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اعتقادیمان،  در جنگ  باید  ما  و  مرزنمی شناسد  و  جغرافیا  و  است  عقیده  ما جنگ  جنگ 
بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه بیاندازیم.

                                                                                   
این تفکر بسیجی که پایه گذار آن امام بزرگوار)رحمة ا... علیه( بوده، اکنون صادر شده 
روح  نسیم  بگیرد.  را  آن  جلوی  تواند  نمی  که کسی  است  بهاری  های  گل  و همچون عطر 
لبنان و غزه شاهد هستیم و به  افزا و روانبخش تفکر بسیجی را اکنون در عراق، سوریه، 
لطف خداوند در آینده ی نه چندان دور، در قدس شریف و برای نجات مسجد االقصی هم 

شاهد آن خواهیم بود.
                                                          

امام سید علی حسینی خامنه ای)مد ظله( 

لخمینی)ره(
 امام روح ا... الموسوی  ا
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گروهي از بندگان خدا آنقدر در عبوديت خدا كه غايت خلقتشان بود پاي فشردند تا به ُكنه 
حقيقت آن دست يافتند و محبت معبود در سراسر وجودشان رسوخ كرده تا آنجا كه خدا نيز 

آنان را به دوستي پذيرفت و مصداق اين كالم شريف امام صادق)ع( شدند كه: 
َفال ُمونَِس لَُه ِسَوي اهلل وال نُطَق و ال اِشاَرۀ و ال نفَس االهّ باهلل و هلِلهّ و َمَع اهلل و ِمن اهلل َفُهو في رِياِض 

ُقدِسِه ُمتردٌِّد. )مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه، ص191(
آري سراسر وجودشان ازتولبريز شد ونطق و اشاره و نفس ايشان ازتو،باتو و براي توشد ودر رياض 

قدست منزل و ماوا گزيدند.
و اگر ما خواستيم ازآنان بگوييم تنها براي اين بود كه با شناخت آنها تورا نيز بشناسيم و حيات مرده 

مان رابا نام و يادآنها كه درتوزنده و باقي شدند روح ببخشيم.
گروهي از بندگان كه مشاهده چهره آنها انسان را بياد پروردگار مي اندازد گويي مسافراني هستند 
از ملكوت، وشهيد ما چهره اش يكپارچه نور بود و معنويت، علت آن را هم آخرين فرستاده خدا بيان 

كرده بود: »نورانيت چهره انسان از زيادي نماز شب است«. 
 همه دوستش داشتند. چنانكه در حديث قدسي آمده است:

َفاِذا اََحبَّني اَحَببُتُه َو َحبَّبُتُه الي َخلقي َو اَفَتُح عين َقلبه الي َعَظَمتي َو َجاللي)رساله لقاءاهلل، ص 
41( »پس هنگامي كه مرا دوست داشت، من هم اورا دوست می دارم و محبوب ديگرانش ميكنم و 
چشم دل او را برای تماشای عظمت و جاللم باز ميكنم«. و اين دليل عشق ورزيدن و محبت دوستان 
و اطرافيان به او بود.چرا كه او هم به خدا عشق مي ورزيد.همه بدنبال او بودند او هم بدنبال مهدي 

فاطمه)س(
آمده بود تا اشتياق ظهور را در بين ما دوچندان كند آمده بود تا بفهميم اصحاب آخرالزماني امام 
چگونه اند.او و همرزمان شهيد ش آمده بودند تا به فطرت خويش برگرديم.تا مطمئن شويم در اين 
دوران هم ميشود يارآخرالزماني امام باشيم و مي توان به اصحاب عاشورايي ابا عبد اهلل الحسين ملحق 

شد.
آنها در ميان ما بودند و ما خاموش و آرام فقط نظاره ميكرديم فقط تماشا ميكرديم.

او و دوستانش آمدندوگفتند و عمل كردند وبعد از مقابل چشمان ما سفر كردند ورفتند و ما با 
دنيايي حسرت مانديم.

اما نه سيد شهيدان اهل قلم نهيب ميزند كه:
»پندار ما اينست كه شهدا رفته اند، اما شهدا مانده اند وگذر زمان مارا با خودبرده است«

چهره ای  يكپارچه نور بود    و معنويت
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تهران( فت آباد   )  ی  يا شهدا گلزار  شهید  :    مزار 

زیدانی شهید  علی

1357 تولد :  یخ  اتر

ل
بی تولد  :    ارد ل 

مح

یع  صنا سی   مهند سی   شنا تحصیالت:   کار
ین  ماه    1394  فرورد یخ شهادت  : 3  اتر

نهروان می  عمو منطقه  د -  بغدا جنوب  راق-  ع شهادت:  ل 
مح

لسالم ا علیهم  یین  عسکر مین  اما حرم  از  دافع  و  عش  ا د یستی  رتور گروهک  با  مبارزه   : شهادت  علت 

یی کا ي مر پهباد  ا موکش از  شلیک  نحوه شهادت  : 
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با20  مصادف   1357 سال  شهريور  دردوم  يزدانی  علی  مهندس  شهيد 
ای                                                                                 درخانواده  و  درشهراردبيل   139۸ المبارک  رمضان 

متدين ومحب اهلبيت عليهم السالم به دنياآمد. 
پدرش چون درشبهای قدر متولد شد نامش را 
علی گذاشت تا هميشه زير سايه ی ائمه اطهار 
دوران  كند.  زندگی  وار  علی  و  شود  بزرگ 

اردبيل و درشهرستان سرعين  را در  كودكی 
به  بهمراه خانواده  و درشش سالگی  گذراند 

تهران آمدند و درمحله فالح ساكن شدند. 
محله  درهمين  خودرا  تحصيل  دوران 
گذراند دركناربازيگوشی هاي كودكانه يكی 
ازفرزندان باهوش خانواده ومدرسه بحساب 
ميآمد . دركنارتحصيل علم در بسيج مساجد 

و هيئات مذهبی شركت ميكرد وهمين 
مسئله باعث رشد و بالندگي روحيات 

مذهبي واعتقادات او ميشد.

ن ،      يادبود  ارزشهای انسانی است ياد شهیدا

شتند  گذا علی  را  انمش  و  شد  متولد  1357فرزندی  قدرسال  ردشبهای 
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بعدازگرفتن ديپلم درسال 1376واردخدمت سربازی شد .نيمی ازخدمت رادرپادگان امام رضا 
)ع(درشهركازرون و نيمی ديگررا درميبد يزد سپری كرد. 

علی درحين خدمت به درس خواندن مشغول شد و باپشتكاري كه داشت دركنكورموفق به 
قبولي دررشته مهندسي صنايع دانشگاه زاهدان شد. علي دردوران خدمت به خودسازي واهتمام به 
عبادات وانجام واجبات ومستحبات وترک محرمات مشغول بود و دوستانش به همين علت اورا بعنوان 
پيش نماز خود انتخاب كرده بودند. لقبي كه به اوداده بودند واو رابه اين لقب مي شناختند علي غفيله بود.
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ساعت  شبها  بوديم,اكثر  پادگان  داخل 
مسجد  به  سركشی  برای  شب  نيمه  دو 
باز است و  آسايشگاه ميرفتم و ميديدم در 

جواني)علی يزدانی (در تاريكی به نماز ايستاده.
يكی از همين شبها كه دوباره براي سركشي به 
مسجد رفتم در بسته بود ،ديدم علی بازبه نماز 
ايستاده و متوجه شدم كه از پنجره وارد نمازخانه 

شده و مشغول نماز شب خواندن است.

شهيد علی در دوران تحصيالت دانشگاهی 
با  توانست  زاهدان  شهرستان  در  خود 

اقدامات فرهنگی و سياسی تاثيرات فراوانی 
را در سطح دانشگاه و اين شهرستان بگذارد 
كه از اين قبيل می توان به قائله فتنه سال 
7۸ و اتفاقاتی كه در دانشگاه های آزاد و  
دولتی سيستان و بلوچستان رخ داد نام 

برد.
بسيج  جانشينی  سال ها  آن  در  وی 
دانشجويی دانشگاه آزاد زاهدان را بر 
عهده داشت كه موفق شد جمعيت 
بسيج  عنوان  تحت  را  زيادی  جوان 
دانشجويی برای فعاليت های فرهنگی 
هم  از  برای  بسيار  كه  نمايد  جمع 

پاشيدگی آن جمعيت نگران بود.

كانونی  تهران  ودر  تحصيل  خالل  در 
بهترين  از  يكی  همكاری  با  را  فرهنگي 
دوستانش پايه گذاری كردندوبه دليل عالقه ی 
خاصی كه به شهيد همت داشتند نام كانون را 
شهيد همت گذاشتند. كار اصلی اين كانون پرورش 
نوجوانان و هدايت آنها در مسيراسالم ،اهلبيت و 
انقالب وباروري استعدادهای علمی آنان بود. اين 
جوانان اكنون هر كدام فارغ التحصيل دانشگاههای 
كشور وافرادي متدين،هياتي وانقالبي  بوده و در 

جايگاه خود فرد مفيدی بحساب می آيند.

اهتمام جدی هب نماز شب

بسیج دانشجویی

کانون شهید همت

,,

,,,,
,,

,,,,
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يک  ميگفت:  شهيدعلی  دوستان  از  يكی 
بار در اردوی راهيان نور و در مسجد جامع 
فراوان  خرمشهرشهيد علی وقتی شور و شوق 
دوستانش رادر بسيج دانشجويی ميديد. از اينكه 
اين گروه از هم جدا شود نگران بود وميگفت اين 
گروه نيازدارديا فرمانده يا من شهيد شويم تا پيوند 

بچه ها محكم تر شود. 
طبق گفته ی دوستان .شهيد علی در آن زمان 
فردی تشكيالتی و استوار بود كه بسيار در راستای 

انقالب اسالمی تالش می كرد.

دانشگاه رادر استان سيستان و بلوچستان 
و در شهر زاهدان در رشته مهندسی صنايع 
در  برد.  پايان  به  ها  سيستم  تحليل  گرايش 
فعاليتهای  ،در  تحصيل  بر  عالوه  دانشگاه  دوران 
و  )ع(زاهدان  ابيطالب  بن  علی  مسجد  فرهنگی 
بسيج دانشجويی دانشگاه حضورتاثيرگذاري داشت 
وباروحيه انقالبي و اخالق و منش اسالمي باعث 

جذب جوانان دانشجو به اسالم و انقالب شد.

شهيدعلی عالوه بر تحصيل علم و فعاليتهايی 
كه داشت برای گذراندن خرج تحصيل ،در 
كنار مسجد علی بن ابيطالب )ع(مغازه ای اجاره 
كرد و در ان به كارهای فرهنگی می پرداخت . در 
همان دوران بود كه مسجد علی بن ابيطالب)ع(

توسط عوامل ضد انقالب بمب گذاری شد و مغازه  
و همه مايملک شهيد علی از بين رفت. ولی توكل 

باالی او باعث ميشد كه هيچ وقت نااميد نشود.

جذب جواانن دانشجو

شور و شوق خدمت

تحصیل
خرج 

,,

,,

,,

,,

,,

,,
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نشیب  و  فراز  تمام  با  دانشگاه  دوران 
هایش در سال 81 به پایان رسید  شهید 
علی بعد از5 سال  ادامه خدمت خود را در 
راهی   83 سال  ودر  رساند  پایان  به  یزد  میبد 
تهران شد تا بتواند با آموخته های خود به اهداف 
با   سال  همان  لذا   . شود  تر  نزدیک  مقدسش 
جذب در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حضور 
پر  از  یکی  که  نیروی قدس سپاه  در  داوطلبانه 
مخاطره ترین رده هاست عمق اعتقاد و ارادت 
ودریکي  داد  نشان  انقالب  آرمانهای  رابه  خود 
اشتغال  فعالیتها  موثرترین  و  ترین  ازتخصصي 
داشت.. شهیدعلي طی ده سالی که در این نیرو 
مشغول خدمت به اسالم و انقالب بود هر چه در 
توان داشت درطبق اخالص می گذاشت تا بتواند 
فرد مفیدی براي نظام اسالمي باشد.در این دوران 
از آموخته های دانشگاهی  نه تنها  شهید علی 
ای که  زمینه  بلکه در هر  استفاده میکرد  خود 
فکر میکرد برای ادامه وتحقق اهداف خود نیاز 
است وارد میشدو علم آن را می آموخت .آنچه 
از او وخدماتش در این نیرو درذهن همکارانش 
و  طبعی،سختکوشی  باز،شوخ  روی  باقیمانده 

پرکاری ایشان است.

تحصیل
خرج 

ران انقالب اسالمی,,,, جذب رد  سپاه پاسدا
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بايكي   85 سال  در  يزدانی  علی  شهید 
کرده  زهرا)س(عقد  حضرت  ذريه  ازسادات 
ودر سال 87 زندگی مشترک خود را آغازنمود. 
عالقه شهید به ائمه اطهار مخصوصاً مادر سادات 
حضرت زهرا )س(بقدری زياد بود که شايد به 
ازدواجش  اصلی  داليل  از  يكی  بگويیم  جرات 
حضرت  به  شدن  تر  نزديک  سادات  ذريه  با 
والدت  روز  میگفت  خودش  زهرا)س(بود. 
حضرت زهرا )س(در کربال از امام حسین )ع(
تا  شوم  زهرا)س(  حضرت  داماد  که  خواستم 
زهراست. مادرم  بگويم  تمام  جرات  با  اينگونه 
به  بعد  ماه  چند  کربال  زيارت  همان  از  بعد 
خواستگاری آمد و شد داماد حضرت زهرا)س(

,,,,) س ( هرا ز ت  حضر د  ما ا د
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14

بعد از ازدواج فعالیتهای شهید چه درزمینه کاری و 
چه در زمینه بسیج وکانون نه تنهاکمتر نشد بلكه با 
همراهی همسرش بیشتر از قبل شد . کانون همت بعد 
از مدتی عالوه برجنبه علمی به جنبه فرهنگی نیز پرداخت 
.بنابر خواسته شهید علی و موافقت دوستان ،ديگر وقت 
آن بود که اين نوجوانان وجوانان عالوه بر تحصیل علم 
به تحصیل معرفت نیزبپردازند و کانون همت تبديل شد 
به هیئت مكتب الشهدا .هیئتی که هر هفته چهارشنبه ها 
برگزار میشد وهمچنان هم با ياد شهید و حضورشهید 
به  دودختر  مشترک  زندگی  اين  از   . شود  می  برگزار 
يادگار مانده دختری که نام مادر سادات را بر او نهاد و 
دختری که هم نام عمه سادات شد : زهرا و زينب.هشتم 
دی ماه سال 89 خداوند زهرا را به او هديه کرد و زينب 
فرزند دوم در بیست و هشت دی ماه 92 متولد شد.

 زهرا و زینب,,,,

نی ا د زی علی  شهید  ت  د شها د   لگر سا لین  و ا مه  ان ه  ژی و 11



اواخر سال 91 بود كه در سوريه جنگ شروع شد 

و زمزمه های رفتن آغاز شد . خرداد 92 بود كه به 

اين  ولی  بود  راه  در  دوم  فرزند  آنكه  وبا  رفت  سوريه 

برون  ماموريت  اولين  نشد.اين  رفتنش  از  مانع  مسئله 

ماموريت  يک  به  بود  قرار  اول  بود.  شهيدعلي  مرزي 

ديد  را  آنجا  شرايط  و  رفت  وقتی  ولی  برود  15روزه 

روز   49 و  برگردد  كه  كند  راضی  را  خودش  نتوانست 

فرزندش  فهميد  و  برگشت  وقتی   . ماند  منطقه  در 

دختر است خنده ای بر لـبانش جاری شد و گفت نام 

برای  زينب)س(.من  حضرت  .بيمه  است  زينب  فرزندم 

ان  هم  او  و  ميكنم  )س(خدمت  زيـنب  خانم حضـرت 

محل  زينب   تولد  از  است.بعد  فرزندم  مراقب  شااهلل 

آل  از حريم   يافت.دفاع  تغيير  عراق  به  ماموريتهايش  

اهلل در عراق .بله شايد همه با خودشان بگويند مگر عراق 

هم  شهيدمدافع دارد .زماني بود كه حرمين عسگريين 

از سوي مزدوران داعش بشدت تهديد ميشد و دوستان 

عراق  راهي  ايشان  مقدس  حريم  از  دفاع  براي  اهلبيت 

نباشند.  تا در مقابل حضرت مهدي)عج(شرمنده  شدند 

برای  كرد   احساس    علی  شهيد  زينب  تولد  از  بعد 

خدمت بيشتربه اسـالم بايد به عـراق برود.سال 93 سه 

. عسگريين  حرمين  از  دفـاع  برای  رفـت  عراق  به  بار 

,,,,
الله آل  يم   حر از  دافع 
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شت  اولین سالگرد     شهادت وژیه انمه زبرگدا
 شهید    کمال شیرخانی
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آخرين  سال93براي  ماه  درآخرين 
بوديكماه  شدوقرار  اعزام  عراق  باربه 
برگردد.تحويل  جديد  سال  وهنگام  بعد 
ونمیدانیم  حضورداشت  94درکربال  سال 
حسین)ع(چه  ارباب  حضرت  درحرم 
شد  مشرف  آقا  زيارت  به  وچگونه  گفت 
را  اش  نامه  ت  شهاد  ارباب  حضرت  که 
مصادف  ماه  فروردين  ودرسوم  کرد  امضا 
با شب شهادت حضرت زهرا)س(درمنطقه 
بغدادباآتش  درجنوب  نهروان  عمومي 
پهپادهاي آمريكايي شربت شهادت نوشید 
چند  هايي  تكه  جز  وازپیكرمطهرش 
که شهادت  آرزوي خويش  وبه  بازنگشت 
بودرسید. اهلبیت  ازحريم  دفاع  درراه 

روحش شاد و قرين رحمت الهي باد.

کایی,,,, پهپاداهی آمري

شـهـیـد 

عـلـی  یـزدانـی
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دنیاست  بابای  قشنگترین  ما  بابای   
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حتی اگه تو آسمون اهست ... 
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حرم  علیهم السالم  اهل بیت  دشمنان  امروز  نمی کردند،  دافع  و  نمی رفتند  اينها  اگر 
حضرت زینب سالم الله علیها را با خاک يکسان کرده بودند، سامرا را با خاک يکسان کرده 

بودند و اگر دست شان می رسید کاظمین و نجف و کربال را هم با خاک يکسان می کردند.

)مدظله(: ای  خامنه  امام 
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والدت با بركت دختر اميرالمؤمنين عليهما السالم، كه 
حاال دفاع از حريم پاكش نمادی است برای دفاع 
انتشار  برای  است  بهانه ای  اسالم«،  »حريم  از 
حاشيه های يكی از ديدارهای خانواده های شهيدان 
مدافع حرم با رهبر معظم انقالب اسالمی در بيت رهبری:

كبری  زينب  حضرت  بنی هاشم  عقيله  والدت 
از  كردن  ياد  برای  است  خوبی  فرصت  سالم اهلل عليها 
شهيدانی كه اين روزها دوباره فضای زندگی ايرانيان را 
ر كرده اند. شهيدانی كه  به عطر شورانگيز شهادت معطهّ

»حقيقتاً حق بزرگی بر گردن همه ملت ايران دارند.  
"شهيد  دارند:  مشترک  اين شهيدان يک صفت  تمام 
مدافع حرم" امتيازی كه آنان را متمايز كرده است: »اگر 
اينها نمی رفتند و دفاع نمی كردند، امروز دشمنان اهل بيت 
عليهم السالم حرم حضرت زينب سالم اهلل عليها را با خاک 
يكسان كرده بودند، سامرا را با خاک يكسان كرده بودند 
و اگر دست شان می رسيد كاظمين و نجف و كربال را هم 

با خاک يكسان می كردند.
 اما فقط دفاع از حرم نيست كه به آنها جلوه ديگری 
از  متجاوزان  كردن دست  كوتاه  ديگرشان  امتياز  داده، 
خاک ايران اسالمی است؛ آن هم نه در مرزهای كشور كه 
كيلومترها دورتر از آن، ؛ شهيدان مدافع حرم »با دشمنی 
مبارزه كردند كه اگر اينها مبارزه نمی كردند، اين دشمن 
می آمد داخل كشور. اگر جلويش گرفته نمی شد ما بايد 
اينجا در كرمانشاه و همدان و در بقيه استانها با اينها 
می جنگيديم و جلوی اينها را می گرفتيم. در واقع اين 
شهدای عزيز ما جان خودشان را در راه دفاع از كشور، 

ملت، دين و انقالب اسالمی فدا كردند. 
امتياز ديگر اين شهيدان كه حكايت از مظلوميت آنها 
اين  دارد، »شهادت در غربت« است. »امتياز سوم هم 
هم  اين  رسيدند.  شهادت  به  غربت  در  اينها  كه  است 
يک امتياز بزرگی است و پيش خدای متعال فراموش 

نمی شود. 
خانواده شهيد "علی يزدانی كنزق" خانواده شهيد بعدی 
است كه آقا نامش را می برند و قرآن هديه شان را امضا 
می كنند. پدر شهيد با عكس شهيدش كه حاال با اشک 
نمناک شده، به آقا نزديک می شود و بعد از چند بوسه، با 
زبان آذری گفت وشنودی در  می گيرد و پدر به پرسش های 

آقا درباره كنزق و محل زندگيش پاسخ می دهد.
شهيد يزدانی دو دختر خردسال دارد. همسر شهيد در 
حالی كه يک دختر در آغوش و دست دختر ديگر در 
در دستش است، به آقا می گويد: "من به اين فكر بودم 
كه اگر خود شهيد االن اينجا بود به شما چه می گفت. 
به نظرم تنها يک جمله می گفت آن هم اين بود كه آقا 
امر كرديد و ما گفتيم بسم اهلل! دو سال پيش هم به 
من گفت و من گفتم بسم اهلل!" آقا می گويند: »اگر اين 
روحيه شما نبود، مردان تان اينجور به دل و سينه دشمن 
نمی رفتند. اين روحيه های خوب بود كه اين مردان را 
وارد اين ميدان ها كرد. خدا ان شاءاهلل شما را حفظ كند.«

فع حرم: ی مدا ر  با همسران شهدا امام خامنه ای )مدظله( رد ديدا

»اگر این روحیه شما نبود، مردان اتن اينجور هب دل و سینه دشمن نمی رفتند.

ن اه کرد. خدا ان شاءالله شما را حفظ کند.«  این روحیه اهی خوب بود که این مردان را وارد این میدا
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رسعادت      .. ديدا
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ر مقام معظم رهبری ؛ از زبان همسر شهید  خاطره ديدا

 امروز سعادت ديدار با مقام معظم رهبري 
نصيب ما شد ديداري كه شهيد علی هميشه 
شهادت  سعادت  به  ولی  داشت  را  آرزويش 
از آن فضيلتي نيست.ديداري كه  رسيد كه باالتر 
برای رسيدن به آن بهای سنگينی داديم . مطمئن 
بودم كه امروز شهيد علی هم همراه ما به بيت می 
آيد ولی با رفتارهای دختر كوچكم زينب حضورش 
رو ميشد مطمئن شد .وارد محلی شديم كه قرار بود 
سواراتوبوسهايی بشيم كه بسمت بيت ميرفت. ديدم 
زينب باباشو صدا ميكنه گفتم بابا كجاست؟ گفت 
ايناهاش. گفتم بدو برو پيش بابا.ديدم دوان دوان 
باباشو صدا ميكنه و ميره بسمتی كه صندلی های 
خالی داشت . گفت بابا ايناها.گفتم كو؟ باز نگاهی 
كرد و گفت نيست . باز نگاهی به اطرافش كرد و 
دويد بسمت ديگه.احساس كردم با باباش داره بازی 
ميكنه چون اطرافمان كسی نبود كه زينب بشناسد 
يا حتی پدرش را با او اشتباه بگيرد.وبچه ها چون 
فطرتشون پاكه چشمشون بيناتر ازماگرفتاران در 
حصار دنياس.ازآنجا سوار اتوبوس شديم و بسمت 
بيت راهی شديم . زمان نمازظهربه بيت رسيديم و 
نماز جماعت را با آقا اقامه كرديم ، بعد از نمازحضرت 
آقا كمی برای همه صحبت كردند و بعد از آن ديدار 
با خانواده ها شروع شد . تو ذهنم حرفهای زيادی 
بود كه خدمت آقاعرض كنم از دلتنگی های خودم تا 
بيقراری های زهرا و زينب. باالخره بعد از چند خانواده 
نوبت به مارسيد.دست زهرا را گرفتم و زينب را بغل 

كردم و خدمت آقا رسيدم حضرت آقابا مالطفت 
كشيدند  زهرا  سر  به  دستی  و  كردند  احوالپرسی 
يک لحظه همه حرفها و گرفتاريهاودلتنگيها از يادم 
رفت و فقط يک جمله در ذهنم ماند. انگار واقعاً 
بايد حرفی گفته ميشد كه شهيد علی ميخواست به 
حضرت آقا عرض كردم : من به اين فكر بودم كه 
اگر خود شهيد اآلن اينجا بود به شما چه می گفت. 
به نظرم تنها يک جمله می گفت آن هم اين بود كه 
آقا امر كرديد و ما گفتيم بسم اهلل! دو سال پيش 
هم به من گفت و من گفتم بسم اهلل! و حضرت آقا 
فرمودند: گر اين روحيه شما نبود، مردان تان اينجور 

ين به دل و سينه دشمن نمی رفتند.  ا
اين  كه  بود  خوب  روحيه های 
مردان را وارد اين ميدان ها كرد. 
حفظ  را  شما  ان شاءاهلل  خدا 
از  بايد  كه  چيزی  كند.«تنها 

آقا خواست دعای عاقبت 
همه  برای  بخيری 

چيزی  ماست 
امروزازشون  كه 
ست  ا خو ر د
ديدار   . كردم 
مقتدايمان  با 
تمام شد و وارد 
تا  شديم  حياط 
ديدم  برگرديم 
داستان  باز 
صبح تكرار شد 
و زينب به اين 
سو  آن  سوو 
باباش  دنبال 

و  ميره 
ش  ا صد

ميكنه 
نجا  و ا
كه  بود 
يقين  به 
م  سيد ر
ز  و مر ا

شهيد علی 
خودش با ما و در كنار 

ما حضور داشت

به حضرت آقا عرض كردم : من به این 
فکر بودم كه اگر خود شهید اآلن اینجا 
بود به شما چه می گفت. به نظرم تنها یک 
آقا  كه  بود  این  هم  آن  می گفت  جمله 
بسم اهلل! دو سال  گفتیم  ما  و  امر كردید 
پیش هم به من گفت و من گفتم بسم اهلل!
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خاطرات      يکسال زندگی            
  بدون حضور جسمانی       و         با حضور معنوی شهید علی
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هجدهم دی ماه 94 تولد دخترهای گل 
شهید علی

پارسال وقتی صحبت جشن تولد گرفتن 
برا بچه هارو باهم می كرديم شهيد علی 
گفت بزار يه تولد بگيريم برا دوتاشون آخه 
زهرا متولد ۸ دی ماه و زينب متولد 2۸ دی 
ماه هست . گفت1۸ دی ماه بگيريم و همين 
هم شد تولدی كه هنوز در ذهنم خيلی خوب 
مانده . امسال هم به رسم پارسال تولد بچه 
هارو 1۸ دی ماه گرفتيم اون هم نه در خانه 
بلكه در كنار شهيد علی درگلزار شهدا و كنار 
مزارش. حضور معنوی شهيد علی در كنار بچه 
ها اون هم در روز تولد خيلی خوب احساس 

می شد .
زندگی  سال  هشت  اين  تو  ؛  من  هستی 
هرمناسبتی كه می شد كيک تولد با خودت 
بود ای كاش بودی و خودت به سليقه خودت 
برای بچه هاكيک می گرفتی . ای كاش بودی 
اسباب  ها  بچه  برای  هرسال  مثل  خودت  و 

شادی رو فراهم می كردی ای كاش . . . 

 ای کاش بودی ...

دوم شهریور ماه 94 تولد شهید علی
به  هرسال  زندگی  سال  اين هشت  تو 
رسم ياد بود دوم شهريورجشن تولدی 
می گرفتيم .پارسال درسالروزتولد شهيد 
علی خانواده  رو برده بوديم باغ هويزه هيچ 
وقت فكر نمی كردم اين آخرين جشن تولدی 
باشه كه ما دور هم با حضور شهيد علی برگزار 
می كنيم.امسال هم به رسم سالهای قبل روز 
تولدش رو دور هم بوديم با حضورتمام خانواده 
و دوستان و آشنايان  و با حضور معنوی شهيد 
علی . اومديم بهش بگيم علی جان هميشه 
و  باش  ما  كنار  هميشه  و  هستيم  بيادت 

كمكمون كن .

  همیشه کنار ما باش ...,,,,
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دوم اسفند ماه  94 بود وما  به ياد آخرين ديدارمون با شهيد علی اومديم فرودگاه مهرآباد 
. همون جايی كه بچه ها با پدرشان خداحافظی كردند؛ به اميد اينكه 20 روز بعد به 
استقبال پدر بيايند ولی ....؛  يادش بخير يک سال از آخرين ديدارمون ميگذره . قرار نبود 
قبل عيدبه ماموريت بره گفته بود نيروها رفتند و ديگه به حضور من نيازی نيست.ساعت 5 غروب 
دوم اسفند بود كه با من تماس گرفت و گفت بايد برم عراق اول ازش خواستم نره ولی ديدم 
تصميمش جديه و ميخواد بره. گفت ساكم رو بيار مهرآباد آخر تماسش هم گفت راستی تونستی 
بچه هاروهم بيار . انگار همه چيز دست بدست هم داده بود تا من در مقابل اين رفتن سكوت كنم 
و برخالف بارهای قبل كه از رفتنش رضايتی نداشتم اين بار با رضايت تمام ساكش را آماده كردم 
و با بچه هاراهی فرودگاه شديم. ميدون آزادی محل قرار ما بود شهيد علی را سوار ماشين كرديم 
و راهی مهرآباد شديم . ترافيک زيادی بود با خنده گفتم علی، بعيده با اين ترافيک برسی . لبخند 
و آرامش هميشگی بر چهره و لبانش جاری شد و گفت : مهم نيست نميرم . اصال هر چی قسمت 
باشه . وقتی به فرودگاه رسيديم از جلوی در وروديش پياده شد و از روی ماشينها ميپريد و خودش 
رو به دوستانش رسوند تا بليط پروازش رو بگيره وجانمونه. آرامشی در دلم بود كه هيچ وقت در 

سفرهای قبليش نداشتم

,,,,
  همیشه کنار ما باش ...

ر آخرین  ديدا
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شت  اولین سالگرد     شهادت وژیه انمه زبرگدا
 شهید    کمال شیرخانی

26

 اون روز علی بليط رو  كه گرفت و باز اومد پيش ما تو محوطه 
فرودگاه روبروي ترمينال يک با بچه ها كلی بازی كرد . وقت 
خداحافظی بود بمن گفت چی ميخوای بيارم خنده ای كردم و 
گفتم سالمتی خودت.به زهرا گفت دخترم زهرا چی ميخواد بابا بياره 
برات زهرا به اطراف نگاهی كرد و گفت پرچم.بابا علی برام پرچم ايران 
بيار . شهيد علی با خنده ای گفت آخه من تو عراق پرچم ايران از 
كجا پيداكنم .زهرا انتخابش رو كرده بود و مصمم ميگفت باباعلی من 
پرچم ميخوام شهيد علی هم گفت باشه گلم ميارم برات و خداحافظی 
كرد و رفت به اميد اينكه زود برگردد . غافل از اينكه اين آخرين 
ديدار ما بود زهرا وقتی به ماشين برگشت  گريه ميكرد و ميگفت 
بازم باباعلی منو تنها گذاشت و رفت و هيچ چيز آرومش نميكرد. 
انگار زهرا كوچولوی ما فهميده بودكه اين آخرين ديداربا باباش بود.

راز پرچم خواستن زهرا رو هم روز تشييع پيكر مطهرش فهميديم كه 
تابوت شهيدعلي با پرچم ايران مزين شده بود و همون پرچم تا مدتها 

بر سر مزارش بود..

رپچم اریان,,,,

23
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.... خاکرزی خاطرات
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.
وژیگی اهی اخالقی شهید علی از زبان همسر و دوستان :
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رابطه شهید با مردم  :  شهيد علی در    
تما م مدت عمرش تالش ميكرد به همه 
مردم خدمت كند و حتی به جرات ميتوانم بگويم 
جواب بد اخالقی های ديگران راهم با خوشرويی 
هميشه  و  داشت  اعتقاد  جمله  يک  اوبه   . ميداد 
ميگفت : تو نيكی می كن و در دجله انداز كه ايزد 
در بيابانت دهد باز و ورد زبانش هميشه اين بود كه 
تودر حق ديگران خوبی كن و مزدت را از خدا بگير 

از بندگان خدا توقع جبران نداشته باش

 : و مادرو خانواده  با پدر  رابطه شهید 
برای خانواده احترام خاصی قائل بود و از 
انجام هر كاری كه از دستش بر می آمد دريغ 
نمی كرد. تمام سعی خود را ميكرد كه از هر لحاظ 
نه تنها باعث آزارپدرومادرنشود بلكه رضايت تمام 
ديدارپدر  به  هروقت  نمايد.  را جلب  آنها  كمال  و 
و مادر ميرفت آنهارا بهر نحوي شده خوشحال و 
راضي ميكرد.براي مادرش احترام ويژه اي قائل بودو 
تا آنجا در برابرش خضوع داشت كه بيشتر اوقات 
صورتش را كف پاي مادر مي گذاشت و وقتي مادر 
از او مي پرسيد چرا اينكاررا ميكني جواب ميداد 
نيست.همچنين در  مادران  پاي  زير  مگربهشت 
ارتباط با خواهران و برادران خود نيز تالش ميكرد 

حالل مشكالت آنها باشد .

مزدت را از خدا بگیر

بهشت زری پای ماردان

,,

,,

,,

,,
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 فرد والیت پذیری بود و این موضوع رو می 
توانم با صحبتهای خودش تو هیئت 

مکتب الشهدا برای شما عنوان کنم.  
رفقا پای كار بياييد.مدينه نيست 

كه بيخيال باشيم.خيلی ها تو مدينه بی 
خيال شدند . خانم زهرا )س( می آمد 
وخونه اصحاب رو دق الباب ميكرد كه 

بياييدمگه شما غدير نبوديد. گفتند 
خانم ما بيعت كرديم اما بي خيال 
ای  هيچ ضربه  مي شدند.اسالم 

واليت پذریی و ثبات قدم رد راه واليت  ,,,,

باالتر از بی خيالی امتش نخورده.رفقا گوشه نشينيد 
كنار نريد پای كار وايسيد كه آخر سر همين خانم 
زهرا اون دنيا می تونه غالم هايش رو جمع كنه 
.ان شااهلل كه اين مهر نوكری بخوره به تن ما و من 
مطمئن هستم كه اگر اين روال ادامه پيدا كند 
و آقا بيايد باز دق الباب ميكند اگر چه ما مرده 
باشيم كه دوستان بلند شيد كه مهدی آمده و 

اون انتقامی كه بايد بگيرد را خواهد گرفت.
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شاگردی که هب استادش رسید ,,,,

خاصی  رابطه  اول  روزهای  همان  از 
باشهيد حاج اسماعيل حيدری برقرار 

كرده بود
بعد از شهادت حاج اسماعيل در مرداد 1392 
در حلب سوريه ، علی بسيار غمگين شده بود 
بارها وبارها ميگفت االن نمی فهميم ، زمان بايد 
پاسداری  وچه  استادی  بفهميم چه  تا  بگذرد 

وچه پدری وچه مدافعی را از دست داده ايم .
بعد از شهادت علی در فروردين 94 من به 
دوستان علی همين راگفتم كه زمان بايد بگذرد 
تا بفهميم چه دوستی وچه پاسداری را از دست 

داديم ، شاگردی كه به استادش رسيد.

فكرش  هميشه   ، نداشت  قرار  آرام 
مشغول بود ، انگار دنيايی از غم وغصه 
روی دوشش بود ، علی با آن خنده دائمی 

روی لبانش ؛
از هر كدام از دوستانش كه در ماموريت با او 

بودند بپرسی علی را چگونه ديدی ؟ 
 اين ها را برايت به روايت های مختلف می 
و  سوری  آواره  و  گناه  بی  های  بچه  ؛  گويند 
عراقی ر اكه می ديد ، خانه های خراب ، مسجد 
های ويران شده و ... را كه می ديد عجيب به 
فكر فرو می رفت و گاهی شانه هايش می لرزيد 
، دائم می گفت: پاسداری كه دغدغه نداشته 
باشد پاسدار نيست  ، پاسدار بايد دغدغه اسالم 

داشته باشد .

خنده  آن  هنوز   ، هست  يادم  خوب 
های زيبا و پرهيجانش را ، شوخی های 
زيبايش را به خاطر دارم روی دكل راپل هم 
كه بود روی آن ارتفاع با وجود آنكه همه سعی 
می كردند ترس خودرا نشان ندهند علی اولين 
نفری بود كه داوطلب می شد و با صدای بلند 

می خنديد و ياد آن خنده ها به خير

دکل راپل ,,,,
دغدهغ اسالم ,,,,



ناراحت  اورا  مالی  مشكالت  وقت  هيچ   
دچار  زندگی  در  كه  زمانی  حتی  نميكرد 
من  اگر  نشده  ناراحت  ميشد  مالی  مشكالت 
گاهی ناراحت ميشدم ميگفت مال من حالل است 
. اگر جايی ضرر كنم خدا از محل ديگری جبران 
ميكند.و واقعاً در زندگی وهمراه شهيد علی به اين 
جمله رسيدم. ايمان و توكل به خدا رمزآرامش او 
بود آرامشی كه هميشه ميتوانستم در چهره 

اش ببينم.

معده  ناراحتی  آنكه  با 
داشت ولی هيچ وقت نديدم 
روزه ی خود را نگيرد.سال 
مبارک  ماه  در  كه   93
رمضان كه ماموريتش در 
عراق بود به لحاظ شرايط 
روزه  كه  بود  مجاز  كاری 
نگيرد ولی با تمام سختی 
ميگرفت  را  اش  روزه  ها 
به  رفتن  از  .همچنين 
سفرهای غير ضروری خودداری 
دچار  اش  روزه  مبادا  تا  ميكرد 
مشكل شود .به نمازهای واجب 
ميداد  اهميت  بسيار  نيز  خود 
و تمام تالش خود را ميكرد كه 
در هر موقعيتی كه بود نماز را 
به   . بياورد  به جا  اول وقت  در 
پرداخت خمس نيز بسيار حساس 
بود و سر سال خمسی خود دقيقا 
اموالش را برای پرداخت خمس 

محاسبه ميكرد .  

توکل هب خدا,,,,

اهتمام  هب  واجبات  ,,,,
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رابطه شهید با فرزندان : فرزندان خود زهرا و زينب را خيلی دوست می داشت.از ويژگی های 
خوبش اين بود كه وقتی به خانه می آمد تمام مشغله های كاری و خستگی هايش را پشت در 
می گذاشت و خودش با انرژی و نشاط به خانه می آمد . سعی نمی كرد استرس های كاری خود 
را به خانواده وفرزندانش انتقال دهد. در خانه كه بود بيشتر همبازی بچه ها می شد و اوقاتی كه در خانه 

بود سعی می كرد اوقات شاد و مفرحی را برای فرزندانش مهيا كند.

همبازی بچه اه ,,,,

به جرات بايد  بگوييم يكی از داليل انتخاب همسرش برای ازدواج نزديک شدن به حضرت زهرا )س(
بود و هميشه ميگفت دوست دارم محرم حضرت زهرا)س( باشم . يكی از دوستانش تعريف 
ميكرد : در زمان تحويل سال نو )94( در كربال بوديم شهيد علی بمن گفت : روضه حضرت زهرا 
)س(را بخوان و من خواندم بعد از روضه همه به زيارت رفتند و فقط شهيد علی ماند . وقتی از زيارت 
برگشتم ديدم هنوز شهيد علی گريه ميكند. نميدانم در آنجا ازحضرت زهرا)س( و از اربابش حسين چه 
درخواستی كرد كه در شب شهادت حضرت زهرا)س( اربابش او را خريد و درجوارخودش جايگاهش شد

عشق هب حضرت   زهرا)س( ,,,,
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روز  آخرين  علی:  شهید  پرکاری   
تماس  وقتی  قبلش  بود شب  كاريش 
گرفت و از او پرسيدم كه كی برميگردی 
هست  من  كاری  روز  اخرين  فردا  گفت  بمن 
دوستان و همكاران همه برای زيارت به نجف 
ميروند ولی من ميمانم تا كار خود را تمام كنم 

با اولين پرواز برگردم.سه نفر بودند كه در ان  و 
روز مشغول كار شدند . شهيد علی هميشه عادت 
داشت كه بعد ار نماز و ناهاركمی استراحت كند 
انرژی دوباره مشغول به كار شود ولی ان روز  با  و 

نميشود ...اين كار را نكرد و گفت اگر استراحت كنم كارم تمام 
بود  كاری  پر  و  ناپذير  خستگی  انسان  علی  برايش زمان مهم نبود اولويت با شهيد 

كاری به او سپرده ميشد تا به نتيجه نميرسيد تمام شدن كار بود چه در منزل و چه در محل كاروقتی 
آرام نميگرفت.وقتي يكي از دوستان از فرمانده اش از احواالت شهيد علي مي پرسد، او در جواب ميگويد 
شهيد علي بسيار پركار بود و مزد پر كاريش را هم گرفت.از سردار سليماني پرسيدند چگونه ميشود به فيض 
شهادت رسيد؟ايشان ابراز ميكنند با پركاري در راه خدا و شهيد علي اينچنين به فيض شهادت مي رسد.

خستگی انپذری ,,,,
عاشق بود     و آسمانی 
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يكی از دوستان صميمی او شهيد بيضايی بود كه در سال 92 به شهادت رسيد . بعد از شهادت او 
بسيار هوای شهادت داشت و مرتب حرف از شهادت ميزد همانطور كه اخرين صحبت شهيد علی 
در هييت مكتب الشهدا اين جمله بود : "همانطور كه دوستان ما شهيد شدند نوبت ما و نوبت عاشورايی 

شدن ما هم خواهد رسيد .ان شااهلل "
شهيد زنده است :  همان طور كه در قران آمده : وال تحسبن الذين قتلو فی سبيل اهلل امواتا بل احيا عند 
ربهم يرزقون . كه اشاره به زنده بودن شهدا دارد بايد بگويم كه حضور شهيد علی رادر تمام لحظات زندگی 

كنند  فكر  ديگران  كه  آنچه  از  لمس كرده ام . بيشتر 
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بعضی اوقات كه خيلی گرفتار می شوم به 
خوابم می آيد.. شهيد به خواب دخترانش 
مورد  در  زهرا  به  ما  كه  اوايل  آيد.  هم می 
شهادت پدرش چيزی نگفته بوديم.. هر شب می 
گفت : »چرا بابا نمياد؟ » ... به همه سپرده بوديم 
چيزی نگويند.. دو هفته پس از شهادت، دخترم 
زهرا به من گفت: » مامان! چه جوری آدما پر در 
می آرن ميرن پيش خدا؟ » ... گفتم: »يعنی چی؟ 
كی اين حرفو زده؟ »... گفت: » بابا اومده خودش 
گفته من پر دراوردم رفتم پيش خدا... حتی يک 
شب از روی تخت پريد پايين و به من گفت: »بابا 
می  پرواز  اينجوری  داده...  ياد  من  به  مياد..  شبا 
كنم.. ميرم پيش بابا می خوابم...اينجا نمی خوابم.. 
اونجا همه چی داره بابام.. ]زهراخيلی قورمه سبزی 
دوست داره[ ... بابام به من قورمه سبزی ميده می 
اتفاق  كرات  به  و  داره  خوشگل  خورم..عروسكای 
افتاده كه دختر كوچک شهيد علی »زينب« پدر 

شهيدش را ديده و او را صدا كرده است . 

هن صاداق  رويای  ,,,,
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شت  اولین سالگرد     شهادت وژیه انمه زبرگدا
 شهید    کمال شیرخانی

علت عالقه شهید علی به رفتن ماموریت 
های عراق و سوریه 

واما مدافعان اسالم و حريم اهل بيت هم 
قسم شدند تا تاريخ دوباره تكرار نشود و به 
قول شهيد علی : لن تسبی يا زينب مرتين . 
. نخواهيم گذاشت برای دومين بار حضرت 
زينب اسير دشمن شودو به ايشان جسارت 
شود . شهدای مدافع حرم از تمامی تعلقات 
از  دفاع  راه  در  و  گذشته  خود  دنيوی 
حريم اهل بيت جان خويش را در طبق 
اخالص نهاده و خود را تقديم اسالم 
ميگفت  هميشه  علی  نمودند.شهيد 

وقتی در هييتها می گوييم:
 يا ليتنا كنا معكم . وقت آن رسيده 
كه با دفاع ازحريم اهل بيت حسينی 
نشان  را  خود  بودن  وكرباليی  بودن 

دهيم .  
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    تكیه گاه
 زندگی ام

..
.. ..

روب بی تو  غ

بودن را رد حالی 

رب روی کاغذ 

می آورم که 

تواانیی  قلم  این 

تصوریكشیدن  هب 

ام  تنهایی  روزاهی 

رد. را ندا
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در روزهای تنهايی و دوريت، برگشتنت را با انگشتانم شمارش ميكردم.ولی 
افسوس كه نيامدی و مرا تا ابد در انتظار گذاشتی.روزی كه خبرپر گشودنت 
را شنيدم مات و مبهوت با خودم ميگفتم : نه . .  . می آيد . . . علی خودش 
بمن قول داده بود كه برميگردد.علی جان قرار نبود نيمه راه يا بهتر بگويم اول راه 
همديگر رارها كنيم.لحظه به لحظه ام بي تو پر از تپش های قلبی گذشت كه قرار 

بود با رسيدنت به تپش بيفتد.
آمدی و باز هم به قول خود وفا كردی . آمدی درست در همان زمان كه قرار بود 
برگردی ولی چه آمدنی ؟ نه آنچنان كه آخرين بار ديده بودمت.خوابيده برگشتی 

خوابی آرام و ابدی وزيبا . 
بخواب .آرام بخواب . اينجا هوا ابری ست. . .  

خوشحالم كه به آرزويت رسيدی آن هم در راه دفاع از حريم اهل بيت.همان طور 
كه گفته بودی : همان طور كه دوستان ما شهيد شدند نوبت ما و نوبت عاشورايی 

شدن ماهم خواهد رسيد. . . ونوبت تو هم رسيد. . . 
تحمل روزهای بدون تو سخت است ولی وقتی  فكر ميكنم كه تو در راهی قدم 
برداشته ای كه آرزويت بود آرام ميشوم.خدا را شاكرم كه در اين راه هر چند كوتاه 

همسفرت بودم و از تو هديه هايی با ارزش برايم به يادگار مانده است.
وقتی به زهرا ميرسم به آرزوهايی كه هيچ وقت به آنها نرسيده به بلندی موهايی كه 
دستانت را كم دارد به دويدن های زينب كه آغوشت را كم داردباخود ميگويم كاش 
بودي. يادت هست چه آرزوهايي  برايشان ميكردی. يادت هست حرفهايی كه برای 

ازدواجشان برای عروس شدن دختران بابا بمن ميگفتی. .  .   
تنگ  ميشدی؟دل  دخترانت  دلتنگ  چقدر  كه  دوری،  روزهای  آن  هست  يادت 
بوسيدنشان . دل تنگ قهقهه و بازی هايشان. دل تنگ چشمانشان ودل تنگ اينكه 
مي  آرام  تو  ديگربا عكس  زينب  نبودنت  از  بعد   .  . بابا.  كند  زينب صدايت  يكبار 
گيرد. زهرا به او ياد داده كه بابا كيست. نگران نباش ميدانم روزی خواهد رسيد كه 
فرزندانت درک ميكنند بابا برای چه رفت؟ خواهند فهميد كه بابا نمرده است .شهيد 
شده است و شهيد يعنی > به خير گذشت .نزديک بود بميرد < كه مردن را همه 

بلدند . سعادت ميخواهد شهيد شوی وشهدا زنده اند.
من گله ای ندارم، حتی ناراحت نيستم از دستت…، اما دروغ چرا بعضی وقت ها 
دلم می گيرد برخی ها ارزش جان دادن تو را به خوبی درک نمی كنند، كاش همه 
بدانند اين آرامش و امنيت را مديون حس غيرت نسبت به ناموس اهلبيت و دين 
خواهی تو و ياران سفركرده ات هستيم…كاش برخی ها كه با ديده بد نگاه می 
كنند بدانند تو هم عاشق زن و زندگی بودی اما بين ماندن و رفتن،رفتن را انتخاب 
كردی….كاش گوشه ای از دل پراحساست را همان ها كه طعنه می زنند ديده 

بودند…
می دانم كه هستی، با من راه می روی، دست دخترانت را ميگيری، هر آيه قرآنی 
كه به دخترانت ياد می دهم افتخار می كنی. موقع دل تنگی ها كنار سجاده ام 
نشسته ای و يقين دارم كه منتظری تا زمانش فرا برسد به قولت عمل كنی و ادامه 
زندگی نيمه تمام مان را با شروعی دوباره رقم بزنيم…برايم دعا كن تا، تاب بياورم و 
در تنهايی و سختی ها نشكنم….دعا كن تا صبر بانوی حرم قرارم رابيشتر كند . . . 

دل نوشته ای از همسر شهید
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او       هم غواص بود   ...

زهرا يا  بند  پیشونی 
بخشي ازسخنراني شهید علي یزداني در هیئت مکتب الشهدا

ایام فاطمیه سال93
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهم عجل لوليک الفرج

دوستان از شما ميخواهم كه تو اين هيئت 
ها وقتی حضور پيدا ميكنيد حاجات معنوی 
خود را بخواهيد چون حاجات مادی را خود 

اهل بيت به شما ميدهند.
5 الی 6 ماه پيش با دوستانم به ماموريت رفته 
بودم يكی از اين دوستان حسن نصرتی )شهيد 
بيضايی( بود سالها با هم بوديم و تو اين ماموريت 

ها هم، كارمون با هم بود .
جوانی خيلی خوب و با ايمانی بود، به فرماندهمون 
گفتم كه اگر اجازه بدهيد من مراقب حسين باشم. 
خيلی جاها بهش تشر ميرفتم كه حسين تو جلو 
نيا و عقب وايسا من خودم كاررو ادامه ميدم.يه روز 
بمن گفت علی تو چرا اينقدر مراقب من هستی ؟ 

بهش گفتم از پيشونی بندت ميترسم.

حسين يک پيشونی بند يازهرا داشت كه هميشه 
ميبست دور سرش و من از اون خيلی ميترسيدم.

دو ماه پيش به ما گفتن توبمون و حسين به اتفاق 
دوستان رفت ماموريت.رفقا! حسين رو تو كوچه 
زدن كسايی كه پيشش بودن گفتن تو كوچه براش 
تله كردن وقتی بند كفن رو باز كرديم از حنجرش 
يک فاصله يک سانتی بريده شده بودسمت راست 
صورتش نبود دست راستش شكسته بود ولی هنوز 
پيشونی بند يا زهرا به سرش بود .پيشونی بندی 

كه هميشه ازش ميترسيدم.
الشهداست جای  اين هيئت هيئت مكتب  رفقا 
كم ظرفيت ها نيست ازحاج همت نميگماكه از رو 
چهار تا كتاب خونده باشم .از همين دو ماه پيش 

دارم ميگم.
مادرمون زهرا )س( تو زندگيمون هميشه هست 
ازش  بكنيم.حاجت معنوی  بايد احساسش  فقط 

بخواهيم.
دفعه بعد ماهم بخواهيم برای دفاع از حريم اهل 

بيت برويم با سربند يا زهرا می رويم.
با وجود همه مشكالت مالی همه مشكالت زندگی 
و همه داد و بيدادهايی كه تو دنيا هست راه اهل 
بيت رو بايد رفت درست شنيد ودرست عمل كرد. 
حسين نصرتی رفت پس  اون راهي 
گرفتيم  يادگار  حسين  امام  از  كه 

هنوز ادامه داره.

مادرمون زهرا )س( تو زندگیمون همیشه هست فقط باید احساسش بکنیم.حاجت 
معنوی ازش بخواهیم.
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) لن تسبی يا زینب مرتین (
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شت  اولین سالگرد     شهادت وژیه انمه زبرگدا
 شهید    کمال شیرخانی

بايد حضرت زينب)س( و دشمنش  را شناخت   . شب شهادت دو طفالن حضرت زينب)س( است 
.            د شمن اشتباه كرد و به سوريه حمله كرد و دست گذاشت رو غيرت شيعه و شعار ما شد                             

) لن تسبی يا زینب مرتین ( و نميخواهيم و نخواهيم گذاشت برای دومين باربی بی  زينب اسير دشمن شود.
ميخواهم ياد كنم از عده ای كه تو همين چند روز شهيد شدند .

رفقا با همون قدرت و با همون محكمی كه تو قرآن آمده : و اعدو لهم مااستطعتم من قوه . با همون عظمتی 
كه اسالم مخصوصاً تو قصه شيعه داشته همه اون كسايی كه نام امام حسين رو شنيدند آمدندوتو قصه سوريه 
به حضرت زينب كمک كردند.تقريباً دوماهی بود كه دوستان ما درگير بودندبخاطر اينكه توی 30 كيلومتری 
كربال يه منطقه ای هست بنام جرف الصخر كه حتی امريكا هم كه اون زمان وارد عراق شد نتونست اونجا رو 
تصرف كنه. اما چون زائرهای امام حسين از بغداد برای زيارت كربال می آمدند جرف الصخر منطقه ای شده 
بود كه بيشترين عمليات انتحاری در آنجا صورت ميگرفت . يک ماه و نيم يه عده ای زحمت كشيدند تا جرف 
الصخر رو تصرف كنند و تو اين راه چند تن از دوستان ما شهيد شدند و می خواهم ياد بشه ازشون همان 
طوركه از غيرت زينبی ياد ميشه از شهدای دفاع از حرم  حضرت زينب ياد ميشه ياد كنيم از شهدايی كه 

همين چند روز پيش به شهادت رسيدند بخاطر اينكه راه زائران امام حسين رو امن كنند.
ما بايد دشمن زمانه رو بشناسيم و به همون سفتی و به همون محكمی و به همون شدتي كه اونها تو اين 
سالها با شيعه دارن برخورد می كنند و رحمی نمی كنند به مسيحی و كرد و هر قوم و قبيله ای كه باشند 
ماهم بايدهمونطورباشيم، از اين سينه زنی ها از اين عزاداری ها از اين سخنرانی ها درس بگيريم .ظرفيت 
خودمون رو ببريم باال و ارادت خودمون رو به امام حسين ببريم باال و همانطور كه دوستان ما شهيد شدند و 

رفتند نوبت ما و نوبت عاشورايی شدن ما هم خواهد رسيد ان شااهلل

آخرین صحبت شهید رد محرم 93
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سخنان سردار حاج سعید قاسمی
 

در طی اين 37 سالی كه از عمر انقالبی 
ما گذشته است، پيوسته حضرت روح اهلل 
)ره( ما را با اين شعار پرورش داد، شعاری 
كه برای خود او هم نبود و از موالی خود علی 
بن ابی طالب )ع( آموخته بود كه " كونوا لِلظالِِم 
دشمن ظالم باشيد و  َعوناً"  لِلَمظلوِم  و  َخصماً 

ياری دهندۀ ستم ديده.
اتفاق  اسالمی  انقالب  رسالت،  اين  اساس  بر 
افتاد. از امام نقل شده بود: ما از مظلوم دفاع می 
كنيم و به ظالم می تازيم، شما اسمش را هر 
چه می خواهيد بگذاريد. ما شريک غم مظلومان 
عالم هستيم. در اين جمله تكليف زيادی ايجاد 
نمی شود كه تو بخواهی كاری كنی. می توانی 
برای همۀ كسانی كه در نقاط مختلف كشته 
و زخمی می شوند، گريه كنی، ولی بنا نيست 
كاری انجام دهی. اما بر اساس مدلی كه روح اهلل 
به ما ياد داد يعنی زنده كرد و احيا كرد وگرنه 
امام حسين عليه السالم آموخت كه چگونه بايد 
زندگی كرد و شهيد شد. بر اين اساس كه او 
هم از پدر بزرگوارش آموخته بود و باز پدرش از 

رسول خدا صلی اهلل عليه وآله وسلم و رسول خدا 
از قرآن سوره نسا آموخت.

ِ َوالُمسَتضَعفيَن  "َوما لَُكم ال تُقاتِلوَن في َسبيِل اهللَّ
َّنا  ِمَن الرِّجاِل َوالنِّساءِ َوالِولداِن الَّذيَن يَقولوَن َرب
الِِم أَهُلها َواجَعل لَنا ِمن  أَخِرجنا ِمن الَقريَِۀ الظهّ
بر  نَصيًرا"   لَُدنَک  ِمن  لَنا  َواجَعل  ا  َولِيًّ لَُدنَک 
در  نبايد  چرا  فرمايد:  می  كه  آيه  اين  اساس 
و  درمانده  كودكان  و  زنان  و  مردان  نجات  راه 
بيچاره جنگيد؟ همان هايی كه فرياد می زنند: 
پروردگارا ما را از اين شهر و دياری كه ساكنانش 
ستمكارند، خارج ساز. از جانب خودت برای ما 

ياوری قرار ده تا ما را از دست ظالمان برهاند.

در بين صحبت هايمان می گوييم: حاج همت 
ها تمام شدند. ديگر نداريم، ولی اين رگ و ريشه 
وجود دارد و هنوز افرادی هستند كه نگاه می 
كنند و ببينند حرم اهل بيت عليه السالم كجا 
مورد تعرض قرار گرفته و كجا ظلم و ستم به 
تنها  پا برهنه و  مردم مظلوم و دست تنگ و 
و مظلوم قرار گرفته است كه جان خود را فدا 

كنند. 
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بقیةالّله رب  باد  مبارک 
ن  مجاهدا و  رزمندگان  چنین  وجود   

اسالم آربوی  که  سبیل اللهی  فی 

 را حفظ و ملت اریان را رو سفید کردند.

......
....



شهيد علی تو كه دخترهای كوچک داری و 
خانواده به تو نياز دارند و كلی كار در مملكت داری. 
سوريه كجاست؟ برای چه كسی به جنگ رفتی؟ 
عراق كجاست؟ همان جايی كه برای ما مشكالت 
عظيمی ايجاد كردند. برای آنها كشته شوی؟ آن 
هم چه زمانی؟ زمان فتح المبين. عجب عملياتی! 
34،5 سال است كه می گذرد. عجب زمانی را هم 
برای رزم انتخاب كردند. بابا وقتش نيست! عيد 
است. دقيقاً به تعداد اين همه سال كه گذشت، 
شما برای فتح المبينی ها مراسم نگرفتيد. برای 
همه گرفتيد و اين يک قلم كه فتح الفتوح شد 
و بيش از يازده هزار اسير گرفتيد، سرتان گرم 

است و برايش مراسم نمی گيريد.

فتح  عملياتی  رزمندگان  به  )ره(  امام  پيام 
المبين: قلم قاصراست كه احساسات خويش 

را ابراز كند. رحمت واسعۀ خداوند بر آن مادران 
و پدرانی كه شما شجاعان ميدان نبرد را در آن 
كارزار و مجاهدان با نفس در شب های نورانی را 

در دامن پاكشان تربيت نمود. مژده باد بر شما 
جوانان برومند در تحصيل رضای پروردگار كه 
معنويست،  و  نورانی  باالترين سنگرهای  از 
شما در دو سنگر روحانی و جسمانی ظاهری 
و باطنی پيروزيد. مبارک باد بر بقيۀاهلل وجود 

چنين رزمندگان و مجاهدان فی سبيل اللهی 
كه آبروی اسالم را حفظ و ملت ايران را رو سفيد 
بزرگ  ملت  نموده.  افراز  سر  را  خدا  مجاهدان  و 
ايران به شما سلحشوران افتخار می كند، آفرين 
بر شما كه ميهن خود را بر بال فرشتگان نشانديد. 
بر  باد  مبارک  نموديد.  سرافراز  ملل جهان  در  و 
ملت، چنين جوانان رزمنده ای و بر شما چنين 
ملت قدردانی كه به مجرد فتح و پيروزی توسط 
رزمندگان به دعا و شادی برخاستيد. اينجانب دو 
دست و بازوی قدرتمند شما را كه دست خداوند 
باالی آن است، می بوسم. و به اين بوسه افتخار 
می كنم. " يَا لَْيَتِني ُكْنُت َمَعُكْم َفأَُفوَز َفْوزا َعِظيما"

بر اساس اين ديپلماسی ای كه عرضه شد و آيۀ 
قرآن كه تالوت شد، اگر تعرضی به خاک و بالد 
مسلمين در بوسنی و افغانستان و يمن و چچن 
اتفاق افتاد ديپلماسی به من چه! نداريم. تكليف 
است كه اگر شرايطش موجود است بايد بروی 
و دفع تجاوز بكنی. ديپلماسی روح اهلل اين بود 

كه: يا همه عالم بگيريم يا همه عالم پی زنيم.
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شهید علی قول داده بود فروردین ماه نزد خانواده برگردد و به قولش وفا کرد .امابا 
بازگشت قطعه هایی اندک از پیکرمطهرش در روزی که باید خودباز می گشت داغی 
عظیم بر دل خانواده و دوستدارانش نهاد. شب شهادت حضرت زهرا )س( اخرین روز 
ماموریت شهید علی بود. بعد از انفجار بزرگی که در پادگان محل اماده سازی تسلیحات برای 
نبرد عقب راندن تکفیریها ی داعش  از حریم سامرا رخ دادپیکر مطهرش قطعه قطعه شدوهر 
چه از پیکرش در تاریخ پنجم فروردین ماه به تهران بازگشت مورد شناسایی وازمایشات دی 

ان ای قرار گرفت .     
روز هشتم فروردین ماه سال 94 روز بسیار سختی برای خانواده شهید علی بود. روز وداع 

با باقیمانده های پیکر شهید عزیزشان در معراج الشهدای تهران .     
روز تشییع پیکر مطهر شهید علی نهم فروردین ماه بود.همه امده بودند از بستگان و 
دوستان شهید علی از گرگان و اردبیل , زاهدان و کازرون و. . .  . بار دیگر دارالشهدای منطقه 

17 تهران شاهد تشییع باشکوهی از یکی ازفرزندان روح اهلل بود.
جمعیت زیادی از بستگان دوستان و عالقه مندان شهید علی او را تا گلزار شهدای یافت 
اباد بدرقه کردند و در کنار شهدای دیگر به خاک سپردند و در اخر پرچمی که شهید علی 
برای دخترش زهرا در اخرین دیدارشان قول داده بود تا بعنوان سوغاتی برایش بیاورد زینت 

بخش مزارش شد .    

خدا حافظ علی جان 
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صحت  رد  محسین 
غال فرزند  زیدانی  علی  اينجانب 

نیت  وحدا هب  میدهم  شهادت  روحی  و  جسمی  کامل 
چهارده  وردستی  وراستی  پیامبران  کالم  وصدق  خدا 
وخوشبختی  سعادت   راه  تنها  که  باورم  این  رب  ونیز  معصوم 

انسانها پیروی از ائمه رد ساهی واليت فقیه مطلقه میباشد.
خوبی  فرزند   ، خدا  ربای  خوبی  بنده  کردم  سعی  زندگی  رد 
ربای انقالب و پسری هرچند بازيگوش ولی صبور ربای 
همسر  ربای  تقصیر  سراپا  همسری  آخر  رد  و  ماردم  و  پدر 
ربای  ماردم  و  پدر  که  گیرم  می  شاهد  را  خدا   . باشم  مهربانم 
وند  خدا امیدوارم  و  اند  كشیده  فراوان  زحمتهای  من 

همسر  اما   . کند  مشهور  اطهار  ائمه  با  و  بدهد  را  آنها  پاداش 
زندگی  کاستی  و  کمی  با  کرد  سعی  وجود  تمام  با  که  كسی  خوبم 

دنیا  خیر  امیدوارم  بود  نم  فرزندا و  من  مراقب  و  بسازد 
و آخرت شامل حال او نیز بشود.

بخشی ازآخرین نوشته مكتوب شهید علی رد اقلب وصيتنامه,,,,
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ت صلوا کر  ذ با  کنیم  د  يا را شهدا 


