


که از ایران عازم عراق شـــده اند تا پا جا پـــای جابر ابن عبداهلل  در میانـــه غوغـــای زائـــران اربعین حســـینی؟ع؟ 
انصاری؟ضر؟ بگذارند و در اربعین حســـینی به میعادگاه عاشـــقان و عارفان برســـند، عاشـــقان و عارفانی بوده 
کـــرده اند و امـــروز امنیـــت زوار ایرانـــی و عراقی مدیون جانفشـــانی  کـــه جان خـــود را فدای حفظ اســـام  انـــد 

آنهاست.
کنار آن راهیـــان نور عراق  کـــه در  گـــر راهیان اربعین حســـینی »راهیان نور حســـینی« هســـتند چه زیباســـت  ا

گرفته شـــود. برای شـــهدای مدافعـــان حرم و حریم اســـام در نظر 
که در مســـیر زوار اربعین قراردارد و محل شـــهادت  کن مهم  کوتاه برخی شـــهدا و اما کوچک و  در این بروشـــور 
شـــهدای جهـــان وطـــن و عراقی جنگ تحمیلـــی رژیم بعث علیـــه ایران و همچنین شـــهدای ایرانـــی و عراقی 

مدافع حرم اســـت معرفی شـــده است.
امیدواریـــم در آینـــده نزدیـــک ایـــن مســـیرهای راهپیمایـــی اربعیـــن و ســـفرهای زیارتـــی عتبـــات عالیـــات به 

اردوهـــای راهیـــان نـــور در عـــراق بـــرای پاسداشـــت شـــهدای مدافـــع حرم بـــدل شـــود. آمین.

1: مسیر منتهی به مرز خسروی:
و ســـازمان مجاهدیـــن  ایـــران  اســـامی  نیروهـــای جمهـــوری  میـــان  بـــود  نبـــردی  عملیـــات مرصـــاد 
کـــه در مـــرداد ســـال ۱۳۶۷ چنـــد روز پس از قبـــول قطعنامـــه 598 و پایان جنـــگ درگرفت.  خلق)منافقیـــن( 
کیلومتری  نیروهـــای نظامـــی موســـوم به ســـازمان مجاهدین خلق از تنگـــه پاتاق تا منطقـــه چهارزبـــر در ۳۴ 
که  کردنـــد امـــا در نهایـــت نیروهای ایـــران پیـــروز شـــدند و عملیاتی  کرمانشـــاه را بـــا ســـرعت خیلـــی زیـــاد طی 
ح ریزی و اجرا شـــده بـــود عمًا با شکســـت  توســـط ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق با نـــام »فـــروغ جاویـــدان« طر
کمین نشســـتند و  که نیروهایشـــان برتری نســـبی داشـــت بـــه  کـــه نیروهـــای ایـــران در جایی  روبـــرو شـــد چرا
گردان های  کریز و یک خـــط دفاعی مســـتحکم در انتظار ایشـــان بودند. یکـــی از  در منطقـــه چهـــار زبر، بـــا خا
که تمامـــی اعضـــای آن را عراقی هایی  گردان شـــهید صـــدر متعلق به ســـپاه بدر بود  عملیاتـــی در ایـــن جبهه 

گریختـــه بودند  کـــه از دســـت ظلم و ســـتم صدام به ایـــران  تشـــکیل می دادنـــد 
گردان آشنا می شویم:  با دو تن از شهدای عراقی این 

شـــهید جمـــال خمـــاس عبدالحســـین )أبـــو حســـین النعیمـــی(؛ فرمانـــده شـــهید 
گردان شهید صدر؟هر؟

در ســـال ۱95۶ میـــادی )۱۳۳۴( در محلـــه راغبه خاتـــون منطقه االعظمیه بغـــداد به دنیا 
کرد و بزرگ شـــد. ابو حســـین بســـیار به زیارت بارگاه امام موســـی  آمد. در آن منطقه رشـــد 



بـــن جعفـــر و نـــوه بزرگوارش امام جـــواد؟امهع؟ می رفت تا از نـــور ایمان و عزم و ثبات ایشـــان در راه حق ســـیراب 
گردد. 

کاره  دوران ابتدایـــی و راهنمایـــی را بـــه پایان برد ســـپس وارد دبیرســـتان شـــد اما ســـال آخر )ششـــم( را نیمه 
کار شـــد. کل واردات ماشـــین آالت و تجهیزات مشـــغول به  کارمند در شـــرکت  کـــرد و بعد از آن به عنوان  رهـــا 
که صدام عفلقی در تاریخ ۳۱ شـــهریورماه ۱۳59 جنگ علیه همســـایه مســـلمان خود، ایـــران را آغاز و  زمانـــی 
کرد، جمال از جنگیـــدن امتناع ورزید و بـــه دنبالی فرصتی بود  فرزنـــدان عراق را مجبور به شـــرکت در جنـــگ 
تـــا از شـــر جنگ رها شـــود و به رزمنـــدگان بپیوندد. اخبـــار رزمنـــدگان را از رادیو پیگیری می کرد و آرزو داشـــت 
همـــراه آنـــان در جهـــاد مقدس علیه بـــت عراق و حـــزب ننگین و منحـــوس او شـــرکت نماید. ایـــن موضوع را 

کـــه دغدغه ها و اندیشـــه های او را داشـــتند، در میان می گذاشـــت.  گروهی  مخفـــی می کـــرد و تنهـــا با 
گرفـــت و هزاران نفر در شـــهر آبـــادان قتل عام شـــدند. زمانیکـــه فرصت فراهم  تابســـتان ۱۳۶۱ جنـــگ شـــدت 
گرفتند. آنها جبهـــه باطل را ترک  شـــد جمـــال و چهار تن از دوســـتان شـــهیدش تصمیم به تـــرک اردوگاه یزید 
گر در رهایی از قادســـیه شـــرم آور  کار اطاع داشـــتند و می دانســـتند ا کردنـــد و بـــا وجـــود آنکـــه از عواقب ایـــن 

موفق نشـــوند، اعـــدام در انتظار آنهـــا خواهد بود. 
گر فضـــل الهی نبود نزدیک بود جان خود را از دســـت بدهند.  کردند و ا 2۷ تیرمـــاه ۱۳۶۱ شـــبانه عـــراق را ترک 
گرفتند سپس به شـــهر اهواز منتقل  ســـالم و ســـامت رسیدند و توســـط سپاه پاســـداران مورد اســـتقبال قرار 
کرده بود،  کار  کـــه 2۶ بهمن مـــاه ۱۳۶0 آغاز بـــه  گردان شـــهید صدر  شـــدند. در اهـــواز همگـــی به تیپ چهارم 

پیوستند.
کـــه رزمنـــدگان در هور هویـــزه انجـــام دادند شـــهید ابوحســـین نعیمی نقش  در عملیـــات قـــدس و عاشـــوراء 
کرد و مســـئولیت هایی از جمله فرمانده  زیادی در آن داشـــت و در آســـمان جهاد و نبرد شـــروع به درخشدن 
گردان  گرفـــت و آخرین مســـئولیت وی فرمانـــده  گـــردان، معـــاون فرمانـــده لشـــکر، فرمانده لشـــکر را برعهـــده 

شـــهید صدر بود.
کرد و جنـــگ به پایان رســـید ابوحســـین به ابومیثـــم صادقی  که اعـــام  ایـــران موافقـــت خـــود با آتـــش بس را 
گفت: بســـیاری از دوســـتانم شـــهیده شـــده و من  درحالیکه اشـــکهایش بر روی محاســـنش جاری شـــده بود 

در این دنیای پســـت با وسوســـه هایـــش مانده ام. 
علیرغـــم آنکـــه ایـــران آتـــش بس را پذیرفتـــه بود، اما صـــدام منافقیـــن را به داخـــل ایران ســـوق داد. جنگ با 
کـــه آقای  دســـت نشـــانده های اســـتکبار و قاتـــان زنان،کـــودکان و افـــراد بیگنـــاه نبرد سرنوشـــت ســـازی بود 

کرد. گردان شـــهید صـــدر را به بهتریـــن نحـــو فرماندهی  نعیمـــی 
کنار  کوهی رفیع بـــود؛ نترســـید،  گـــردان شـــهید صـــدر بـــا منافقان درگیر شـــدند امـــا شـــهید نعیمی همچـــون 



کـــرد، اراده اش سســـت  کینه به ســـرش اصابت  گلولـــه  نکشـــید و تردیـــد نکـــرد تـــا لحظـــه شـــهادت و زمانیکه 
کرد تا نام و یـــادش در خاطره رزمنـــدگان باقی بماند  کـــوچ  نشـــد و ســـرانجام در 28 تیرمـــاه ۱۳۶۷ از این دنیا 

و پرچمـــی راهنمـــا بر ســـر راه آزادگان و رزمندگان باشـــد.

شهید حامد حسین محمد تقی المیالدی )أبو فاطمۀ المیالدی(
کاظمیـــه بغـــداد متولد شـــد. با وجـــود اینکه مدت  حامـــد در ســـال ۱9۷2 )۱۳50( در شـــهر 
گذراند و دیکتاتـــور جنایتـــکار )صـــدام( او را از آن دو  کوتاهـــی را در جـــوار امامیـــن شـــریفین 
کرد ولی حامـــد از این دو  کـــه در عراق ماندنـــد - دور  بزرگـــوار و حتـــی از مـــادر و برادرانش - 

گرفت.  امام، شـــجاعت و ســـخاوتمندی را فـــرا 
گریختند. مـــزدوران بعثی به خانه  حامـــد و پدرش در ســـال ۱۳58 و درحالیکه تنها 8 ســـال داشـــت، به ایران 
گرفته و اموالشـــان را  کانتـــری بردند و پـــس از آنکه مدارک شناســـایی شـــان را  آنهـــا یـــورش بردنـــد، آنها را به 

کردند، به جمهوری اســـامی تبعید شـــدند. مصـــادره 
کـــرد و در آنجا دوره  ک جمهوری اســـامی ایران، پـــدرش زندگی در شـــهر اصفهـــان را انتخاب  بـــا ورود بـــه خـــا
کریـــم رفـــت و آمد داشـــت، و قاری  گذرانـــد. وی بـــه جلســـات قـــرآن  کاس اول دوره راهنمایـــی را  ابتدایـــی و 

کـــرد و جوایزی را به دســـت آورد  کســـب  برجســـته ای شـــد و در چندیـــن مســـابقه مقام اول را 
کـــرد و در ۱۶ فروردین ۱۳۶۶ داوطلب پیوســـتن  کـــه هنـــوز نوجوانی بیش نبود رخـــت جهاد بر تـــن  در حالـــی 
کـــه پس از عملیات شـــرق بصره به  گردان شـــهید صدر؟ق؟شـــد  کبر ؟ع؟  بـــه ســـپاه بدر شـــد، او وارد تیپ علی ا

دســـتور رزمنده مجاهد ابوذر الواســـطی از جوانان تشـــکیل شـــده بود.
پس از پایان دوره آموزشـــی اما، پســـران زیر هجده ســـال جدا شـــدند. ابو فاطمه به دلیل ســـن پایین با غم و 
کـــرد اما مجددا  انـــدوه نـــزد خانواده اش بازگشـــت؛ او پـــس از مدتی دوباره برای پیوســـتن به رزمندگان تاش 

کنند. کنند تا تقاضایش را قبول  به همان دلیل رد شـــد. ســـپس از چند نفر خواســـت وســـاطتت 
درخواســـت داوطلبی او در ۱5 خرداد ۱۳۶۷ پذیرفته شـــد. وارد تیپ امام موســـی الکاظم ؟ع؟ شـــد. هنگامی 
کشـــیده می شـــد،  کـــرد، شـــادمان شـــد و ســـاحش تقریبـــًا روی زمین  کـــه بـــار دیگـــر لبـــاس جهـــاد را به تـــن 

مشـــتاقانه منتظـــر یـــک وظیفه جنگی بـــود تا همچـــون مردان قـــوی در آن شـــرکت نماید. 
که مرتکب  در ســـوم مرداد مـــاه ۱۳۶۷ رزمندگان برای مقابله با عناصر ســـازمان تروریســـتی مجاهدیـــن خلق 
گشـــته بود،  گنـــاه آلوده  جنایاتـــی علیـــه مـــردم عـــراق و ایران شـــده و دســـت اعضـــای آن به خـــون افـــراد بی 
کرمانشـــاه هـــدف قرار دادن مقـــر رزمندگان عراقـــی بود اما  آمـــاده شـــدند. یکی از اهداف اصلی آنان در شـــهر 
رزمنـــدگان ســـپاه بدر در یکی از شـــدیدترین جنگ های شـــناخته شـــده در تاریخ درگیری هـــای نظامی، وارد 



که تیپ امام موســـی الکاظم ؟ع؟ و برخی از تیپ های دیگر با دشـــمن رو  جنگ شـــدیدی شـــدند ، همانطور 
ک خود غلتیـــد و در پنجم مرداد مـــاه ۱۳۶۷ با قلبی  گلگون و پـــا در رو شـــدند؛ در ایـــن نبـــرد، حامـــد در خون 
ک و سرشـــار از صفا و اخاص به ســـوی پروردگارش شـــتافت و پس از تشـــییع جنازه در مراســـمی باشـــکوه  پا

ک ســـپرده شـــد. گلزار شـــهدای اصفهان به خا در 

کاظمین)بغداد( کربال به   2.مسیر 
که به مثلث مرگ مشـــهور اســـت. این ســـه  محمودیـــه، لطیفیـــه و یوســـفیه ســـه ضلع مثلثی هســـتند 

کربـــا به بغداد قـــرار دارد. کنار جـــاده مواصاتی  شـــهرک در 
گـــذاری هـــا و  ایـــن نامگـــذاری بـــه دلیـــل شـــکار تعـــداد زیـــاد آمریکایـــی هـــا در ایـــن منطقـــه اســـت. میـــن 
گروه هـــای شـــبه نظامی اهل ســـنت در ایـــن منطقه علیـــه نیروهای آمریـــکا دلیل  عملیات هـــای بـــی شـــمار 
ایـــن نامگـــذاری اســـت. ایـــن منطقـــه از زمان اشـــغال عـــراق تا امـــروز جنگ هـــای ســـختی را به خـــود دیده 

. ست ا
گرفـــت و نیروهای  در دوران فتنـــه داعـــش در عـــراق این منطقـــه، محل نفـــوذ مجموعه هایـــی از داعش قرار 
کســـازی ایـــن مناطـــق وارد عمل شـــدند. اهمیـــت این منطقه بـــه دلیل مجـــاورت با  حشدالشـــعبی بـــرای پا
کربا بود. تســـلط بر این منطقه مانع از پیشـــروی داعش به ســـمت بغداد شـــد. محـــور مواصاتـــی بغـــداد به 

شهید حسام غالب جلیل السلطانی:
گشـــود. ســـطوح ابتدائی  در خانـــواده ای متدیـــن از اهالـــی منطقـــه جبلـــه دیده به جهان 
گذاشـــت ســـپس وارد دانشـــکده علوم پایه در  و دبیرســـتان را در همان منطقه پشـــت ســـر 

منطقه عزیزیه از توابع اســـتان واســـط شـــد. 
ج از آن بـــه فعالیت هـــای فرهنگی می پرداخت. اعتقـــاد و عاقه اش  او در دانشـــکده و خـــار
بـــه مکتب امام حســـین؟ع؟ او را واداشـــت تا مجموعـــه ای به نام »جوانان حســـینی« به وجود آورد. شـــهید 
حســـام دارای اســـتعدادی قوی در ســـرودن شعر داشـــت و از این موهبت در راه نشـــر فرهنگ اهل بیت؟مهع؟ 

بهـــره می برد.
کـــه بـــا پـــای پیاده به ســـوی مرقد ســـید و ســـاالر  گـــذاری در مســـیر زوار اربعیـــن و درحالـــی  در جریـــان بمـــب 
شـــهیدان در حرکـــت بود از ناحیه شـــانه راســـت دچار جراحتی شـــدید شـــد ولـــی علیرغم خون ریزی شـــدید 

فریـــاد مـــی زد: لبیک یا حســـین...
که بـــه جبهات جنگ پیوســـت و بـــه مدت پنـــج ماه در  پـــس از نـــدای مرجعیـــت عـــراق از اولیـــن نفراتـــی بود 



کرد. گـــروه  »انصـــار العقیـــده« در نبرد هـــای مختلفی مشـــارکت  هنـــگ خاتم االنبیـــاء بـــه همـــراه مجاهدان 
که به قصد زیـــارت امیرالمومنیـــن راهی نجف اشـــرف بودند.  در شـــب قـــدر ســـال 20۱۴جمعی از دوســـتانش 
کنیـــم؟ و او در پاســـخ می گوید:  یکـــی از آنـــان بـــه او می گویـــد: آیـــا بـــه همراهمـــان نمی آیی تـــا با امـــام بیعـــت 
کمال شـــگفتی به وقوع  کـــه روز بعـــد و در  کرد؛ و ایـــن چیزی بود  نـــه، فـــردا مســـتقیما با امـــام بیعت خواهـــم 

. ست پیو
که خبر شـــهادتش به ما رســـید ســـاعت تقریبا ۳ بعـــد از ظهر بود.  دوســـت و همـــرزم شـــهید می گویـــد: زمانی 
مـــا به ســـرعت به محل شـــهادتش در لطیفیـــه رفتیم اما امکان وارد شـــدن در منطقه و تخلیه اجســـاد مطهر 
کـــه پیکر حســـام همچـــون موالیش امام حســـین؟ع؟  ســـه روز در  شـــهدا وجـــود نداشـــت. قســـمت این بود 
میـــدان نبـــرد باقـــی بمانـــد و ســـرانجام در شـــب چهارم پیکر شـــهید از میـــدان معرکه بـــه عقب بازگشـــت و به 
زادگاهـــش جبلـــه منتقل شـــد تـــا اینگونه اولین تشـــییع جنـــازه شـــهیدی از بســـیج مردمی عـــراق در منطقه 

برگزار شـــود. »جبله« 

کاظم الحمزاوی شهید مصطفی عقیل 
مصطفـــی فرزنـــد اول خانـــواده خانـــواده بـــود. او در منطقـــه صـــدر اول در دیوانیـــه و در 
کودکی شـــجاع و بســـیار باهوش  گشـــود؛ از  خانواده ای دوســـتدار اهل بیت دیده به جهان 

که در ســـن ۴ ســـالگی قـــادر به خوانـــدن بود. بـــود تاحـــدی 
که پرچم عراق را مشـــاهده می کـــرد بر مکان  کودکـــی هر زمـــان  پـــدرش می گویـــد: در دوران 
مرتفعـــی می ایســـتاد و به پرچم ســـام می داد. ســـرانجام وقتی پیکر مطهرش بازگشـــت همه ایســـتاده بودند 

تـــا به او ســـام دهنـــد. دیروز او ســـام می داد و امـــروز همه بر او ســـام می دادند.
او مـــدام دغدغـــه دفـــاع از وطنـــش را داشـــت و بعـــد از اولیـــن حمات داعـــش همـــواره از پدرش می پرســـید: 
گـــر فتوای جهاد بدهـــد حتما بـــه او لبیک خواهم  چـــرا ســـید )آیت اهلل سیســـتانی( فتوای جهـــاد نمی دهد؟ ا

کوچکـــی و بایـــد ادامه تحصیـــل بدهی. گفـــت. پـــدرش بـــه او می گفت تـــو هنوز 
کرامت پیوســـت و به  ســـرانجام مصطفـــی همـــه وسوســـه های دنیـــا را زیر پـــا نهاد و بـــه جبهه هـــای شـــرف و 
صـــورت داوطلبانـــه بـــرای دفـــاع از مراقد شـــریف ائمـــه عازم نبـــرد شـــد؛ او می گفت: قبـــل از آنکه دشـــمن به 

ســـرورم حســـین؟ع؟ برســـد به استقبالشـــان خواهـــم رفت.
که نماز  در تاریـــخ 20۱۴/۱0/۱0 برای آخرین بار خبر ســـامتیش را به خانواده اش رســـاند و ســـرانجام درحالی 

مغـــرب را به جـــا آورده بود با انفجار مین در منطقه الیوســـفیه به دیدار معبودش شـــتافت.



کاظمین به سامراء 3.مسیر 

شهید منتظر وهیب الشغانبی
گشـــود. در مرحله  شـــهید منتظر در خانواده ای ســـاده در منطقـــه العوفیه دیده به جهان 
کـــرد و بـــه آموختن قرآن و صـــوت و لحـــن قرائت قـــرآن روی آورد تا  ابتدائـــی تـــرک تحصیل 

اینکـــه قاری و موذن یکی از مســـاجد منطقه شـــد.
گـــروه »انصار اهلل االوفیـــاء« به جبهات  کـــه ندای مرجعیـــت عراق را شـــنید در قالب  زمانـــی 
کمتر بـــه خانه بـــاز می گشـــت و مـــدام مرخصی  جنـــگ شـــتافت. او بـــه دلیـــل عشـــقش بـــه جهـــاد و مبـــارزه، 
هایـــش را بی اســـتفاده رهـــا می کرد و در عوض بـــه بخش های مختلف جبهـــه در مناطق »العلـــم« و »بیجی« 

. فت می ر
که در یکی  که در نبـــردی قهرمانانه موفق شـــد یکی از تـــک تیرانداز های داعـــش  در منطقـــه االســـحاقی بـــود 

از خانـــه ها پنهان شـــده بود را از پـــای درآورد.
گر خداوند  گفـــت: ا کنند و  او در وصیت نامـــه ای ویدئویـــی از خانـــواده اش می خواهـــد تا برای شـــهادتش دعا 
گرداند من دو جایگاه را در بهشـــت ضمانت می کنم: جایـــگاه اول برای من و جایگاهی  شـــهادت را روزی مـــن 

کرد.  که مرا برای جنگ و دفاع از مقدســـات و وطن تشـــویق  دیگـــر برای مـــادرم 
ســـرانجام بعـــد از پایان آزادســـازی محـــور و در یکی از درگیری ها در منطقه االســـحاقی روح مطهر او به ســـوی 

کرد. پـــروردگارش عروج 
کاظمین جنوب شـــهر ســـامرا و در اســـتان صاح الدین عـــراق قرار دارد. شـــهر  منطقـــه االســـحاقی در مســـیر 
کنـــار رودخانـــه دجلـــه قرار دارد. این شـــهر ســـنی نشـــین در جریان اشـــغال مناطـــق جنوبی  کـــه در  کوچکـــی 
ســـامراء به دســـت داعش افتـــاد. ارتش و نیروهای مردمی عـــراق عملیات های متعـــددی در این منطقه اجرا 
کردند و ســـرانجام در سال 20۱۷  کردند و در راه آزاد ســـازی مناطق جنوبی ســـامراء شـــهدای بســـیاری تقدیم 

کامل آزاد شـــد. ایـــن منطقه از دســـت تکفیری ها بـــه طور 

شهید سید حمید تقوی فر:
ســـید حمید تقوی فردر ســـال ۱۳۳9 در روســـتای »ابودبس« شهرســـتان اهواز متولد شد؛ 
کاس قرآن نقش داشـــت و در جلســـات ســـخنرانی شیخ  قبل از پیروزی انقاب در برگزاری 

کافی حضور پیـــدا می کرد.  احمـــد 
در ســـال ۱۳58 به عضویت ســـپاه پاســـداران درآمد و مســـئولیت هایی همچـــون فرمانده 



ســـپاه سوســـنگرد، فرماندهی ســـپاه شـــادگان، جانشـــینی قرارگاه رمضان در فعالیت های برون مرزی و عضو 
کمیتـــه بازجویی از اســـرا و افســـران عراق بود.

کـــه ایشـــان عضو ســـپاه بـــود و قبل از شـــروع جنگ تمـــام تحـــرکات نظامی عـــراق را توســـط نیروهای  از آنجـــا 
کثر پاســـدران و رزمنـــدگان خوزســـتان از روزهـــای اول  گفت ماننـــد ا کنتـــرل می کـــرد لـــذا می شـــود  اطاعاتـــی 
که پـــدر و برادر ایشـــان هم در دفاع مقدس حضور داشـــتند و ســـر  در جنـــگ حضـــور داشـــت. نه تنها ایشـــان 

انجـــام هـــر دو بزرگوار به شـــهادت رســـیدند. و ســـید حمید راه ایـــن دو شـــهید را همچنان ادامـــه می داد.
بـــا شـــروع نبـــرد رزمنـــدگان عـــراق بـــا عمـــال ســـعودی و صهیونیســـتی داعـــش جهـــت آمـــوزش و هدایـــت 
کشـــور عراق مـــی رود و در آنجا بـــه ابو مریـــم معروف می شـــود. درتاریخ شـــانزدهم دی  بـــرادران مســـلمان به 
ماه ۱۳9۳پـــس از اقامـــه نماز ظهر عملیاتی به نام »محمد رســـول ا…« آغازمی شـــود و با تعـــدادی از نیروهای 
رزمنده برای یاری رســـاندن به همرزمانش پیشـــروی می کند و بعد از رشـــادت بســـیار در نزدیکی ســـامراء در 
گلوله تک تیر انداز داعشـــی قـــرار می گیرد و بعـــد از اینکه بـــه همرزمانش  منطقـــه »عزیـــز بلـــد« مورد اصابـــت 
وصیـــت می کندکـــه عقب نرویـــد و نگذارید زحمات بچـــه ها هدر برود وبعـــد از طلبیدن حالیت به شـــهادت 
می رســـد. در میـــان رزمندگان عـــراق اورا به ابـــو مریم میشناســـند ودر چندین نقطه تندیس  یادمان شـــهید 

گرامی راهـــش پررهو باد. تقوی فرســـاخته ونصب میباشـــد یـــادش 

4. سامراء
کن مقدس شیعیان  شـــهر ســـامراء در اســـتان صاح الدین و محل مدفن امامین عســـگریین؟ع؟ از اما

و مورد احترام شـــدید اهل ســـنت است.
نیروهـــای داعـــش از آغـــاز حملـــه بـــه عراق تاشـــهای مکـــرری را برای ســـیطره بـــر ســـامراء و تخریـــب حرمین 

کـــه با شکســـت مواجه شـــده اســـت.  موجـــود در آن انجـــام داده 
گروه تروریســـتی تکفیـــری داعش به مناطق حاشـــیه غربی شـــهر ســـامراء، نیروهای  گهانی  بدنبـــال حملـــه نا
ارتـــش، پلیس و بســـیج مردمی عـــراق طی پاتک هـــای متعددی از نفوذ تروریســـتها به داخل شـــهر جلوگیری 
که طـــی آن یک عامل  گروه بـــا حمله انتحاری آغاز شـــد  کردنـــد. حمـــات داعـــش مطابق عادت معهـــود این 

کرد. انتحـــاری از اهالـــی درعای ســـوریه خـــود را در نزدیکی یکـــی از مقرهای ارتش عـــراق منفجر 
بدنبـــال ایـــن حمـــات انتحـــاری، دههـــا نیروهـــای داعش حمـــات زمینـــی خـــود را در دو محور بـــرای ایجاد 
کردند. در مقابل نیروهای نظامی عراقی بااعزام واحدهای نظامی  شـــکاف در محور غربی شـــهر ســـامراء آغاز 
بیشـــتر بـــه منطقه و حمـــات هوایی علیه خطـــوط تدارکاتی و مناطق اســـتقرار نیروهـــای داعش حمات پی 
کردنـــد. در ایـــن درگیریها بخـــش اعظم تـــوان نظامی داعـــش منهدم شـــده و تلفات  در پـــی داعـــش را دفـــع 



انســـانی ســـنگینی به آن وارد آمد.

شهید محمد هادی ذوالفقاری:
شـــهید محمد هادی ذوالفقاری، معـــروف به هادی ذوالفقاری در ســـال ۱۳۶۷،  همزمان 
گذاشـــتند. او  با ســـالروز شـــهادت امام هادی ؟ع؟ متولد شـــد و از همین رو نام او را هادی 
که در شـــهر امام هادی ؟ع؟ یعنی ســـامراء به  بـــه حـــدی به امام هادی ؟ع؟ عاقه داشـــت 

رسید. شهادت 
که در درگیری های فتنه 88 جانباز شده بود، جهت دروس حوزوی به نجف رفت و  شهید ذوالفقاری 

پـــس از بروز تحـــوالت عراق و بســـیج نیروهای مردمـــی برای دفاع از عتبـــات عالیات به ویژه ســـامرا و حرمین 
عســـکریین، به عضویت ســـازمان بدر عـــراق درآمد.

در نهایت در 2۶ بهمن ســـال 9۳ چند روز پس از ســـالگرد شـــهادت شـــهید ابراهیم هادی، همان شـــهیدی 
کـــه الگوی زندگی اش شـــده بود در  مکیشـــفیه در شـــمال ســـامراء صدای انفجار مهیبی عملیـــات انتحاری 
در بیـــن ســـربازان عراقی آمـــد و مدافـــع حـــرم ابراهیـــم ذوالفقـــاری، در دفـــاع از حـــرم آل اهلل بـــه مقام شـــامخ 

شـــهادت نائل آمـــد و به آرزویش رســـید.
کرده بود :دنیا رنگ  این شهید بزرگوار یک هفته پیش از شهادتش وصیت نامه خود را نوشته و در آن ذکر 

گناه دارد؛ دیگر نمی توانم زنده بمانم.

که در آن عنوان می کند:  کشـــور، در فضای مجازی منتشر شده اســـت  به تازگی فیلمی از این شـــهید ســـرافراز 
»آرزو دارم انتقـــام ســـیلی حضـــرت زهـــرا؟اهع؟را بگیرم. وقتی من شـــهید شـــدم آنقدر بر ســـرمن یا حســـین ، یا 

حســـین بگو تا امام حســـین؟ع؟  پیش من حاضر شـــود.«
گه شـــهید بشـــم  گفتم من زشـــتم! ا کـــرده بـــود : یـــک روز بـــا خـــودم  ایـــن شـــهید بزرگـــوار در جایـــی  عنـــوان 
کنه، تـــو دل خودم خندیدم  کســـی پیدا نمی شـــه برام پوســـتری طراحی  کاری نمی کنه!  اصا  هیچ کس برام 
کاری اندازه محبتمـــان بکند. کارهـــا نمی کنه بچـــه جون. خـــدا برایمـــان  کســـی برای تـــو از این  گفتـــم؛  و بـــاز 

شهید مهدی نوروزی:
شـــهید مهـــدی نـــوروزی در ۱5 خـــرداد ۱۳۶۱ مصـــادف بـــا نیمه شـــعبان بـــه دنیا آمـــد و در 
روز شـــهادت امـــام صـــادق؟ع؟ برای ســـومین بار راهی میـــدان جهاد شـــد و در 20 دی ماه 
گرامی اســـام و رئیس مکتب شـــیعه در ســـامراء جام  ۱۳9۳ مصـــادف بـــا روز میـــاد رســـول 



شـــهادت را نوشید .
که در حال خدمت در دادســـتانی بود مورد حمات شـــدید  که در جریان فتنه 88 در حالی  کســـانی بود  او از 
گرفـــت و بعـــد از آن و با آغاز فتنـــه داعش چندین مرتبـــه جهت مبارزه با وهابیـــت تکفیری به  رســـانه ای قـــرار 
کـــم نظیـــر او را دیدند، به  کـــه فرماندهان ســـپاه قدس نبوغ نظامی و شـــجاعت  عـــراق اعـــزام شـــد و هنگامی 
کدام با شکســـت مواجه نشـــد و در آخـــر به عنوان  که هیچ  کردند  عنـــوان فرمانـــده چنـــد عملیات انتخابـــش 
فرمانـــده عملیات ویژه ســـامرا منصوب شـــد. او ملقب به اســـد الســـامراء شـــیر ســـامرا بـــود. و در همین مقام 

بـــه فیض شـــهادت نائل آمد.
شـــهید مهدی نوروزی در جمع دوســـتان همیشـــه با روحیه ای بشـــاش و شـــاداب و با لبخند حاضر می شد 
کوتاهـــی در انجام  که داشـــت همیشـــه وظایـــف خودش را مدنظر داشـــت و  و در عیـــن خلق و خوی خوشـــی 

کرد . وظیفـــه نمی 
عشـــق بـــه اهـــل بیت و زیـــارت عتبات عالیـــات و همچنین توجـــه به برگزاری هیئات مذهبی در ســـطح شـــهر 
کرمانشـــاه از دیگـــر خصوصیات شـــهید مهـــدی نوروزی بود و پرچـــم ماتمکده حضرت زینـــب ؟اهع؟ را به دوش 
خـــود داشـــت و توجـــه خاص به نمـــاز اول وقـــت و ارادت ویژه به مقام معظـــم رهبری از دیگر نکات برجســـته 

اخاقی ایشـــان بود.
کـــودک شـــیرخواره خود  شـــهید مهـــدی نـــوروزی چنـــد صباحی قبـــل از شـــهادتش در ســـامرا، تنهـــا فرزند و 
گرفته و وصیـــت خود با او را میـــان خانواده و در مقابـــل دوربین بیان  »محمـــد هـــادی نـــوروزی« را در آغوش 

: می کند
گر ما یک روزی شـــهید شـــدیم و آقا محمد هادی این فیلم را دید انشـــا اهلل منتقم خون امام حســـین؟ع؟  »ا
اســـت. انشـــا اهلل آمده اســـت انتقام حضـــرت زهرا؟اهع؟ را بگیرد. انشـــااهلل یار امـــام زمان؟جع؟ ، یـــار رهبر و یار 
آقای ســـید علی خامنه ای باشـــد. انشـــااهلل همیشـــه مدافع نظام باشـــد. مدافع انقاب باشـــد. تهدید بزرگی 

برای دشـــمنان نظام، انقاب و اهل بیت؟مهع؟ باشـــد. وجودش خود تهدید ] برای دشـــمنان[ باشـــد«

شهید مکی رزاق محمد الجمالی
فرمانـــده شـــهید مکـــی الجمالی)ابـــو صدیقـــه( در جـــوار حـــرم امیرالمومنیـــن؟ع؟ در نجف 
گشـــود. رشـــد و نمو در این شـــهر مقدس و در خانـــواده ای مجاهد  اشـــرف دیده به جهان 
گاه از او شـــخصیتی مومن و مبارز ســـاخت. او از بدو مبارزات شـــهید محمد صادق صدر  و آ
کنـــار او پرداخت و تا ســـقوط رژیـــم طاغوتی صدام از پای ننشســـت.   بـــه مبـــارزه و دفاع در 
کشـــور بـــه صفوف مبارزه با اشـــغالگران پیوســـت و مســـئولیت  پـــس از تهاجـــم آمریـــکا به عراق و اشـــغال این 



گرفـــت و جوانان زیـــادی را در این راه  واحـــد مهندســـی را در تشـــکیات جهادی عصائب اهـــل الحق برعهده 
تربیـــت نمود. 

کـــرد. پس از  ســـپس در قامـــت فرماندهـــی مناطـــق مرکزی عـــراق ضربات مهلکی بـــر نیرو هـــای آمریکایی وارد 
آن بـــه فعالیت هـــای فرهنگـــی نیـــز روی آورد و وظیفه بصیـــرت افزایی و سرپرســـتی خانواده های شـــهدا را بر 

گرفت. عهـــده 
پـــس از تهاجـــم نیرو هـــای تکفیـــری بـــه حـــرم حضـــرت زینـــب؟اهع؟ بـــه صفـــوف مدافعـــان حـــرم عقیلـــه بنـــی 
هاشـــم در ســـوریه پیوســـت و در جبهـــات متعـــدد عراق و ســـوریه به جنگ بـــا داعش پرداخت و همراه ســـایر 
مجاهـــدان مقاومـــت اســـامی مانـــع از پیشـــروی تکفیـــری ها در منطقـــه النخیـــب و مناطـــق صحرایی غرب 
نجـــف شـــد. او به مجاهدت هـــای خود در مقابل داعـــش ادامه داد تا ســـرانجام پس از واقعه پایگاه اســـپایکر 
گرفـــت و به درجـــه رفیع  و در عملیات هـــای شـــمال ســـامراء هـــدف انفجـــار خـــودروی انتحـــاری داعـــش قرار 

کرد. شـــهادت دســـت پیدا 

پاورقی
که به علـــت نبود اطاعات عمومـــی دقیق امکان  کرد  ۱. شـــهدای بســـیاری را می توان در این مســـیرها معرفـــی 
کامـــل آنهـــا نیســـت؛ جنس عملیـــات ها و نحـــوه عملیات هـــا نیـــز نیازمند اهتمـــام نیروهای مســـلحی  معرفـــی 

گیری راهیـــان نور عراق و ســـوریه کرده انـــد؛ به امید شـــکل  کـــه عملیات هـــای مربوطه را هدایـــت  اســـت 
کتابچه هـــای معرفی شـــهدای حشدالشـــعبی عراق و با تشـــکر از مرکز اســـناد  2. منابـــع: ســـایت های اینترنتـــی؛ 

عراق اســـامی  مقاومت 




