيادي داشت و از چهره  مهارت
 چون ديگر جوانان و از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، رضا نوروزي هم

٩٧ 
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اي الهي و دفاع از دين و  او جنگ را وديعه. ها شتافت نوجوانان شهر، به سوي جبهه
از جمله وظايف شرعي و ديني و امري واجب ) ره(مملكت را به فرمان امام خميني

هاي نبرد، و رويارويي با دشمن، مبارزه كرد  او چند بار با حضور در جبهه. دانست  مي
هاي  شت، حالتي روحاني داشت و فارغ از دلبستگيگ  و هر بار كه از جبهه باز مي

پنداري بهشت را ديده، و در سرزمين . انديشيد دنيوي به چيزي جز شهادت نمي
هايش عطرآگين  داد و لب  هايش بوي ياس مي چكمه. به نماز ايستاده است) ع(حسين

وارش، آخرين ديدار او هنگام عزيمت به جبهه با مادر بزرگ. از تربت پاك كربال بود
ها، بار سفر  او با تبسمي متفاوت از گذشته. اي از روحانيت و معنويت تمام بود صحنه

تنها آرمان بلند رضا، شهادت در راه خدا و . ها آورد بست و عاشقانه روي به جبهه
اسالم بود و گويا خداي بزرگ، او را آن چنان دوست داشت كه پيش از رسيدن به 

تهران، جان به جان آفرين تسليم  –رانندگي در جاده قم  هاي نور، در يك حادثه  جبهه
  . روانش شاد و روحش پررهرو باد. كرد و به ديدار معشوق شتافت

  :كالم شهيد

پدرجان، تو را نيز بسيار دوست دارم، اما اكنون اسالم عزيز را بيشتر دوست 
مرا به شما داد خدا . در شهادتم ناراحت نباش. دارم، زيرا هر چه داريم از اسالم است

و شما مرا براي اسالم پرورش داديد و راهي جز صراط مستقيم اسالم، شايسته من 
مادرجان، تو را نيز بسيار دوست دارم، اما . برايم دعا كن كه خدا از من درگذرد. نبود

پس اگر از . را بيشتر دوست دارم) س(در اين زمان، اسالم و راه حسين فرزند فاطمه
ايد  به خود غمي راه ندهيد، زيرا مرا براي چنين موقعيتي بزرگ كرده دست شما رفتم،

  . اين كه به راه خدا و به سوي او رجعت كنم
از انقالب دفاع كنيد كه در آن . دوستانم، دست از امام، اسالم و انقالب برنداريد

  . دنيا در قبال خون شهدا مسئول خواهيد بود
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  شهيد علي اكبر وفا آراني 
  ماشاءاهللا :نام پدر
  9/3/1361: عروج    1/1/1339: طلوع

  المقدس خرمشهر، عمليات بيت: محل شهادت
  زاده گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران) ع(هالل بن عليمحمد  
        

  :نامه زندگي

  ».خونين شهر آزاد شد«: ي راديو، با صدايي رسا و آهنگين اعالم كرد گوينده
از رزمندگان اسالم با حضور در عمليات بيت  ها هزار تن  چون ده علي اكبر كه هم

اي بر عهده داشت، در كنار همرزمان خود،  المقدس در آزادي خرمشهر، نقش ارزنده
ي پيروزي شگفت انگيز سپاه اسالم بر مزدوران رژيم بعث، در مسجد  به شكرانه

به  ي خرمشهر به نماز ايستاد و بااخالص كامل، حمد خداي بزرگ را گلوله باران شده
  . هايي پيش از شهادت بود جا آورد، و شايد اين آخرين نماز او، دقيقه

اي متدين و مذهبي تولد يافت و دوران   در خانواده 1339علي اكبر وفا در سال 
كودكي و نوجواني خود را در دبستان بونصر شيباني، مدرسه راهنمايي كه بعداً نام 

م شهيد عبداللهي ناميده شد به تحصيل شهيد علي خدمتي گرفت و دبيرستاني كه به نا
با اين توضيح كه دوره متوسطه را شبانه به پايان رساند و روزها به منظور . پرداخت

  . كمك به خانواده وقت خود را به كار اختصاص داد
به پيروزي ) ره(هجده ساله بود كه انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني

ها، رسالتي را كه  ب با حضور در تظاهرات و راهپيمايياو در روزهاي اوج انقال. رسيد
ميهن  1359هاي سال  زماني كه در نيمه. در قبال اسالم و انقالب داشت ايفا كرد

اسالمي مورد هجوم رژيم بعث قرار گرفت، علي اكبر، پيش از هر چيز به حضور در 
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برد عليه دشمن در جبهه و ياري رساني به جوانان و نوجواناني كه از زادگاه او به ن
انديشيد و بدين سبب، موفق شد در اوايل سال   نقاط مختلف كشور مشغول بودند، مي

و پيش از اين كه تعطيالت نوروزي به پايان برسد، با عنوان سرباز جمهوري  1361
  . ها حضور يابد  اسالمي ايران، لباس رزم بپوشد و در جبهه

بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر  آخرين مأموريت علي اكبر نبرد در عمليات
او هر چند شاهد تحقق آرزوي همسنگران خود در اين عمليات بود، اما در ادامه . بود

نبرد با دشمن به آرزوي ديرين خود، شهادت در راه اسالم و انقالب نايل آمد و به 
  .ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر. لقاءاهللا پيوست

  :كالم شهيد

. كنم ز كربالي ايران يعني از خوزستان و خرمشهر شروع ميام را ا نامه وصيت
تفنگم را بياور تا سينه دشمن را سوراخ كنم كه ديگر تحمل اين همه نامردي را 

آخر مگر اين ملت آزاديخواه و حق پرست چه كرده است كه اين چنين . ندارم
يا جرم است كه اند؟ مگر استقالل و آزادي در اين دن ناجوانمردانه عليه او بسيج شده

  كشند؟   هاي اسالمي را به محاصره اقتصادي و نظامي مي اين چنين ملت
و علي ) ع(اي مادر، كفنم را بياور تا بپوشم كه خون من از خون امام حسين

به جهانخواران شرق و غرب بگوييد كه اگر . تر نيست اش رنگين اصغر به خون خفته
هاي شما قلبم را سوراخ سوراخ كند،  گلوله ام را به آتش بكشيد، اگر خانه و كاشانه

آرزوي شنيدن يك كلمه ضعف و زبوني و آرزوي فروختن دينم را به گور خواهيد 
هاي تنم را به  و به آنها بگوييد كه اگر پيكرم را زنده زنده پاره كنيد، اگر پاره. ... برد

ن دريا صدايم را آتش بسوزانيد، اگر خاكسترم را به آتش بريزيد، از دل امواج خروشا
به اميد پيروزي مستضعفان جهان بر . خواهيد شنيد كه اسالم پيروز است و گريه نكنيد

  . مستكبران
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د  دشهيد سيياجديمحم  
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  محور شلمچه،عمليات رمضان،پاسگاه زيد: محل شهادت
  ادهز گلزار شهداي امام: محل دفن

  آران )ع(هالل بن عليمحمد  
  

  :نامه زندگي

روي نيمكت مدرسه وقتي كه فريادهاي اعتراض اما  عاشق درس و مدرسه بود،
ترين فرصت به  كوشيد در كوتاه  مي شنيد،  مي آميز مردم شهرش عليه رژيم طاغوت را
كرد،   مي احساس» وظيفه شرعي«چه به عنوان  راهپيمايان تظاهركننده بپيوندد و در آن

ي بستگان و دوستانش، او افزون بر كسب  به گفته. حضوري همه جانبه داشته باشد
هايش داشت و  ي برنامه ي امر به معروف و نهي از منكر را در سرلوحه دانش، فريضه

) ره(ياران و دوستانش را به پيروي از دستورات اسالم و فرامين حضرت امام خميني
  . خواند  مي فرا

ي رسول اهللا ديده  اي از سالله در خانواده 1340كه در آذرماه ياجدي  محمد سيد
چون تمامي  هماما  به جهان گشود، هنگام پيروزي انقالب، بيش از هفده سال نداشت،

ورزيد و پيش از آن نيز در تمام جلساتي  مردم زادگاهش به اسالم و انقالب عشق مي
ال داشت زماني هم كه ميهن حضوري فعشد،   مي كه به منظور پيروزي انقالب تشكيل

هاي نبرد،  اسالمي ايران، مورد هجوم بيگانگان قرار گرفت، براي حضور در جبهه
از منطقه آران، لباس رزم  1360كرد و جزو نخستين نفراتي بود كه در سال  شركت مي

  . ها شد پوشيد و عازم جبهه
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داشت به منظور  ذكر اين نكته ضروري است كه او پيش از آغاز جنگ، قصد
شروع اما  كمك رساني به مردم محروم سيستان و بلوچستان عازم آن استان شود،

جنگ تحميلي، او را از اين سفر منصرف كرد و با هدف هماهنگ كردن نيروهاي 
بيدگل را بر عهده گرفت و توانست در  مستعد منطقه، مسئوليت آموزش بسيج آران و

  . دهد اي ارائه اين امر خدمات ارزنده
سالگي به عنوان  20و درست در  20/9/1360ياجدي در تاريخ محمد  شهيد سيد

هاي نبرد در غرب كشور شد پس از سه ماه حضور در  اي بسيجي عازم جبهه رزمنده
به عنوان مسئول  1361اين منطقه به زادگاهش، آران بازگشت و در فروردين ماه 

سازي جوانان منطقه و آماده كردن  نگپايگاه بسيج نصرآباد منصوب شد و در هماه
در عين حال، همواره قلبش . ها، كوشش فراواني كرد آنان با هدف حضور در جبهه

سرانجام در . تپيد و دوري از رزمندگان برايش غيرقابل تحمل بود ها مي براي جبهه
هايي كه از خود نشان  عازم جبهه جنوب شد و با رشادت 1361خردادماه  25تاريخ 

مسئوليت فرماندهي گروهان يكم تيپ نجف اشرف به وي سپرده شد و جزء داد 
  .شكن قرار گرفت رزمندگان گروه خط

در  1361تيرماه  23اش نائل آمد و روز  سيد بزرگوار ما، عاقبت به آرزوي ديرينه
هاي اوليه عمليات رمضان در شلمچه، در خون خود غلتيد و به جمع شهيدان  ساعت

  . ش پررهرو باداهيادش گرامي و ر. ب قرار گرفتراه اسالم و انقال

  :كالم شهيد

كنم كه سعادت جبهه رفتن و سپس لياقت  تو را شكر مي! معبودا! خداوندا
داني كه عبادت و بندگي ام نه از ترس   مي !آفريدگارا... شهادت را به من عطا كردي

  . نيايشي آتش جهنم و نه رفتن به بهشت زيباي توست، بلكه شايسته پرستش و
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اگر كشته شدنم بتواند خدمتي به اسالم و نيز پرورش روحي و ! اي خداي توانا
  . ي شهيدان قرار بده فكري جوانان باشد، مرا در زمره

به واليت فقيه معتقد باشيد . دست از ياري امام برنداريد! مردم غيور و شهيدپرور
  . بسيج را پاس بداريد و با نهادهاي انقالبي همكاري كنيد

 از شما. بدانيد، از امتحاني كه نزد خداوند داريد قبول شديد! اما پدر و مادرم
روي راهم باشند و  خواهم، دنباله  مي خواهم مرا حالل كنيد از برادران و خواهرانم  مي

  . شهدا بدانند ي خود را پاسبان خون همه
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