
    1/شهيد محمد علی رهنمون

 

 نشهیذ حممذ علی رهنمى

 یزد - 7/5/1334: تبریخ و محل تولد

 طالئیه- 6/12/1362: تبریخ و محل شهبدت

 پزشک: سطح تحصیالت

 یی صحرامبرستبنیمسئول ة: مسئولیت در جبهه
 

دس . ؽِش یضد هیضثبى ًْصادی ؽذ کَ اّ سا حموذػلی ًبهیذًذ 1332عبل 

پٌج عبلگی جِت یبدگیشی لشآى، اّ سا ثَ هکتت خبًَ ای دس حمل فشعتبدًذ 

ّ چْى اص ُْػ ّ رکبّت عشؽبسی ثشخْسداس ثْد، دس هذت صهبى اًذکی، 

لشآى سا فشا گشفت ّ اص مهیي جب ثْد کَ ًؾبًَ ُبی پبیجٌذی ثَ دیي ّ 

 .هزُت دس ّی آؽکبس ؽذ

. حموذػلی ٌُْص ؽؼ عبل ثیؾرت ًذاؽت کَ اص ًؼوت پذس حمشّم ّ یتین ؽذ

آى طْس کَ ًضدیکبى ّ .  ثذس گزساًذ یدّسٍ ی دثغتبى سا دس هذسعَ

 : اًذآؽٌبیبى آى دّساًؼ گفتَ

دّساى ساٌُوبیی سا دس هذسعَ ی . ثغیبس دسط خْاى، ثبُْػ ّ خْػ ثیبى ثْد

آیت اللِی پؾت عش هنبد ّ دس هذسعَ ی سعْلیبى یضد، پظ اص گزساًذى چِبس 

 .عبل دثیشعتبى، هْفك ثَ اخز دیپلن ؽذ

دس سّصُبی آخش دثیشعتبى ثْد کَ غن اص دعت دادى هبدس، حمشّهیت دیگشی 

گشچَ فمذاى هبدس ثشایؼ عخت ثْد، ّلی . سا دس صًذگی کْتبُؼ سلن صد

اص پب ًٌؾغت ّ تالؽؼ سا دس ساٍ حتقیل دّچٌذاى منْد تب ایٌکَ دس کٌکْس 

پضؽکی هْفك ؽذ ّ ثَ داًؾگبٍ اُْاص ساٍ یبفت ّ ثَ آسصّی خْد ّ هبدس 

 .هشدْهَ اػ کَ ؽغل پضؽکی ثْد، سعیذ

پظ اص اخز هذسک داًؾگبُی، دّساى همذط عشثبصی سا دس عپبٍ گزساًذ ّ 

حموذ . دس عي ثیغت ّ ؽؼ عبلگی ثشای اّلیي ثبس ثَ ججَِ اػضام گشدیذ

ػلی دس دّساى دضْس دس هٌبطك جٌگی، هنبیت عؼی خْد سا دس کوک ثَ 

اص پزیشفنت ُشگًَْ پغت ّ همبهی اهتٌبع . جمشّدیي جٌگی اجنبم هی داد

فمط ّ فمط خْدػ سا ّلف هشدم . هی ّسصیذ ّ ثَ دًیبی هبدی ثی ػاللَ ثْد

دس ثیوبسعتبى ُبی ججَِ ثب مجغ منْدى پضؽکبى هتخقـ، ثَ . ّ ّطٌؼ هی منْد

عبهبى دُی اّضبع ّ اهکبًبت ثیوبسعتبًی دس ساٍ کوک سعبًی ُش چَ هبرت ثَ 

جمشّدیي هی پشداخت ّ مهیؾَ سُشّ خط اهبم ّ اًمالة ثْد تب ایٌکَ دس ؽؾن 

دس ثیوبسعتبى فذشایی خبمت االًجیبء ّ دس  دس ػولیبت خیرب 1362اعفٌذهبٍ 

 منبص فجخ ّ ثَ دًجبل مبجبساى ؽذى ثیوبسعتبى تْعط  یدبل البهَ

 .ُْاپیوبُبی استؼ ثؼث ػشاق، ثَ عْی هؼجْد ؽتبفت
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 مالک یک انتخاب

ی هتشاى  حموذػلی پضؽک جْاًی ثْد کَ دس آى سّصُب دس ثیوبسعتبى جنویَ

دس کْدکی پذس ّ دس . آى ّلت ُب، اّ تٌِبی تٌِب ثْد. کشد خذهت هی

ًْجْاًی هبدسػ سا اص دعت دادٍ ثْد ّ اکٌْى دس سّصگبس جْاًی اػ، 

 .صد غشثت آى ؽِش ثَ تٌِبیی اّ ثیؾرت داهي هی

دس طی ایي هذت پیؾٌِبدُبی . هذتی ثْد کَ ثَ فکش اصدّاج افتبدٍ ثْد

دتی دس ثیي الْام خْد اّ، دخرتُبیی خْة . صیبدی ثَ اّ دادٍ ؽذٍ ثْد

ّ دتی ثب ّضغ هبلی هٌبعت ثَ اّ هؼشفی ؽذٍ ثْدًذ، اهب هالک اّ کَ 

ًگبُؼ ثب چیضی دس هبّسای جِبى گشٍ خْسدٍ ثْد، اص اًتخبة مهغش 

گؾت کَ هِشثبى، ثبایوبى ّ  اّ دًجبل مهغشی هی. آیٌذٍ اػ چیض دیگشی ثْد

فِویذٍ ثبؽذ، دتی اگش ّضغ هبلی هٌبعجی ًذاؽتَ ثبؽذ، مهغشی ثبگزؽت ّ 

تب . فجْس کَ ثتْاًذ، ؽشایط صًذگی ّ ثَ ّیژٍ تٌِبیی اّ سا دسک کٌذ

دخرتی فجْس ّ هِشثبى ّ ثبفشٌُگ . کَ خبمن کبهیبس ثَ اّ هؼشفی ؽذ ایي

 .ُبی هتشاى ثْد کَ دس آى سّصُب، دثیش یکی اص دثیشعتبى

غشّة ثْد، منبص هغشة ّ ػؾبء ثَ فْست مجبػت دس هٌضل پذس ػشّط ثشپب 

ثؼذ اص منبص، هشاعن ػمذ . ی حموذػلی ثْد اهبم مجبػت پغش خبلَ. ؽذ

ی ػشّط، ثَ ًبم چِبسدٍ هؼقْم  عبدٍ، اهب صیجب؛ هِشیَ. ثشگضاس ؽذ

 .ی هببس آصادی تؼییي ؽذٍ ثْد  عک14َ« ػلیِن الغالم»

کجْتش ػؾك ثَ ثبم صًذگی حموذػلی پش کؾیذٍ ثْد ّ سّصُبیی دیگش ثشای 

ُبی  سّصُبیی لؾٌگ، ّلی تْأم ثب عختی کبس ّ فؼبلیت. اّ آغبص ؽذٍ ثْد

ی ساٍ اهبم ّ اًمالة  ی حموذػلی؛ تب صًذگی سا دس جِتی کَ اداهَ ّلفَ ثی

 .ثْد، ثَ پیؼ ثربد

 شنیذن کی بىد ماننذ دیذن؟

حموذػلی متبم ّجْدػ سا ّلف . اػ دذ ّ هشص ًذاؽت سّصی ُبی ؽجبًَ فؼبلیت

 .خذهت ثَ مهْطٌبى ّ هذاّای جمشّدیي دس ثیوبسعتبى کشدٍ ثْد

اّ ایٌک ثشای یک هشخقی کْتبٍ ثَ هٌضل آهذٍ ثْد، اهب دّثبسٍ ثبیذ 

چؾوبًؼ ٌُْص آثبس . ؽذ دس اّلیي فشفت، ثَ حمل خذهت خْد اػضام هی

دادًذ، اهب  اػ ًؾبى هی اسادٍ  ی هقّون ّ ثب خغتگی ّ کن خْاثی سا دس چِشٍ

ای اص خذهت ّ  ُب ثْد کَ اّ خبْاُذ، حلظَ ُذف حموذػلی ّاالتش اص ایي

 .جبًفؾبًی دس ساٍ اعالم، اًمالة ّ ّطي فشف ًظش کٌذ

 :مهغشػ ّلتی خغتگی اّ سا دیذ، گفت

 کَ اّى جب ُغتیي ّ دتی یَ سّص دسعت ّ دغبثی ثَ یَمشب هذت صیبدی - 

کٌن کَ ایي ثبس اجبصٍ ثذیي کَ  هي پیؾٌِبد هی! خْدتْى اعرتادت ًذادیي

 ؟!یکی دیگَ ثَ جبی مشب ِثشٍ عِش پغت
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ای سا  تش اص ایي دشفبعت کَ ؽخـ دیگَ ساعتؼ هغئْلیت هي عٌگیي! ًَ- 

ایي طْس کَ دس ایي جٌگ ثَ ًظش هی سعَ، دمشي دبال ! جبی خْدم ثزاسم

ای جمشّح سا  تْمن ثجیٌن کَ ػذٍ دبالُب خیبل کْتبٍ اّهذى ًذاسٍ ّ هي منی

 ؟!ثَ ثیوبسعتبى ثیبسى ّ هي ثشای اًّب کبسی ًکٌن

مهغشػ ثب ًگشاًی، ًگبُؼ سا ثَ حموذػلی دّخت ّ دس دبلی کَ عؼی هی کشد، 

 :گشیَ اػ سا کٌرتل کٌذ، گفت

کٌیي، دیگَ اًشژی ّاعت ثبلی  آخَ، ایي جْس کَ مشب ؽجبًَ سّص کبس هی- 

؟ تبصٍ مشب کَ هی سیي هأهْسیت، !هًَْ کَ ثتًْی ثَ کبست اداهَ ثذی منی

 !هي ّ ایي ًْصاد هؼقْم تٌِب هی ؽین

کشد، اهب اّ لذم دس ساُی گزاؽتَ ثْد  حموذػلی ًگشاًی مهغشػ سا دسک هی

اص ایي سّ ثَ مهغشػ . خشیذ کَ هی ثبیغت ُش تلخی ّ عختی سا ثَ جبى هی

 :گفت

 !خْام، ایي دفؼَ مهشاُن ثیبی ّ کبس هٌْ اص ًضدیک ثجیٌی هی- 

ُبی  ّلتی خبمن کبهیبس ثَ مهشاٍ مهغشػ ثَ ثیوبسعتبى سفت ّ فؼبلیت

ّلفَ ّ هغتوش اّ سا اص ًضدیک دیذ، تبصٍ هتْجَ ؽذ کَ هغئْلیت اّ  ثی

ؽذ ّ اص آى ثَ ثؼذ  ثیؾرت اص آى چیضی اعت کَ دس ظبُش ًؾبى دادٍ هی

 .ثْد کَ دیگش ُیچ ّلت هبًغ سفنت اّ ثَ هأهْسیت دس هٌبطك جٌگی ًؾذ

 اهتمام شهیذ در تربیت فرزنذ

حموذػلی، فشصًذ . اًذاص ؽذٍ ثْد ظِش ثْد، فذای هؤّرى ثش گْػ جبى طٌیي

اّ سا خیلی . عَ هبَُ اػ سا گشم دس آغْػ گشفت ّ اّ سا غشق ثْعَ کشد

یبدػ آهذ کَ دس . دّعت داؽت، تٌِب دبفل صًذگی هؾرتک ّی ّ مهغشػ ثْد

صهبى ثبسداسی مهغشػ، دس ُیچ هِوبًی ؽشکت ًکشدٍ ثْد تب هجبدا مهغشػ 

ًبک یب دشام ثبؽذ ّ ثش  ای ثٌؾیٌذ کَ دس آى غزای ؽجَِ ثش عش عفشٍ

 .فشصًذ اّ اثش ثگزاسد

. حموذػلی ًْصاد دخرتػ سا ثَ هبدسػ ثشگشداًذ ّ سفت تب ّضْ ثگیشد

اػ سا هپي کشد، ّلی لجل اص ایي کَ منبص  ٌُگبم منبص، هبًٌذ مهیؾَ عجبدٍ

خبْاًذ، ًْصادػ سا کٌبس عجبدٍ لشاس داد ّ پظ اص هذتی کْتبٍ، ثَ منبص 

 .ایغتبد

فرب کشد تب منبص . مهغشػ ثب دلت کبسُبی حموذػلی سا صیش ًظش گشفتَ ثْد

دیذ، مهغش  منبص خْاًذًؼ سا دّعت داؽت ّ اص ایي کَ هی. اّ متبم ؽْد

ی  چٌیي ثب خضْع ّ خؾْع دس همبثل پشّسدگبس، عش ثش عجذٍ پضؽکؼ ایي

 :منبص کَ متبم ؽذ اص اّ پشعیذ. ثشد گزاسد، لّزت هی ثٌذگی هی

 !ثشای چی هْلغ منبص ثچَ سا گزاؽتی کٌبس عجبدٍ؟- 

حموذػلی لجخٌذی صد ّ ًگبُی ثَ کْدک عَ هبَُ ّ عپظ ثَ مهغشػ اًذاخت ّ 
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 :گفت

تشثیت فذیخ فشصًذ سا ثبیذ اص مهْى هبُِب ّ سّصُبی اّل ! ثجیي خبمن- 

ؽبیذ اآلى ایي ًْصاد چیضی هتْجَ ًؾَ، ّلی مهیي کَ اص . تْلذ آغبص کشد

ؽَ کَ رُي ّ  دّساى ؽیشخْاسگی، اّى سّ کٌبس عجبدٍ هی راسم، ثبػث هی

 !فکش اّى ثَ منبص ّ رکش ّ ػجبدت ػبدت کٌَ

حموذػلی تْضیذبت ػلوی ّ هزُجی دیگشی ًیض ثشای مهغشػ اسائَ کشد، اهب 

ای،  مهغش ّی دس آى حلظبت دس دل، ثَ داؽنت چٌیي مهغش هؤهي، ػبمل ّ فِویذٍ

 .چْى سٌُوْى ثَ خْد هی ثبلیذ

 پروازی در قنىت عشق

ؽِبدت اص دیذگبٍ حموذػلی، یک آسصّی ثضسگ ّ دعت ًیبفتٌی ثْد؛ ثَ 

خقْؿ ثشای اّ کَ یک پضؽک ثْد ّ ثبیذ مهَ ی ّلت خْد سا ثَ هؼبجلَ ی 

اص خذاًّذ تْفیك ؽِبدت خْاعتَ ثْد ّ دس ایي . ثیوبساى اختقبؿ دُذ

کشد ّ مهیؾَ پیشّی اص خط اهبم ّ  ساٍ، اص ُیچ تالػ ّ کْؽؾی دسیغ منی

 .کشد اًمالة سا ثَ مهَ گْؽضد هی

ٌُگبم اراى فجخ ثْد، فذای ثبًگ هؤرى اص سادیْی کْچک حمل کبس کَ جضء 

االًجیبء  ّعبیل ؽخقی حموذػلی ثْد، دس فضبی ثیوبسعتبى فذشایی خبمت

ی کبدس پضؽکی سا  حموذػلی آخشیي ّضْیؼ سا گشفت ّ ثمیَ. اًذاص ؽذ طٌیي

اص خْاة ثیذاس کشد، آهنب ثبیذ صّدتش آهبدٍ هی ؽذًذ، چشا کَ ػالٍّ ثش 

سفت کَ جمشّدی سا اص ػولیبت خیرب  خْاًذى منبص اّل ّلت ُش آى ادتوبل هی

ثٌبثشایي مهَ ی کبسکٌبى آى ثبیذ . ثَ آى ثیوبسعتبى فذشایی ثیبّسًذ

 .فجخ صّد دس پغت ُبی خْد اجنبم ّظیفَ کٌٌذ

یک حلظَ ادغبط کشد کَ ًْصادػ ُن .  سا هپي کشد اػدظ غشیجی داؽت، عجبدٍ

حلظبت . تش اص مهیؾَ ثَ منبص ایغتبد کٌبس عجبدٍ اػ اعت؛ ػبؽمبًَ

حموذػلی دس دبل لٌْت . دمشي آغبص ؽذ ی  ی دّثبسٍ محلَ. التِبثی ثْد  پش

الّلِن اسُصلٌی تْفیك الؾِبدٍ فی »: گفت ثْد، ؽبیذ آى حلظَ هی

 . «...عجیلک

ُبی دمشي ثَ  عٌگش ثیوبسعتبى عجت ؽذ تب حموذػلی دس حلظَ ی   افبثت مبت

عْ  ُب هٌتظش سفنت ثَ آى ًیبیؼ ثب دّعت، عجکجبل ثَ مستی پش ثکؾذ کَ عبل

 .ثَ ّفبل هؼؾْق دیشیٌَ ثشعذ« یب صُشا»ی  ثْد ّ ثب گفنت مجلَ

آسی، ایي اعت عشًْؽت هشداى خذا 

 



 تسوِ تعالی

 

                                                                                                                   دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش

 بیچاره ندانست که یارش سفری بود

 فرازهایی از وصیت نامه شهید دکرت رهنمىن 

ًوی داًن چگًَِ داستاى سفرم را تِ جایگاُ : آى ضْیذ هعظن در فرازّایی از ٍصیت ًاهِ خَیص آٍردُ است 

ّوِ چیس از آى ٌّگام آغاز گطت کِ پا تِ دٍ . هسافراى عاضق ٍ هحل عرٍج ایثارگراى خًَیي تال تیاى کٌن 

کَِّ ًْادم ، سرزهیٌی کِ خاکص چَى کرتال هقذس است چرا کِ قذهگاُ ضْیذاى ٍطي اسالهیواى است 

 .کِ تسَی کرتالی ایراى هی ضتافتٌذ ٍ هیعادگاُ عطق هی تاضذ 

هحلی است کِ عثذ تا هعثَد پیواى ٍفاداری ٍ جاًثازی هی تٌذد ٍ اٍ را تٌْا راُ ٍ ّوراّص هی خَاًذ ، طلة 

آهرزش گٌاّاًص را هی کٌذ ٍ ضتاتاى تسَی تیرّای رّا ضذُ از کواًْای ظلن ٍ استثذاد هی رٍد کِ در تراتر 

آًْا سپری ضَد تا اسالم ٍ ایراى هحفَظ تواًذ ٍ لطوِ ای ّر چٌذ کَچک تِ سرزهیي اسالهیواى ٍارد 

پرٍاز تِ اٍج هلکَت ّواى سرزهیٌی کِ دّْا . دٍ کَِّ ّواى گوطذُ عاضقاى در حسرت پرٍاز تَد . ًگردد

 اعسام هی ضذًذ کِ در ..... لطکر ، ّسارّا گرداى ٍ گرٍّاى از آًجا تِ عولیاتْای پر ضکَُ ٍالفجر ٍ خیثر ٍ

.                رٍحطاى ضاد ٍ یادضاى گراهی تاد . آى زهاى ّر ًَجَاى ایراًی آرزٍی ٍرٍد تِ آى را داضت 

هي کِ . اهیذٍارم خذاًٍذ گٌاّاى تی حذ ٍ حساتن را عفَ کٌذ : ضْیذ در قسوتی از ًاهِ خَد آٍردُ است کِ 

زّرای عسیسم را تثَسیذ ٍ سعی کٌیذ اٍ را . در درگاّص رٍسیاّن ٍ فقط اهیذ عفَ ٍ تخطص اٍ را دارم 

 .  دختری هسلواى ٍ ضایستِ اًقالب اسالهی ترتیت کٌیذ 

 


