اداره کل آموزش فنی و حرهف ای استان همدا ن

.

صن
کارگاه ربق عتی

شهید علیرضا حاجی بابایی
ای شهیدان ،عشق مدیون شماست
هرچه ما داریـم از خون شماست
ای شقـایقهـا و ای آاللـههـا
دیدگانـم دشت مفتون شماست…

"علیرضا حاجیبابایی" در  51فروردین سال 5331
در شهر مریانج ـ استان همدان متولد شد .وی در
کودکی از هوش و ذکاوت سرشاری برخوردار بود ،تا
سال سوم راهنمایی را در زادگاهش ،مریانج گذراند و
بعد از آن وارد دانشسرای مقدماتی همدان شد ،پس
از طی دوره دانشسرا در یکی از روستاهای آذربایجان
شرقی به مدت دو سال در سپاه دانش به عنوان
سرباز خدمت کرد .در سال  5311رسماً به استخدام
آموزش و پرورش درآمد و در روستای حبشی از
توابع اسدآباد همدان مشغول به تدریس شد.
"علیرضا" در جریان انقالب اسالمی فعاالنه شرکت
داشت و بعد از پیروزی انقالب نیز برای خاموش
کردن غائله کردستان وارد پیکار با ضد انقالبیون
شد .از بدو جنگ تحمیلی به عضویت سپاه در آمده
و به جبهههای حق علیه باطل اعزام شد .

گردآورنده :حجت االسالم علیرضا طالبی ،زهرا اسفندیاری
خرداد 0011

در طی مدت حضورش در جبهه چندین بار
مجروح شد ،اما بعد از بهبودی نسبی سریعاً به
محفل عشاق بسیجی و سپاهی بازگشت .او در
سال  5311در عملیات شهیدان رجایی و
باهنر فرماندهی محور عملیاتی قراویز را عهده
دار بود و پس از آن نیز فرماندهی محور میانی
سرپل ذهاب را تا عقب نشینی دشمن بر عهده
داشت.
علیرضا حاجیبابایی در ماه رمضان سال 5315
با سمت فرماندهی محور کوشک در عملیات
رمضان وارد منطقه جنوب کشور شد و
سرانجام در شب بیست و یکم ماه مبارک
رمضان ،مقارن با شب شهادت حضرت علی
(ع) به شهادت رسید.

..

وصیتنامه شهید علیرضا
حاجی بابایی
هدایت نه چیزی است که بتوان در مردم دمید ،که هدایت موهبتی
است خدایی و آنان که در راه خدا بکوشند خدایشان هدایت می
کند.
ایمان به اهلل و جذب در رسالت پیامبر و نگرش در راه فرو رفتن در
اعماق معجزة قرآن ،و کشیده شدن به صراط مستقیم و فریادهای
پیاپی مجریان این پیام در طول زمان و قیام خونین آنان علیه
دستاندرکاران ریا و نفاق و مولود نامبارکشان ظلم و استکبار ،و
رهبری پیامبر گونة امام خمینی(ره) انسان را برآن میدارد که منیّت
خود را در اعماق دریاها جاگذاشته و روح پاکِ خدایی خود را به
موج عظیم «اِنّالِلَّهِ وَ اِنّا اِلیهِ راجِعُونَ» بسپارید،
«که قرآن فرمود":وَ الَّذینَ جاهَدُوا فیها لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنا"
خدا بر او منّت هدایت مینهد و صراط مستقیم بر او ارزانی میدارد.
او میرود و در هرگام  ،خویشتنش محوترمیشود تا استقرار عدل را
در حکومت خدا برزمین ترسیم نماید .از پیچ و خم این رود طویل
نمیهراسد که مسیر را تشخیص داده و هدف را شناخته و به
معبودش راهنمایی میگردد.
به امید آن روز که در قربان گاه شهادت ،تن را فدای اسالم و
ارزشهای آن کنم ،به امید آن روز که چندان دور نیست!

تنها شما را سفارشی دارم که آن هشدار است ! هشدار ره
سپردن به سوی اهلل است .پس بکوشید تا خدا سو شوید
و از داالن تنگ دنیا با صالبت و آگاهی گذر کنید و در
این راه ،هم جهت با امام و همسفر با قافلة جهت یافتة او
به سوی خدا گردید که در این راه شهید و شاهد بودن در
صراط اهلل ،جاوید گشتن است  .مبادا در دخمة کور این
داالن در خواب غفلت فرو روید که نابودی بر شما لبخند
خواهد زد .

گزیده وصیت نامه شهدا با موضوع حجاب
شهید "علیرضا مالزاده"  :شهید وقتی که غرق در خون میشود فریاد
برمیآورد «خواهرانم حجاب شما از خون من رنگینتر است» ،من اکنون
نیز فریاد برمیآورم "خواهرم حجابت را ،حجابت را حفظ کن .تن پوش و
لباست را حفظ کن .خواهرم نگذار پوشش را از تو بگیرند ،نگذار به اسم
آزادی زن ،با تو و دیگر خواهرانم همانند شیئ رفتار کنند .این فریاد از
اعماق قلبم است" .
شهید "محمد نیرآبادی" :ای خواهرم! بیش از هر چیز که پشت
ابرقدرتها را به لرزه درآورد و ضربه مهلکی است که بر سر آنان فرود
می آورد؛ حجاب و عفاف توست که تأثیرش بیش از ریختن خون هر شهید
است.
شهید "محمدسعید یزدانیان" :خواهرانم! اولین توصیه من حجاب
توست .برای اینکه خون من و امثال من باعث شده که شما آزادانه در
خیابانها قدم بزنید؛ بدون اینکه کسی مزاحمتان شود.خواهرم! توصیه من
تنها به شما نیست؛ بلکه به تمام زنان و دختران وطنم است .اصل مطلب
این است که حداقل سعی کنید خونهای ما که به خاطر شما ریخته شده،
پایمال نشود.

