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   شهيد ابراهيم هادييادوارة در 
 يو خوشگذران حيكه اهل تفر ييها به جوان /شود يكتاب نگاه و رفتارتان عوض م نيا ةبا مطالع: پناهيان

نظيري  شهيد هادي خيلي شوخ بود و شجاعت بي/كتاب را بخوانند نيا كنم يم شنهاديهستند، پ
 »يهاد ميابراه« ديشه يجذاب زندگ ياه داستان يبه پا ياكشن غرب يها لميف يها افسانه/داشت

 رسند ينم

روز جـوان در محـل   و ) ع(ميالد حضرت علي اكبـر در آستانة  ،هاي كميل و حنظله و شهيد ابراهيم هادي شهيد نوجوان گردان 300يادوراة 
  :خوانيد ادامه مي درفرازهايي از سخنراني حجت االسالم پناهيان در اين مراسم را .  النه جاسوسي سابق آمريكا برگزار شد

    شود با مطالعة اين كتاب نگاه و رفتارتان عوض مي/هادي را بخوانيدابراهيم حتماً كتاب خاطرات شهيد 
  نويسندة محترم  از. ايم، يك شهيد برجسته است هزار شهيدي كه در طول دفاع مقدس تقديم كرده 250شهيد ابراهيم هادي در بين

 . اند كنم كه همة ما را به زيارت اين شهيد بزرگوار برده تشكر مي »سالم بر ابراهيم«خاطرات شهيد ابراهيم هادي با عنوان  كتاب

 ه و كنم كه حتماً به مطالعة اين كتاب بپردازند و مطمئن باشند كه نگا توصيه ميهم اند  هايي كه اين كتاب را نخوانده به مردم و جوان
 :توانند تاريخ زندگي خود را دو قسمت كنند مي و حتي .رفتارشان قبل از خواندن اين كتاب، با بعد از مطالعة آن متفاوت خواهد شد

كنم و مطمئن هستم هر كسي اين كتاب را بخواند و  بنده مبالغه نمي. بعد از خواندن اين كتابيكي قبل از خواندن اين كتاب و  يكي
مطالعة زندگي خوبان به : فرمود مي) ره(حضرت آيت اهللا العظمي بهجت .نا شود، عرض بنده را تأييد خواهد كردبا اين شخصيت آش

  .و شما با مطالعة اين كتاب، اثر معنوي آن را در وجود خودتان لمس خواهيد كرد. منزلة كالس اخالق است

 اند كه مقامشان  شايد شهداي زيادي در دفاع مقدس بوده. يممقام شهداي ما نزد خداوند محفوظ است و ما از آن مقامات خبر ندار
خدا . ولي خدا خواسته است ما شخصيتي مثل ابراهيم هادي را بشناسيم. شناسيم و ما آنها را نمي باشدباالتر از شهيد ابراهيم هادي 

د كه با ديگران متفاوت است و اين هاي شهر ما باش اي در وسط تهران زندگي كند و يكي از جوان خواسته است كه او در يك محله
 .تفاوت به سادگي ملموس است

 شد، بلكه او يكي از  محسوب مي) به معناي خاص كلمه(شهيد هادي نه عالم ديني بود، نه جزء فرماندهان يا سرداران دفاع مقدس
و را هايي كه ا يكي از ويژگي ايدش .پدر بزرگوار ايشان هم يك كاسب معمولي بود و كسب و كار بقالي داشته است. ميان مردم بود

در گود زورخانه داشته در اين ابراهيم هادي سلوكي كه . بود - كلمه معناي به تمام- ، اين بود كه ايشان يك ورزشكاركرد ممتاز مي
 .شدها حاضر  بعد هم در جبهه كه. كتاب معلوم است

 »ابراهيم هادي«با شهيد  )ره(مرحوم دوالبيبرخورد 

 ل در ميان لحظات سراسر پرنور دفاع مقدس، واقعاً برجسته است، اما در عيل حال، كانال كميل به شهيد ابراهيم حماسة كانال كمي
 .براي گردان كميل و كانال كميل يك افتخار جاودانه است اين شهيدكند و  هادي افتخار مي

 كه شهيد ابراهيم هادي را مثال بزنند و بگويندهاي خودشان را مثال بزنند، خوب است  اگر مردم تهران بخواهند يك نمونه از خوب :
شما . خوبان تهران روز قيامت پشت سر شهيد ابراهيم هادي وارد بهشت شوندبسياري از شايد  .»تهروني؛ مثل شهيد هادي  بچه«
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يست ساله بود، ديدند، ب ؛ ايشان وقتي آقاي ابراهيم هادي را كه يك جواننداهل تعارف و مبالغه نبود) ره(دانيد كه آقاي دوالبي مي
و آقا ابراهيم با شرمندگي » !يك كم ما را نصيحت كن! آقا ابراهيم«: فرمودندبعد به ابراهيم هادي . صبر كردند تا جمعيت برود

 .اند ولي به نظر بنده آقاي دوالبي اين سخن را با اعتقاد گفته» !فرماييد؟ چه مي! حاج آقا«اندازد كه  سرش را پايين مي

ها  در زورخانه» شهيد هادي«چرا تنديس  /است  60شاخص تهراني دهة نمونه و جوان  ،هادي ابراهيم
 !شود؟ نصب نمي

  خواهد يك نمونة نسل انقالب را ببيند، بايد  اگر كسي مي! جز ابراهيم هادي كيست؟ 60در دهة به نظر شما جوان شاخص تهراني
ها  كنيد، برخي از ستاره آسمان كه نگاه ميبه . هايي است كه ما داريم اس آگاهيالبته اين بر اس. به پابوس شهيد ابراهيم هادي برود

. بينيم هايي هم هستند كه بزرگترند اما از ما دورترند و ما نورشان را زياد واضح نمي البته ستاره. ترند پرنورترند چون به ما نزديك
و ما راه خودمان را بر اساس ستارة قطبي  .د؛ مثل ستارة قطبيترند، راهنماي ما هستن هايي كه به ما نزديك باالخره آن ستاره

 . دهيم تشخيص مي

 تنديس شهيد ابراهيم ام كه چرا در تمام گودهاي زورخانه در سراسر كشور من واقعاً مانده !ار شهيد ابراهيم هادي عبور نكنيداز كن ،
بوسم، ولي شهيد ابراهيم هادي  ميمتواضعانه انه بودند را البته مرقد مطهر تمام شهدايي كه اهل گود زورخ! شود؟ هادي نصب نمي

در زمان او . حاال براي چه بايد تنديس او را بزنند؟ براي اينكه حتي نام او هم در يك محيط، اثرگذار است. يك اعجوبة ديگري است
 !كند تر مي نچنانبود و حاال كه به شهادت رسيده است، شهادت آنچنان را آ برجستهشخصيت معنوي  حيات خودش يك

 ...هيد ابراهيم هادي، تازه شروع شده معرفي ش

  گويد پدر من مي«: گفت هاي خودش مي قبل از پيروزي انقالب به همكالسي. گرفتكه در جريان انقالب قرار  بود نوجوانايشان :
در تبعيد بود، ) ره(مآن زمان كه اما» است) ع(مانند گوش كردن سخن امام زمان) ره(گوش كردن سخن آيت اهللا خميني

 »...زنند گيرند و مي ها تو را مي تيها و طاغو ها را نگو، ساواكي  اين حرف«: گفتند هايش مي همكالسي

 اين . اين بچه يك حس و حال معنوي ديگري دارد«: گفت اي داشت و مي هايش به ايشان محبت ويژه پدر ايشان مدام در بين بچه
خواهم به آن پدر بزرگوار عرض كنم كه معرفي شهيد ابراهيم هادي،  و من مي» ...ندآوازه خواهد كردبچة من در آينده، نام مرا هم بل

 .تازه شروع شده است

 /نظير است بيي يك الگو، كار فرهنگي كنندشان  در محلهخواهند  جواناني كه ميهادي براي شهيد 
  ها را متحول كرد و از هرزگي به حضور در جبهة جنگ رساند خيلي

 و كسي كه آن هيكل ورزشكاري و آن منش جوانمردي را داشته باشد، طبيعتاً مورد توجه جوانان ديگر . و يك ورزشكار جوانمرد بودا
دو تا دختر «: گويند رفت، رفقايش به او مي زورخانه ميبار كه با آن هيكل ورزشكاري و ساك دستي به سمت  يك. گيرد قرار مي

گويند از فردا ديگر ساك ورزشي بر  مي» !كني ماشاء اهللا خوب دلبري مي. زدند دربارة تو حرف مي محل، دنبال تو افتاده بودند و
اندازد و  پوشد و روي شلوارش مي گذارد، و يك پيراهن گشاد مي مي) كيسه(ورزش خودش را داخل يك مشما هاي دارد، و لباس نمي

 ي مثل توهمه آرزو دارند هيكل: گفتند آمده و به او مي يفشان ميهاي محل ح به حدي كه جوان. پوشد مي كهنهيك شلوار گشاد و 
  .هاي ديگر بشوم خواهم عامل انحراف ذهن جوان من نمي: او گفت !نشان بدهداين هيكل را داشته باشند و يك لباسي بپوشند كه 
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 نظيرشان  يي كنند، يكي از الگوهاي بهايي كه دوست دارند در محلةشان كار فرهنگ ستادهاي امر به معروف و نهي از منكر، و جوان
آگاهتر  هاي تعليم و تربيت، به اين روش هاي روش گويا او از تئوريسين. روش اين شهيد را مطالعه كنند شهيد ابراهيم هادي است؛

كه دانسته  مي) 1305/ررالحكمغ( »مؤْمنُ غَرِيزَتُه النُّصحالْ«: فرمود) ع(اميرالمؤمنين بوده است، او ارتكازاً بر اساس غريزة مؤمن كه
هايي را تغيير داده و از كدام نقطه به كدام نقطه  هاي زيادي از او نقل شده كه چه جوان داستان هر كسي را چگونه بايد جذب كند؟

 . هاي جنگ رسانده است رسانده است؛ از هرزگي به حضور در جبهه

 ها شد ماجراي اذان شهيد هادي كه موجب تسليم شدن عراقي

  را كه در جبهة مقابل او بودند و در سنگر خودشان در حال تيراندازي بودند، جذب كند و تسليم كند  هايي عراقياو حتي توانسته بود
چه شده كه «: گفتند همه به او مي. گيرد اذان بگويد تصميم مي از جنگ، ي در يك جاي بحرانيگاهيك سحر در. طرف بياورد و اين

وقتي  .شود مي اذان گفتندهد و با صداي بلند مشغول  ش را براي هيچ كسي توضيح نميولي او دليل» يي؟خواهي اذان بگو االن مي
» !چرا اين كار را انجام دادي؟«: گويند همه مي. خورد كنند و يكي از تيرها به گلوي او مي به سمت او تيراندازي مي: گويد كه اذان مي

 .دهند هاي اوليه امدادي را برايش انجام مي ، كمكبودبرند و در حالي كه خون از بدنش جاري  بعد او را داخل سنگر مي

 بشنويد: شنيدن اذان شهيد ابراهيم هادي
  كنند شايد اين فريب دشمن  اول فكر مي. طرف آيند اين ها با دستمال سفيد دارند مي قيبينند كه عرا اي مي دفعه يكبعد از مدتي

چرا تسليم شديد؟ : گويند مي. اند ها با فرماندة خودشان تسليم شده بينند كه اين عراقي كنند، اما بعد مي ها را آماده مي لذا اسلحه. است
به خاطر اذان او ما : گفتند. هاي ما بود كه شما به او تير زديد يكي از بچه او: گفتند گفت كجاست؟ آن كسي كه اذان مي: گويند مي

 .اين اثر نَفَس يك جوان ورزشكار است كه اهل گود زورخانه بود... دهند و ماجراي خودشان را توضيح مي تسليم شديم

 يري داشتنظ او خيلي شوخ بود و شجاعت بي/ شناختند ابراهيم هادي را مي تا حاال بايد همة جهان،

 هاي حريفم  ضعف  بودم كه روي نقطه مراقبشتي من هميشه در كُ: گويد قهرمان بوده و مي ،او در دوران دبيرستان در ورزش كُشتي
دهد  اين نشان مي. زنند هايش به زمين مي ضعف از روي نقطه در حالي كه رسم كشتي اين است كه طرف مقابل را. انگشت نگذارم

 .داشت يرينظ يشوخ بود و شجاعت ب يليخدر عين حال  يهاد ديشه. قهرمان و فوق پهلوان بوده استكه ابراهيم هادي فوق 

 مديران فرهنگي ما در  .شناختند فرهنگ جامعة ما غالباً در دست عناصر الئيك است و اال تا حاال ابراهيم هادي را همة جهان مي
االن اند و اال ابراهيم هادي را  ر توليد محصوالت فرهنگي برخوردار نبودهد الزم طول اين سي و پنج سال غالباً از توانايي و درايت

 .شناختند هاي دبستاني ما هم مي بچه

 رسند نمي» يهاد ميابراه«هاي جذاب زندگي شهيد  هاي اكشن غربي به پاي داستان هاي فيلم افسانه

 ندة سريالش توفيق بدهد، من قطع دارم مردم هر سال اگر سريالي براي شهيد ابراهيم هادي ساخته شود و خود اين شهيد به ساز
 . ت سر بگذارندهاي ماه رمضان خودشان را با سريال شهيد ابراهيم هادي پش دوست دارند شب

 اَكشن هاي  قدر داستان آن اين شهيد عزيز .شود شود، از گلو و صورت هم مجروح مي شهيد ابراهيم هادي چند بار از پهلو مجروح مي
غربي و شرقي كم  و چريكي هاي جنگي ما فيلم. رسند غربي به پايش نمي و جنگي هاي اكشن هاي فيلم رد كه افسانهجذابي داو 
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اند و  هايي كه به دروغ براي شما ساخته اين كتاب را بخوانيد؛ يقيناً افسانه ولي اگر. ايم، ولي بسياري از آنها افسانه هستند نديده
 . بازند پيشتان رنگ مياند  پرداخته

 او خودش . اگر هنرتان ضعيف است، بياييد براي شهيد ابراهيم هادي كار كنيد؛ هنرمند خواهيد شد: گويم به فيلمسازهاي محترم مي
فقط مثل خودش به سمتش برويد؛ او خيلي اخالص . هاي او به شما تكنيك كار خواهد داد داستان. شما را هنرمند خواهد كرد

 . داشت

 را بگويم، بايد اخالص او را بگويم كه دغدغة اصلي او در  اوويژگي برتر يك اگر بخواهم ستة ابراهيم هادي، هاي برج در بين ويژگي
كاري كه مخلصانه «: گفت ميهايش بود و  كالم اين يكي از تكيه و» كار براي خدا باشد«كرد كه  او دقت مي. تمام طول عمرش بود

  ».خورد نباشد به درد نمي

 را پرورش داد »يهاد ميابراه«مثل  ييها س، گلامام با دفاع مقد

 هايي را از دلِ اين خاك بروياند و در دل  كسي بود كه به عنوان يك رهبر سياسي، اين هنر را داشت كه چنين گل) ع(حضرت امام
 .اين جامعه چنين گوهرهايي را كشف كند و پرورش دهد

 كشند  ها و گوهرهايي را از دلِ اين دريا بيرون مي آيند، خوب جامعه ميوقتي به  هستند كه )ره(بعضي از سياسيون مثل حضرت امام
هايي  ها و مارماهي و برخي از سياسيون هم هستند كه وقتي در رأس يك جامعه بيايند، خرچنگ. كنند و آنها را براي تاريخ، الگو مي

 .كنند ن را تضمين ميآورند و با تكيه به آن اراذل و اوباش، قدرت خودشا را از دلِ دريا بيرون مي

 از دلِ جامعة ما،  چگونه ايم كه در تاريخ معاصر خودمان ديدهما و مقام معظم رهبري دو تا از سياستمداراني هستند كه ) ره(امام
گوهرهايي تنها از دلِ جامعة خودمان، بلكه از دلِ منطقه دارد چنين  اخيراً مقام معظم رهبري، نهو  .آورند ها را بيرون مي ابراهيم هادي
كنند،  شوند و نفوذ پيدا مي برخي از سياسيون هستند كه وقتي فعال مي اما. اين نور واليت و كاركرد واليت است. كشد را بيرون مي
. را آتش زدند) ع(گردند؛ مثل آن كساني كه اراذل و اوباش اطراف مدينه را آوردند و در ِخانة علي هاي خودشان مي به دنبال آدم

 !آورد، ولي آنها چه كساني را آوردند ودش مقداد و عمار و ابوذر ميبا خ) ع(علي

 شهيدي همان ابراهيم هادي را از دلِ اين خاك پرگوهر بيرون بياورند؛ شهيد خواهيم كه گوهرهاي تابناكي مثل  ما سياستمداراني مي
 . كند يكند و سياستمداران را نصيحت م كه در وصيتنامة خودش به اطاعت از رهبري سفارش مي

هستند،  يو خوشگذران حيكه اهل تفر ييها به جوان /»ميسالم بر ابراه«هستم؛ كتاب كتاب يك بنده مبلغ 
 كتاب را بخوانند نيا كنم يم شنهاديپ

  ؛ را بخوانند» ...مرز پرگُهر يا رانيا يا«من دوست دارم در مراسم بزرگداشت شهيد ابراهيم هادي و شهدايي مثل ايشان، سرود
  .هاي نهفته در اين خاك برايم زنده شد بار ديگر همة زيبايي يكبا خواندن اين كتاب . كند كه آدم افتخار مي آنجاست

  وقتي كه كتاب را تمام كردم، استخاره : فرمايد كه نويسندة محترم كتاب مي» سالم بر ابراهيم«بنده مبلغ يك كتاب هستم؛ كتاب
سلَام على «: اسم كتاب را چه بگذارم؟ اول صفحه آمد! از كردم و نيت كردم كه خدايابلد نبودم و تمرين نداشتم، ولي قرآن را ب

 )109/صافات(»مإِبرَاهي
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 شود  با كتاب هم مي كه ببينندكنم اين كتاب را بخوانند تا  براي جوانهايي كه اهل تفريح و خوشگذراني هم هستند، پيشنهاد مي
 .گذراند تفريح كرد و خوش

 شما بعد از . گري باشد اللهي معنوي يا ادعاي حزبظواهر ابي نيست كه از زندگي كسي براي ما حرف بزند كه اهل اين كتاب، كت
 توانيد مي شما با خواندن اين كتاب، .شويد كه شهيد هادي اصالً اهل اين چيزها نبود خواندن چند صفحه از اين كتاب متوجه مي

 .يك آدم حسابي را از نزديك تجربه كنيد

  شناسند، اگر با ابراهيم هادي آشنا بشوند، به مكتب  مطمئن هستم كساني كه به دين ما متدين نيستند و اصالً مكتب ما را نميمن
 !تان خوش به حال: ما احترام خواهند گذاشت و به ما خواهند گفت

 

به تيراژ فتادم و همنتشر شده و تاكنون به چاپ » ابراهيم هادي«كه توسط انتشارات » سالم بر ابراهيم«كتاب 
  :توانيد تهيه نماييد هاي زير مي هزار جلد رسيده است، را از  روش 200
  اينجا: اينترنتيخريد  

 ينجاا: مراكز توزيع 

  شهيد ابراهيم هادي«وبگاه انتشارات« :com.ebrahimhadi.www 

  


