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نویسند، مطالعه کنیـد،   هایی که این عزیزان می نامه این وصیت«
ول کند، یک روز هم یکـی  پنجاه سال عبادت کردید و خدا قب

  »ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید نامه از این وصیت
  32ص 15جلد  -صحیفه نور -)ره(امام خمینی

  



  

  
  

منشور رسمی و قانونی انقالب و کشور عبارت است از قانون 
همۀ چیزهایی که براي ادارة امور ملت الزم است، ... اساسی ما

منشـور  . ر این منشور وجود داردبه شکل متین و مستحکمی د
هــاي  نامــه نامــۀ امــام و وصــیت معنــوي انقــالب هــم وصــیت

ها را بخوانید و ببینید شـهدا کـه در    نامه این وصیت. شهداست
میدان جنگ جان خود را فدا کردند، براي چـه فـدا کردنـد و    

شــود از مجموعــۀ فــداکاریها و  مگــر مــی. دنبــال چــه بودنــد
اینها راه ! این آسانی دست بشوید آرمانهاي یک ملت، کسی به

  .هاي سعادت ماست که باید دنبال کنیم ماست؛ اینها مایه
  1381آذرماه -نماز جمعه تهران -بیانات مقام معظم رهبري



  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمـایی تـاریخ پرشـکوه     با هدف روشـن  ایثارگران و شهدا آثار و اسناد انتشار و رسانی اطالع
انقالب اسالمی و دفاع مقدس، ادامه فرآیندي اسـت کـه بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در       

  .ساختار اسنادي، مطالعاتی و انتشاراتی خود در نظر گرفته است
 1359ر بنیاد مقارن با تأسیس این نهاد مهـم و انقالبـی در سـال    آغاز فعالیت انتشاراتی د  

هاي ادبی، پژوهشی، اسنادي و تاریخی برجامعـه   بوده و تاکنون صدها عنوان کتاب در زمینه
هـاي   توان بـر مبنـاي مطالعـه اهـداف سـازمانی در دوره      عرضه شده است؛ ولی آنچه را می

انست، تأسیس انتشارات شـاهد بـا هـدف    گیري و توسعه بنیاد حائز اهمیت د مختلف شکل
هـاي   تدوین و انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثـارگران بـوده اسـت؛ گـو اینکـه بـه ضـرورت       

سـازي اسـناد، تمرکـز     اجتماعی و فرهنگی، قلت و پراکندگی منـابع و عـدم تنظـیم و آمـاده    
ی و تخصصـی  شـیوه علمـ    هاي نشر شاهد بر روي انتشار اسناد شهدا و ایثارگران به فعالیت

تاکنون کمرنگ بوده است و لذا وجـه ادبـی و غیراسـنادي در نشـر شـاهد گـاه بـر وجـوه         
  .مطالعاتی و اسنادي آن غالب شده است

تـر   از چندي پیش انتشارات شاهد، براساس اهداف دیرینه و در پی ایجاد شرایط مناسب  
ناد دست اول آن بزرگـواران  آوري و تنظیم گردید، انتشار اس که آثار و اسناد ایثارگران فراهم

به باور اندیشمندان و صاحبنظران تاریخی، فرهنگی . را اولویت مهم خود قلمداد کرده است
و اسنادي، فراهم کردن زمینه براي انتشار اسـناد فرهنگـی، نیـاز ضـروري مجـامع علمـی و       

  ســخن ناشـــرســخن ناشـــر
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ایش و هاي علمی براي پردازش و نشـر آثـار ایثـارگران بـه افـز      پژوهشی بوده و اتخاذ شیوه
هاي مکرر و مؤکـد   توصیه. رساند ها مدد می توسعه کمی و کیفی انتشار کتاب در سایر زمینه

بـراي پـرداختن بـه اسـناد و آثـار،      ) مد ظله العـالی (و مقام معظم رهبري ) ;(حضرت امام
دهنده جایگاه ویژه این اسناد بوده و ضرورت انتشار آن را بر مـا   ویژه وصایاي شهدا نشان به

  .سازد میآشکار 
 و به دفتر انتشارات شـاهد رسـید   قابل اعتناء و نظرات بسیار سودمند چهار جلد قبل، در  

  .پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب  لحاظ گردید مورد بررسی قرار گرفته و
کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی    و که مراکز معتبر سندي همچون مرکزاسناد از آنجایی  
تشویق بـه تـداوم جـدي کـار      ح با جمالتی دلگرم کننده نشر شاهد راپژوهشگران ذیصال و

نمودند همکاران خدوم با تالشی مضاعف پنجمین جلد از ایـن مجموعـه نفـیس را تقـدیم     
  :دو نمونه از اظهار نظرات عبارتند از .نمایند حقیقت پژوهان وعالقمندان می

  :یموزه و کتابخانه مجلس شوراي اسالم یس مرکز اسناد،ئر -
 در شاهد است کار سترگ نشر امید، ارزش بسیار با و بود این کار کاري کارستان«

  .»ادامه پیداکند نامه کامل شهدا انتشار کتاب وصیت
   :)نویسنده وپژوهشگر( یعقوب توکلی -

این  انتشار در یکی از اقدامات خوب نشر شاهد، ها، نامه چاپ تصویر اصل وصیت«
  .»م به این مجموعه داده استسندیتی محک ها بوده و کتاب

اسـت کـه    هاي شـهداي اسـتان سـمنان    وصیت نامهنامه از  وصیت 105این کتاب حاوي   
ایثـارگران   آثار شـهدا و  و انتشار اسناد هاي کارشناسانه در واحد ها وبازنگري حاصل بررسی

ت در اینجا شایسته است که از آقاي دکتـر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه زبـان وادبیـا       .است
و پژوهشگر ادبیـات وتـاریخ دفـاع     یس بنیاد دانشنامه نگاري ایرانئر فارسی دانشگاه تهران،

ویـژه در حـوزه دفـاع     هپژوهشی ب هاي دانشگاهی و عنوان چهره نام آشنا در عرصه مقدس به
وقفـه   تـالش بـی   همکارانشان که زحمت تدوین این مجموعه را به عهده گرفته و مقدس و

  .دردانی شودق اند تشکر و داشته



 13سخن ناشر      ¹استان سمنان 

 گرانقـدر هـاي کارشناسـان و صـاحبنظران     دارد که از رهنمودها و مساعدت جا همچنین  
صـمیمانه تقـدیر و تشـکر     ...و زاده، دکتر کیانوش کیـانی  دکتر اکبر اشرفی، امیر رزاق: آقایان
  .نماییم

بـراي   فرهنـگ جامعـه را   اندیشـمندان عرصـه تـاریخ و    دسـت صـاحبنظران و   پایان در  
امید اسـت ایـن تـالش فرهنگـی در شـناخت       ،یمفشار بررسی صمیمانه می و نقد همکاري،

ابعاد ناپیداي شهداي بزرگوار و دوران با عظمت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مـددکار      
جویان و آیندگان قرار گرفته و موجبات خشنودي شهداي واالمقام و  پژوهشگران و حقیقت

  .و خانواده معظم شهدا و ایثارگران را فراهم سازد امام شهدا و رهبر معظم انقالب اسالمی
  

  نشر شاهد
  1390شهریور
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هایی است که کشورهاي مختلف جهان هنگام تعیین جایگاه خـود   تاریخ و فرهنگ از مؤلفه
در جامعه جهانی، به آن استناد کرده و به تناسب تأثیرگذاري در تمدن بشري به آن مباهـات  

شکی نیست که کشور ایران به علت برخـورداري از تـاریخ کهـن و فرهنـگ غنـی       .کنند می
اسالمی در صف مدعیان این عرصه قرار داشته و آداب، رسوم و فرهنگ این مرز و بوم کـه  
سینه به سینه و نسل به نسل در قرون مختلف، میان مردم این کشور منتقل شده است، نشانه 

  .اشدب هویت و مایه مباهات این ملت می
هـاي مختلـف اجتمـاع،     امروزه نقش اسناد و مدارك در بازشناسی و تنویر اندیشه بخش  

باالخص آن قشري که توفیـق لمـس و درك فرهنـگ و شـرایط ویـژه دوران تأثیرگـذار آن       
افزونی برخوردار  این موضوع از چنان اهمیت روز. اند اهمیت فراوانی دارد اجتماع را نداشته

از تالش و همـت مراکـز اسـنادي و آرشـیوي صـرف گـردآوري،       اي  است که بخش عمده
  .شود هاي گرانقدر فرهنگی می حفاظت، نگهداري و تأمین سالمت و صحت این گنجینه

اهمیت این رویکرد در خصوص اسنادي که از بار فرهنگی و هویتی منحصر بـه فـرد و     
توانند ضـمن ایفـاي    می بدون شک این گونه اسناد. نماید اي برخوردارند، دو چندان می ویژه

باشد، خود موجب و موجد  هاي مکتوب می رسانی که خصیصه اصلی این ارزش اطالعنقش 
  .ساز معنوي باشند یک هویت مستقل فکري و فرهنگی و مبلغ یک جریان انسان

  پیشــــگفتارپیشــــگفتار
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مثابه حافظه تاریخی و میراث معنوي انقـالب و دفـاع مقـدس     اسناد شهدا و ایثارگران به  
حفـظ و  . حفظ و عرضه آنها براي همه مـا یـک رسـالت تـاریخی اسـت      بوده و گردآوري،

گیري از این گنج عظیم به بازشناسی و  نگهداري این اسناد سبب خواهد شد آیندگان با بهره
  .درك صحیح از تاریخ دست یابند

مطابق آخرین استانداردهاي علمی فرایندهاي کاري گردآوري، تنظیم و توصیف، حفـظ    
مرکـز اسـناد   . رود شـمار مـی   اطالعات چهار فرایند اصلی مراکز اسنادي بهو عرضه اسناد و 

ایثارگران براساس چارت تشکیالت مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران سه فرایند از چهـار  
دهد و فرایند چهارم به دلیل اهمیت و گستردگی در اداره کـل   فرایند علمی فوق را انجام می

  .ف شده استرسانی تعری انتشارات و اطالع
منظـور عملیـاتی    رسـانی بـه   مجموعه حاضر حاصل تالش همکاران انتشـارات و اطـالع    

  .باشد نمودن فرایند چهارم یعنی عرضه اسناد و اطالعات می
وصایاي شهدا در بین سایر اسناد فرهنگی ایثارگران از جایگاه خاصی برخـوردار اسـت     

سال عبادت کردید و خـدا قبـول کنـد، یـک     پنجاه «: فرمایند می) ;(تا آنجا که امام خمینی
  .»ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید نامه روز هم یکی از این وصیت

یک حافظه مستند و دیجیتال از دوران دفـاع مقـدس در   حرکت به سمت تعالی و ایجاد   
به انداز تدوین شده براي مرکز اسناد ایثارگران با تعامل و همکاري همه جان چارچوب چشم

  .هاي محترم شهدا و ایثارگران میسر خواهد بود ویژه خانواده هاي مرتبط و به سازمان
هاي معظم شهدا و ایثارگران، پژوهشگران، مسئولین محترم مؤسسات  در پایان از خانواده  

فرهنـگ ایثـار و   هاي فرهنگی و اسنادي، آرشیوداران شخصی و سایر عالقمنـدان   و سازمان
سازي مرکز اسناد ایثـارگران و عرضـه و انتشـار     براي تکمیل و غنیشود  شهادت دعوت می

  .این میراث گرانبها مرکز اسناد ایثارگران را یاري نمایند
  آوري، نگهداري و تنظیم آثار ایثارگران اداره کل جمع



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جایگاه و نقش فرهنگی وصایاي شهدا
باشد از تفکـر و اندیشـه هـر قـوم و     تواند نمادي روشن و مستند  بررسی وصایاي شهدا می

نقطه اشتراك همه شهدا فلسفه وجودي همه، . ملت، شهر و منطقه و حتی خانواده و شخص
فارس و مناطق غربی  ترین نقطه کشور تا سواحل نیلگون خلیج از مناطق گوناگون، از شمالی

نامـه  و شرقی ایران وحدت و همدلی براي آزاد سازي ایران از دسـت صـدام و شکسـت بر   
همه رزمندگان در یک هدف کلی اشتراك مسـاعی داشـتند و آن   . مریکا به ایران بوداتهاجم 

در ایـن  . بـود ) ;(دفاع از اسالم و ایران عزیز و لبیک عاشقانه به نداي حضرت امام خمینی
دفتـر روشـن   . حضور و انجام تکلیف هیچ منطقه و قوم و نژادي را بر دیگري رجحان نبـود 

انی را ثبت نکرده است که جز براي رضاي حضرت حق و یاري و نصرت شهادت نام و نش
هـایی   حماسـه . جان در کف اخالص نهاده باشد );(اهللا حضرت روح )عج(نایب امام عصر

. در دوران دفاع مقدس رقم خورده است که واقعاً قلم از بیان و توصیف آنهـا عـاجز اسـت   
از جوانان، نوجوانان و نـو خطـی    شکوه حضور نیروهایی مردمی از سطوح و سنین مختلف

هاي آن در صف شهادت ایستاده، تا پیران محاسن سفیدي کـه بعضـاً بـا نـوه و      ساله 13که 
توان بـر   فرزند خویش همسنگر بودند، اگر مدعی نباشیم که تکرار ناشدنی است، حداقل می

نی که فقط براي مادرا. اي نداشته است فشرد که پیش از این ایران چنین تجربه این نکته پاي

  مقــدمــهمقــدمــه
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جوانـانی کـه خـالف    . آوردند کندند و خم بر ابرو نمی رضاي خدا از عزیزان خویش دل می
طبع و انتظار جوانی بقدري از ایمان و رشادت و اخالص سرشار بودند کـه بـه تعبیـر بلنـد     

وصایاي شهدا تنهـا بـه انگیـزه    . دانستند می» تر از عسل شیرین«مرگ را ) 7(حضرت علی
وصایاي شهدا دفتر معرفت و ایمان و اخالصِ دالور مردانـی  . اند ی نوشته نشدهتوصیه شرع

در . رفتنـد  اي از ایـران بـه اسـتقبال مـرگ نمـی      است که صرفاً براي آزادسازيِ نقطه یا ناحیه
) ;(امـر امـام خمینـی    و اطاعت از ولـی  )عج(درجه اول رضاي خدا و خشنودي امام عصر

در حالت عادي هم هر مسلمان موظف است براي . ه استها بود انگیزه حضورشان در جبهه
. وصایاي شهدا از لون و صبغه و رنگ دیگري اسـت . اي داشته باشد نامه فرداي خود وصیت

شـاید فقـط در برخـی از    . وصایاي شهدا دانشنامۀ سلوك و معرفت و عرفانِ حماسی اسـت 
دانی پاي در میدان رشـادت و  هایی از تاریخ بتوان چنین شرایطی فراهم آید تا چنین مر دوره

تردید وقتی خداونـد سـبحان از بنـدگانی اخـالص و پـاکی و       بی. غیرت و آزادگی بگذارند
  .گرداند صداقت ببیند، عنایت خاصِ خود را براي الهی شدن یک امت شامل می

خصوص وصایاي آنان نمایانگر ظرفیت و میزان معرفت آنـان از اسـالم و    هاسناد شهدا ب  
وصایا سندي است براي انتقال تجارب ارزشـمند دفـاعیِ نسـلی کـه در واقـع      . والیت است

تمام قد در برابر استکبار جهانی و اذناب و اقمارش ایستاده و از کیانِ عقیدتی خویش دفـاع  
تـوان   با همین اسناد معتبر مـی . این وصایا پاسخی است به چرایی جنگ محتوي. کرده است

اگر این کالم . المللی دفاع کرد سالمی ایران در مجامع بیناز حقانیت و مظلومیت جمهوري ا
  . »المرء مخبوع تحت لسانه«شناسی بدانیم که  نورانی را مالك انسان

خصـوص   هب. نامه مدرك معتبري است براي معرفی و شناخت دقیق رزمندگان هر وصیت  
ات دنیوي رهـا شـده و   اند که افراد از همه قیود و تعلق که این وصایا در شرایطی نوشته شده

این وصایا آیینه عبـرت  . انگیزه ناب و ایمان زالل و معنوي آنان در وصایایشان متجلی است
و آگــاهی ملتــی اســت کــه در مســیر تــاریخ و خمگردهــاي راه پــر پــیچ و خــم زنــدگی   

ایـن  . آفرینی جوانان غیرتمند و مؤمن و شـجاع و دالورش را در نظـر داشـته باشـد     حماسه
تردید  بی. اند از ایجاد شکاف نسلی و فکري بین دیروز و فرداي ما ممانعت کندتو وصایا می

توان با وجود این وصایا در برابـر   هاي پرسشگر را می هاي کنجکاو و پیچیده بعد، نسل نسل
  . متقاعد کرد» چرا جنگ«



 19مقدمه      ¹استان سمنان 

  اعتبار اسنادي
م این بزرگـواران از  نامه شهدا از طریق مرکز اسناد و اطالعات اعال با عنایت به اینکه وصیت

دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ شده است همـین امـر مـا را در    
  .رساند معتبر بودن اسناد و اطالعات این کتاب به یقین می

از آنجا که شیوه ما از جهتی تصحیح متون و اسناد خطـی معتبـر اسـت، رعایـت کامـل        
در تصحیح متون خطی و اسناد هرگـز  . ید بدان پایبند باشیمامانت، اولین تعهدي است که با

بـه دیگـر زبـان،    . مجاز به تغییر یا دست بردن در اصل سند حتی با توجیه اصـالح نیسـتیم  
یقینـاً در نسـخه   . دست بردن در اصلِ اسناد تحت هر شـرایط ممنـوع و غیـر علمـی اسـت     

ها لطمه وارد نشـود   صالت عبارتتا آنجا که به روح کلی و ا منقحبازنویسی و تایپ شده و 
  .صد البته با رعایت امانت و توضیح در پانویس هر صفحه. گردد اقدام می

در اکثر وصایا امکان مقایسـه و تطبیـق چنـد نسـخه از یـک مـتن وجـود نـدارد چـون            
بـه دیگـر زبـان مصـحح بـا تصـحیح تـک نسـخه         . نامه در یک نسخه نوشـته شـده   وصیت

  . روبروست
تعبیر سهل و  .سخه از جهتی کار مصحح ساده است و از جهتی مشکلدر تصحیح تک ن  

سهل است چون موظف نیست در تصحیح پنج یـا  . ممتنع اصطالحی است که باید بکار برد
هاي متفاوت و با خطوط مختلف تحریـر شـده اسـت، بـا یکـدیگر       ده نسخه را که در زمان

ها را با نسخه اصلی  سایر نسخهو تجربه و تخصص نسخه اصلی را معین و  شممقایسه و با 
از شهید هیچ اثر دیگري در اختیار نـدارد   بعضاً یا مادر مقایسه کند، از جهتی ممتنع است که

و عصـري   بندي، نوع قلـم، کاغـذ و نگـارشِ    که با بررسی و مقایسه ساختارِ نگارش، جمله
اصل استحسـان در  بر مبناي . سبکی بر مبناي تصحیح قیاسی، اصالحات الزم را اعمال نماید

هاي تحریري و خطی یا نوع قلـم مصـحح    ها یا کنار هم گذاشتن مشابهت زنی مواردي گمانه
  .ها یقین کند را کمک کند تا به اصالت یکی از نسخه

  
  ساختار وصایاي شهدا
کنـد کـه در نمـودار زیـر بـه       سطح از الگوي معینی پیـروي مـی  ترین  وصایاي شهدا در کلی

  :خالصه ترسیم شده است
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  آیه و روایت -                                 
  و ائمه و امام خمینی و شهیدان) 6(درود و سالم بر رسول خدا -                                 
  شهادت به یگانگی خدا -                                 
  غیره -                                 

  

  نصیحت و ارشاد کلی -                                                      
  ترسیم آرمانهاي انقالب -                                      
  مناجات -                                      
  غیره -                                      

  
  وصیت به خانواده -                                   

  تملوصیت به  -                  وصایاوصایا  ساختارساختار
  

  شعار -                                  
  سفارشهاي کلی -                                  

  مناجات -   مؤخرهمؤخره  --                    
  ...تذکار اداي تکالیف فرعی قضا شده مثل نماز، روزه و -                                  

  غیره -                                  
  

  نام و نام خانوادگی -                                                      
  تاریخ -                                                      

  دعا یا شعار -                                                      
  امضاء -                                                      

 ،کلی وصایاي شهدا که عناصـر آن تقریبـاً در تمـامی وصـایا تکـرار شـده اسـت       الگوي   
کند و گاه نیز در مـوارد   البته این الگو در وصایاي مختلف، گاه تفاوت می. الگوي فوق است

ردي عناصر ذکر شده، ترتیبی متفاوت معدودي از این الگو پیروي نشده است و حتی در موا
شـود و وجـه    از نمودار را دارند، اما اصوالً در مطالعات علمی، وجه غالب در نظر گرفته می

نکـاتی کـه بایـد در بـاب ایـن      . غالب در الگوي وصایاي شهدا همین است که ترسـیم شـد  
ل یـا  ساختار و الگوي کلی گفت این که بعضی از عناصر این سـاختار ممکـن اسـت مفصـ    

اي مفصـل و   گـاه مقدمـه  . ها باشد و ایـن در وصـایا تفـاوت دارد    مختصرتر از دیگر قسمت

 مقدمهمقدمه  --

 سازيسازي  زمينهزمينه  --

 تتوصيوصي  --

 نام و نام خانوادگي و امضاءنام و نام خانوادگي و امضاء  --
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اي یا وصیتی مجمل و گاه در وصیتی تمام عناصر وصـایا وجـود دارد و در وصـیتی     مؤخره
   .خورد دیگر فقط چند عنصر به چشم می

  

  هاي کلی وصایا ویژگی
پشـتوانه روح بلنـد و نفـس گـرم و     این وصایا چون با خط خـود شـهیدان نوشـته شـده و     

چـاپ ایـن   . سـازد  هاي شیفته را با خود همـراه مـی   مسیحیایی و مطهر شهیدان را دارد جان
فرهنگ شهادت است، ترسیم خـط روشـنی اسـت در برابـر      ترویجوصایا در واقع انتشار و 

نیـا  هاي در راه، به دیگر زبان نقشه راه است بـراي آنـان کـه در خمـاخم و پیچـاپیچ د      نسل
  .سرگردانند، چراغ هدایت است از وادي دنیا تا سراي آخرت

نویسندگان این وصـایاي ارزشـمند از سـطوح علمـی و معرفتـی و تحصـیلی متفـاوتی          
انـد، در حـالی کـه در     برخی حتی از نعمت تحصیل رسمی محروم بـوده . اند برخوردار بوده

ز جهت ظاهر و نوع خـط و عبـارت   یقیناً تنوع وصایا ا. جایگاه معرفتی باالیی نشسته بودند
از دل این وصایا . گویاي تکثر اقشار مختلف جامعه در دفاع مقدس است ،پردازي و ادبیات

این وصـایا  . له ملی و فراگیر دانستئمردمی و مس دفاعرا یک  دفاع مقدستوان  خوبی می هب
، کشـاورز،  شهري و روستایی، دانشـگاهی، بـازاري، روحـانی    اقشار اي است از حضور آیینه

ـ  .کارگر، دانشجو، معلم و صنوف دیگر از اقشار جامعه قـدري در جمـال    هبسیاري از شهدا ب
دانسـتند، و   حضرت دوست غرق بودند که حتی وصیت نوشتن را نوعی تعلـق دنیـوي مـی   

وصایا در شرایط خاص جنگی و حمالت و عوارض طبیعی جنگ از دست از البته بسیاري 
یا به خط خود شهید قبل از شهادت با ذکر دقیق تـاریخ و روز و  بسیاري از وصا. رفته است

انـد   برخی از شهدا چون از نعمت نوشتن محروم بـوده . بعضاً ساعت معینی قلمی شده است
در مـواردي چنـین   . انـد  نامـه کمـک گرفتـه    رزمان و دوستان خود براي نوشتن وصیت از هم
چنـین  . انـد  ن از دیگـران تقلیـد کـرده   آید که برخی از رزمندگان با وجود تـوان نوشـت   برمی
نامـه   آید که برخی از رزمندگان در سنگر مشترك در فراغ بال و فرصت مناسب وصیت برمی

هـا را   نامه برخی در دفترچه یادداشت این وصیت. اند نوشته و از وصایاي یکدیگر باخبر بوده
برخـی در  . انـد  دهنامه، وصایا را قلمـی کـر   هاي مخصوص وصیت برخی در برگه. نوشتند می

انـد، حتـی فرصـت تکمیـل      شرایط خاص جنگی و در تنگناي زمان به این مهم دسـت زده 
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برخـی بـا حوصـله بـا ذکـر مقدمـه و حتـی        . اند وصیت را نداشته و کلی و عام سخن رانده
آمیخته با نوعی تحلیل از جنگ و منطقـه و اوضـاع سیاسـی اجتمـاعی ایـران و کشـورهاي       

هـا و نقـش عوامـل داخلـی و      بیان فلسفه حضور در جبهـه  متشانشهر و محل خد منطقه و
برخی وصایاي عمومی و سیاسی را از وصایاي . اند ستون پنجم استکبار در کشور حرف زده

از . انـد  له شخصـی را یـادآور شـده   ئبرخی ریزترین مسـ . اند شخصی و خانوادگی جدا کرده
جودي جنگ و نوع اعتقـاد رزمنـدگان را روشـن    جمله نقاط مشترك این وصایا که فلسفه و

از جمله اینکه چند روزي روزه و نماز قضا دارند کـه  . کند، تعهد به تکالیف شرعی است می
بـراي  . برخی وصایا در چند نسخه و خط موجـود اسـت  . اند ادا شود از بازماندگان خواسته

بدون کم و کاسـت  پس از شهادت عین همان نوشته . مثال اصل دستخط شهید موجود است
ها اعم از سپاه و بسیج یا بنیاد شـهید و حتـی واحـد     از سوي مراکز فرهنگیِ نهادها و ارگان

تعاون سپاه و ارتش تایپ شده و تصویري هم از شهید کنـار وصـیت قـرار گرفتـه و حتـی      
  .یا حدیثی از ائمه بر پیشانی برگه قرار گرفته است) ;(اي از امام خمینی جمله

نامه شـهید بـا    در مواردي عین وصیت. اند خالصه کرده ،ایا را در بازنویسیبرخی از وص  
خط خوش و شیوا، بازنویسی شده است و اغالط احتمالی و سهوي وصایا نیـز رفـع شـده    

اي  در مواردي تمام وصیت شهید در اختیار نیست از آن چند سـطر یـا بعضـاً صـفحه    . است
شود که یقیناً با اصل نسـخه مغـایر    طی دیده میدر مواردي در تایپ مجدد اغال. افتاده است

ـ . تواند اغالط تایپی باشـد  این اغالط می. است خصـوص کـه بسـیاري از ایـن وصـایا در       هب
شرایط اضطراري تایپ شده و کسی با دقت و حوصله به تطبیق نسـخه و نمونـه تـایپی بـا     

ت خود را بـا زبـان   در مواردي شهید قبل از اعزام به جبهه وصی .نویس نپرداخته است دست
خود بازگو کرده و در نواري از خود به یادگار گذاشته، پس از شهادت، از نوار پیـاده شـده   

چه بسا در حین خواندن، جمله یا کلمـه یـا عبـارتی را نتوانسـته بخواننـد یـا اشـتباه        . است
مـان  نامه بوده و در تایپ هم ه در مواردي هم اصل اغالط امالیی درخود وصیت. اند خوانده

نامه در اختیار است حتی  در مواردي هم فقط نسخه تایپی از وصیت. موارد تکرار شده است
هایی هم موجود است که نسخه خطـاطی شـده از وصـیت بـاقی      نمونه. بدون امضاي شهید

نامه مطالبی اضافه شده اسـت   نسخه وصیت بهشمار هم،  در اندك موارد انگشت. مانده است
آید کـه توسـط خـود شـهید اضـافاتی       نامه برمی ط و نوع قلم وصیتکه با توجه به تطبیق خ
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یعنی شـهیدي  . تواند فاصله نوشتن وصیت و شهادت باشد صورت گرفته، دالیل این کار می
به کرّات به جبهه اعزام شده و شرایط خانوادگی یا سیاسی تغییر کرده و شهید به بازنویسـی  

ود وصایایی هم افراد دیگري در اصـل وصـایا   در معد. یا به روز کردن وصایا پرداخته است
 9بعضی از شهدا داراي وصایاي متعـدد حتـی تـا سـقف     . اند مطالبی را اضافه یا خط کشیده
طبیعـی اسـت کـه    . اند هاي متعدد نوشته هاي گوناگون و اعزام مورد هم هستند، که در تاریخ

توانـد در   مـی . باشـد هـایی یکسـان    هاي برخی از وصایا مشابه و در قسـمت  سیاق و عبارت
بـدون اینکـه حتـی در    . نامه از دو رزمنده در اثر توارد باشد هاي دو وصیت مواردي شباهت

توانـد   ها می این شباهت. عمرشان یکدیگر را دیده باشند، یا از وصایاي همدیگر باخبر باشند
هـاي آمـوزش عقیـدتی یـا      در اثر شرایط خاص و سطح دانش یکسان و یا مشابهت کـالس 

رشـته تحصـیلی، پیشـینه    . هاي فرهنگی تبلیغیِ قبـل از اعـزام فـراهم آیـد     رف یا فعالیتمعا
توان از نوع نگـارش، فحـواي    خوبی می همطالعاتی و ذوق ادبی و مطالعه و عالقه برخی را ب

توان از دیدي کلی وصایا را بـه دو نـوع    حتی می. پردازي آنان دریافت کالم و سبک عبارت
بنـدي   هـا و جملـه   ت در نوشتن وصایا و نوع نگارش و عبـار . یم کردسنتی و غیر سنتی تقس

اي مطالب را نوشته و برخی  برخی با زبان گفتار و محاوره. هایی محسوس است آنها تفاوت
برخـی  . با زبان ادبی با رعایت کامل اصول نگارش و حتی نثر مسجع و آهنگین و شعرگونه

نامه هـم از   برخی از شهدا در وصیت. اند بودهاز ذوق شعري و حافظه بسیار قوي برخوردار 
هـاي   هـا و جملـه   اند، تأثیر پذیرفته حتـی بـه نقـل عبـارت     هایی که مطالعه کرده آثار و کتاب

تردید دقت و تأثیري که کالم و سخنان حضرت امام  بی. اند معروف از یک نویسنده پرداخته
لمات قصار امام را در حافظه داشته ها و ک عبارت. بر آنان داشته در اکثر وصایا مشهود است

ن و مسـتند کـرده    ها و توصیه ها و نصایح خود را با عبارت و حرف روح . انـد  هاي امام مـزی
هایشان نیـز ریشـه    نامه حماسی و سلحشوري که الزمه این گونه افراد است حتی در وصیت

همـه آنـان    انـد، نقطـه اشـتراك    عطش و شوقی که به شهادت داشـته . دوانده و متجلی است
ها و هموطنان از خصـلت   عواطف انسانی نسبت به اقوام و خانواده و حتی همشهري. است

  . دهد متعالی انسانی آنان خبر می
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آنان در اختیار دشـمن    دادند که وصایا و دست نوشته چون برخی از شهیدان احتمال می  
این . اند ه عملیاتی یاد کردهمنطق با کنایه ازقرار گیرد با پنهان پژوهی و دقت خاص امنیتی و 
  . تعهد و احساس مسئولیت آنها قابل تحسین است

شـهداي کهگیلویــه و  «از آنچـه در مجلــد نخسـت   از وصـایاي شـهداي اســتان سـمنان      
زیرا درنگ نـوعی تحلیـل    ،آمده است خودداري شده است» درنگ«تحت عنوان » بویراحمد

که در این مجموعه مأموریت مـا تحلیـل و   از آنجا . گردد از شخصیت و متن وصایا تلقی می
ها و نکات اسـتخراج، و   ترین عبارت در اختیار، مهم ۀنام نقد وصایاي شهدا نیست، از وصیت

تردید پس از چاپ  بی. شاخص شده است هاي کوتاه در جمله »هاي کلیدي عبارت«با عنوان 
تـوان   در آن صورت مـی . آموز در اختیار همگان است اي بسیار غنی و عبرت این آثار گنجینه

بازشناخت شخصیت به ترسیم و  هاي متعددي را به بررسی و تحلیل وصایا و حتی نامه پایان
. شهیدان اختصاص داد و فرصت خوبی است که این آثار از زوایاي گوناگون تحلیـل شـوند  

 عبـارت  10تـا   5شـود بـین    هاي کلیدي از وصایا استخراج می معموالً آنچه با عنوان عبارت
نـوعی اصـالت بخشـی بـدانان      شاید تنها کاري که روي نسخه اصلی وصایا شده و به .است
هایی که پس از شهادت به وصایا اضافه شده پاك شود  سعی شده تمام اعداد و نوشته. است

اند مسائلی را در حاشـیه   از جمله برخی در شرایط خاص و یقیناً شناختی که از شهید داشته
  . معلوم است پس از شهادت صورت پذیرفتهنامه آورده که  وصیت

هـا و جمالتـی از وصـایا خـط کشـیده شـده کـه در         در برخی از وصـایا ذیـل عبـارت     
فرازهایی از وصیت آن را به اطالع عموم برسانند  ،سازي یا مناسبت نکوداشت شهید خالصه

لت ایـم تـا بـه اصـا     سـازي، ایـن خطـوط را هـم برداشـته      به همین دلیل در اصالح و مـنقح 
  .تر شویم نامه شهید نزدیک وصیت

مثالً ذیل برخی وصـایا نوشـته شـده    . هرگونه یادداشت اضافی از وصایا پاك شده است  
این وصیت از سوي واحد فرهنگی سپاه پاسداران تایپ و تکثیر شده است یا اطالعـات یـا   

بـرداري   یـا از برخـی وصـایا فـیش     نامه از سوي نهاد اعزامی اضافه شده نحوه ارسال وصیت
ز ا. گـردد  نامه تلقی مـی  که یقیناً خارج از وصیت سازي صورت پذیرفته است شده یا خالصه

  :عبارتند از سازي وصایا صورت پذیرفته ترین کارهایی که در تصحیح و آماده مهم
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شـروع  » بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم   «همه وصایا با آیـه شـریفه    در حد امکان سعی شده -1
  .شوند

نامه موجود است از جهت نام سوره یا رقـم آیـه یـا     یثی که در متن وصیتآیات و احاد -2
 .آیات مشخص شده است

خصوص حروف ربط یا فعل صورت گرفته با حفـظ   ههایی که افتادگی کلمه ب در عبارت -3
  .آورده شده است [] امانت، واژه اصالحی داخل

ضـافه عبـارت را از   خصـوص حـروف ربـط و ا    در موارد بسیار خاص که تکرار واژه به -4
 .شده است[] اندازد واژه یا حرف تکراري داخل  اعتبار یا فصاحت می

زبـان و   ها جهت کلی به شیوه فرهنگسـتان  ها یا ترکیب در پیوسته یا مجزانویسی عبارت -5
نویسی موجب غلط خوانی نشده اسـت، اصـل    در مواردي که پیوسته. است ادب فارسی

 .دبر شیوه نگارش شهید قرار دار
در پـانویس   ،هـاي آیـات بـا ذکـر اصـل کلمـه       کلیه اغالط تایپی یا ارقام اشتباه و شماره -6

 .اصالح شده است
در مواردي که خواندن کلمه یا عبارتی مشکل بوده روي نسـخه تـایپی بـاالي کلمـه یـا       -7

 .استآمده  »خوانا نیست«با عنوان  گذاري شده و در پانویس عبارت شماره
 .شده استآورده، کلمه مقدس اهللا جایگزین » ...ا«صورت  هکلمه اهللا را ب هرجا که شهید -8
مرکـز  «هـایی ذیـل آرم    هر جا که کلمه یا عبارتی خوانا نبوده اعم از اینکـه واژه یـا واژه   -9

رنگ پریدگی صورت  یا حتی تاشدگی و، رطوبت جهت نوع خط، بهیا » اسناد ایثارگران
 .آمده است» نیست اخوان«ل را یادآور شده یا در پانویس مشک [...] پذیرفته با قرار دادن

ترجمه آیه قرآن یا حدیث مبارك یا به سخنان شاخص حضـرت   به عبارتی در ا کهآنج -10
 .داشته، از منابع معتبر و مراجع مستند، گویا سازي شده است  امام اشاره

نیسـت بلکـه   ) ;(در مواردي که عبارت دست نوشت شهید، عین جمله امام خمینـی  -11
اسـت در پـانویس بـا ذکـر عـدد عـین عبـارت یـا سـخنان امـام            ،اقتباس از سخن امام

 .آورده شده است) ;(خمینی
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در مواردي شهید آیه یا حدیثی را بکار برده اما چـون از حافظـه کمـک گرفتـه یـا در       -12
شرایط سخت جنگی بوده رقم آیه و حتی نام سوره را به جهت شـباهت آیـات، اشـتباه    

 .وشته، در پانویس صحیح آن آمده استن
سعی شده است با ذکر دقیـق   ،خط شهید یا بعضاً تایپی آمده هدر وصایایی که اشعاري ب -13

 .منبع، شاعر معرفی گردد
صورت نوحه یا اشعار مدحی است و معلوم نیست واقعاً سراینده  هبرخی از اشعار که ب -14

 .اعتماد شده است یا فرد دیگر به نوشته شهید خود شهید است
 .درتنظیم وصایایی که متعددند اصل بر آن است که ترتیب تاریخی آنها رعایت شود -15
ایـم و در تنظـیم    از آخرین وصـیت شـهید برگرفتـه    االمکان حتی هاي کلیدي را عبارت -16
 .آمده است» وصیت دیگر«جز وصیت اول در آغاز هر یک عبارت  هب
ه اطالعــات کلــی اعــم از اعــالم شــهید، تصــویر و مجموعــ دانســتهخــود را موظــف  -17

 .هاي کلیدي را در یک صفحه جاي دهیم عبارت
اصل بر این است که پس از ذکر نام مبارك ائمـه هـدي، حضـرت ختمـی مرتبـت در       -18

را آورده بـه همـان حـروف و عالئـم     ) ع، ص، س(صورتی کـه خـود شـهید حـروف     
بـراي ائمـه   » 7«ي رسـول اکـرم،   برا» 6«اختصاري بسنده شود و در سایر موارد 

در صـورتی کـه    .براي حضرت زهرا و حضرت زینب در نظر گرفته شـده اسـت  » 3«
شهید صراحتاً از ذکر نام پیامبر یا ائمه خودداري کرده باشـد مـثالً نوشـته پیـامبر اکـرم،      

به همـان صـورت دسـت نوشـته اکتفـا شـده        )عج(رسول اکرم یا امام زمان یا امام عصر
 .است

است البته در صورتی کـه   نامه وپنج وصیت عیار مجلدات موجود حدود یکصدوبیستم -19
 ،که قطر یک جلد از حـد معمـول اضـافه نشـود    حدي باشد در جلد آخر تعداد وصایا به

  .مانده را به عدد مذکور اضافه کرد توان تعداد باقی می
مرکـز  اد شـهید و  بنیـ  اي از سوي اداره کل نامه اگر پس از چاپ نخست وصایا، وصیت -20

یـا اگـر پـس از    . آنها را لحاظ کـرد  هاي بعد توان در چاپ تأیید شود می اسناد ایثارگران
اطالعات جدید برسد در کتـابی بـا شـماره ممیـز آخـرین       یک استان يچاپ کل وصایا

  .شود گذاري و منتشر می کتاب استان شماره
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ان به جمـال وصایایشـان منـور    م اینک که بین تاریخ شهادت این عزیزان و ما که چشم -21
بیش از سی سال فاصله است، نسل امروز حتی توفیق دیدار افـراد و بزرگـانی    ،گردد می

 چون شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید دستغیب، شهید مطهـري را نداشـته  
 در پانویس معرفی کوتاهی از شهیدان شـاخص  .با ذکر عدد به پانویس ارجاع شده است

هـا و نقـش و    اي باشد براي مطالعه دقیق زنـدگی و آثـار و اندیشـه    ایم تا انگیزه دهآور را
برخی از مناطق جنگی را که در وصیت بدان . جایگاه آنان در انقالب و نزد حضرت امام

ها براي دفـع سـوال مقـدري     همۀ این گویا سازي. ایم اشاره شده به اختصار معرفی کرده
  .گردد آید و امري طبیعی تلقی می اهم میاست که به جهت فاصله نسلی فر

نویسـی اسـت    از آنجا که تکرار مطالب پانویس خارج از عرف علمی تصحیح و تعلیقه -22
. ك.هاي تایپی و اغالط امالیی، سایر موارد بـه ذکـر ر   هاي خاص و اشکال جز عبارت به

  .تعلیقات به پایان کتاب قسمت تعلیقات ارجاع شده است
اشـته شـده تمـام مـتن وصـایا را      هاي چاپی در اختیار شهدا گذ که در فرمدر وصایایی  -23

  . یابد اختصاص میشهید  بداندانیم و همه وصایا مجدداً تایپ و  مورد تأیید شهید می
وصایاي تایپی همگی از سوي اداره کل اسناد ایثارگران مهـر شـده و بـراي مـا مـالك       -24

هاي  ها و ارگان هاي فرهنگی نهادها، سازمانسوي، واحد این وصایا از. اعتبار وصایاست
  .نویس و یا تایپ شده است مرتبط از روي نسخه اصلی دست

  

  معرفی کوتاه از استان سمنان
درصـد مسـاحت کـل کشـور را      8/5کیلـومتر مربـع    98515استان سمنان با وسـعتی برابـر   

بـر اسـتان   وسعت آن حدود چهـار برا . از نظر مساحت ششمین استان کشور است. داراست
اسـتان سـمنان بـا    . گـردد  نفر بـالغ مـی   580000جمعیت فعلی استان به حدود . تهران است

مرکزیت شهرستان سمنان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان اصفهان، از شـرق  
استان سمنان در حال حاضر . به استان خراسان و از غرب به استان تهران محدود شده است

هـاي آن عبارتنـد از    شهرسـتان . دهستان اسـت  28بخش و  10شهر،  14تان، شهرس 4داراي 
شـهر،    سـمنان، مهـدي  : شهرهاي تابعه استان عبارتنـد از . سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار
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شهمیرزاد، سرخه، شاهرود، بسطام، تجن، کالته، خیج، میامی، بیارجمند، دامغـان، گرمسـار،   
  .ایوانکی و آرادان

هـا و   هاي کشور در جنـگ رشـادت   متدین استان سمنان مانند سایر استانمردم صبور و   
قاطبه اهالی استان افـرادي متـدین   . طلبی چشمگیري از خود نشان دادند ایثارگري و شهادت

و ائمه هدي سرشار بود و به نداي حضرت امام مبنـی  ) ;(و وجودشان از مهر امام خمینی
 8در دوره زمـانی  . دادند باطل لبیکی عاشقانه می هاي نبرد حق علیه بر گرم نگهداشتن جبهه

بازسـازي منـاطق   . سالۀ دفاع مقدس، این استان با تمام توان در خدمت جنـگ بـوده اسـت   
جنگی برخی از شهرهاي جنوب مانند خرمشهر و سوسنگرد و در منطقه غرب کشور بانه و 

کن و جهاد سازندگی و راه هایی چون بنیاد مس ها و سازمان آباد و مهران از سوي اداره صالح
هـاي   از جهت اعزام نیرو در دوران جنگ، اگر آمار اعزام. و ترابري استان پذیرفته شده است

متعدد را به صورت تفکیکی منظور و محاسبه کنیم قریب بـه یکصـد هـزار نفـر نیـرو بـالغ       
ت نفر نیـرو جهـ   12000سال دفاع مقدس  8جهاد سازندگی استان سمنان در طول . شود می

  .پشتیبانی امور رزمی و تخصصی اعزام داشته است
اي نیز گویاي باال بـودن رتبـه شـهدا و     اهللا خامنه بیانات مقام معظم رهبري حضرت آیت  

من بـا پـدران   «: هاي دیگر کشور است ها نسبت به استان نیروهاي اعزامی این استان به جبهه
هـا و   کنم؛ داستان ام و می ت کردهشهدا، مادران شهدا و همسران شهدا زیاد نشست و برخاس

در همـین  . دانید شماها می. آور است ام که حیرت ماجراها در این دیدارها از زبان آنها شنیده
ایـن اسـتان از لحـاظ تعـداد نسـبی رزمنـدگان، جـزو         -استان مؤمن و غیور و شجاع شـما 

یـت اسـتان   این سه هزار شهید نسبت به جمع. شود هاي درجۀ یک کشور محسوب می استان
انـد،   و آن تعدادي که از این استان براي شرکت در دفاع مقدس یک یا چند بار به جبهه رفته

  1.»هاي کشور است و شهداي برجسته این استان زیادند هاي باال بین استان یکی از رتبه
آمار شهداي کل استان سمنان با توجه به درصد جمعیت ساکن، افتخارآفرین و تحسـین    

در ایـن   1365در سـال  . هاي کشور در رتبـه دوم قـرار دارد   در بین کل استان. تبرانگیز اس
استان تیپ مستقلی از سوي ارتش جمهوري اسالمی ایران تأمین شـد کـه مسـتمراً در خـط     

                                                 
   http://farsi.khamenei.ir: م رهبريبرگرفته از سایت مقام معظ -1

http://farsi.khamenei.ir


 29مقدمه      ¹استان سمنان 

ذوالفقار بعد از دفاع مقـدس   58لشکر . حضور داشت) جاده خندق(پدافندي جزیره مجنون 
ـ     شـهید حماسـه   1700در استان مستقر شد و با تقـدیم   جـاي  ه هـاي بیادمانـدنی از خـود ب

   .گذاشت
هـاي   قرارگاه حمزه زیر نظر جهاد استان سمنان انجام مأموریـت نمـوده اسـت و گـردان      

  .دیگري تحت امر این قرارگاه وجود داشته است
شهید بسیجی کل کشـور،   95000از مجموع . نفر است 2870آمار شهداي استان سمنان   

اگـر  . میانگین کل کشور بـاالتر اسـت  % 10نفر بسیجیِ شهید از  1574اد استان سمنان با تعد
شـهید   110نفر بدانیم، استان سمنان با رقم  3100رقم شهداي جهاد سازندگی کل کشور را 

آمار جانبازان . شهداي کل کشور را بخود اختصاص داده است% 5/1آمار استان و % 4معادل 
نامـه   داراي وصـیت  %50بـیش از  شـهداي اسـتان   نفر اسـت از مجمـوع    7550استان جمعاً 

  .هستند
  ترکیب اقشار شهداي استان سمنان

  سپاه

ش
دان

 آ 
  موز

یفه
وظ
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یفه
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 و 
ادر

ک
 

ش
ارت

  

انی
وح
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جو  
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د

دگر  
جها

می  
تظا
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یرو

ن
  

گی
رهن

ف
شار  

ر اق
سای

  

  کل

316  630  245  450  102  102  113  85  150  677  2870  
  

زادگان در این استان از پیشـینه مـذهبی و دینـی     از امامهاي متعدد  ها و مقبره وجود بقعه  
بن موسـی اسـت کـه از فرزنـدان حضـرت       دهد از جمله بقعه حضرت یحیی استان خبر می

هـاي تـاریخی    ها و عمـارت  عالوه بر آن مساجد معروف، قلعه. است) 7(بن جعفر موسی
  .بسیاري در استان وجود دارد که گویاي قدمت و دیرینگی استان است

آبـاد از   آرامگاه مشاهیر و عرفایی چون عالءالدولـه سـمنانی واقـع در روسـتاي صـوفی       
آرامگاه بایزید بسـطامی و شـیخ    .است 8و اوایل قرن  7بناهاي تاریخی و آثار معماري قرن 

ابوالحسن خرقانی از مشاهیر بزرگ صوفیه و عرفاي نامدار و شیخ حسن جوري از رهبـران  
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یمین فریمدي نیز در روستاي فرومـد   آرامگاه ابن. ن استان واقع استقیام سربداران نیز در ای
   .واقع است

 .مورد است 1368تعداد وصایاي در اختیار از این استان حدوداً 
  

  :منابع
عملکرد اجمالی اسـتان سـمنان در دفـاع     -هاي جاده فانوس ستاره). 1389(احسانی، حسینعلی  -

  .دایتزمزم ه: قم، چاپ اول، انتشارات. مقدس
بـه روایـت   «هاي حماسه اسـتان سـمنان    جلوه ).1384(حسینی، علیرضا؛ احسانی، حسینعلی  شاه -

استان سمنان، چـاپ   -هاي دفاع مقدس سفارش اداره کل حفظ و آثار و نشر ارزش. »مطبوعات
  .زمزم هدایت: اول، انتشارات
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  هاي کلیدي عبارت
I    شـود،   همسر عزیزم چنانچه اگر من به درجۀ رفیع شهادت نائل شدم، هر چقدر کـه ممکـن مـی

  .براي بنده روزه بگیرید
I نماز بخوانید. 
I کنید، تمامی امور زندگی بـه   شما تا زمانی که در منزل بنده هستید و از فرزندان من نگهداري می

 .اختیار شماست
I عد از من اموال من را حساب کنیدشما وکالت دارید ب. 
I خمس و سهم امام را به نایب امام بدهید.  

  محمد :نام
  آجقلی :خانوادگی  نام

  غالمحسین  :پدر نام 
  شرف :نام مادر
  1335وچهارم آذر  بیست :لدتاریخ تو
روستاي خیج از توابع شهرستان  :محل تولد
  شاهرود

  چهارم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366ودوم فروردین  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد آجقلی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .محمد آجقلی فرزند غالمحسین :مشخصات کامل -1
  .کمک و یاري به دین اسالم و رزمندگان اسالم :هدف از آمدن به جبهه -2

چنانچه اگر من به درجۀ رفیع شهادت نائـل   :من از این قرار است 1نامه همسر عزیزم وصیت
بگیرید و نمـاز   3شود، براي بنده روزه که ممکن می 2شدم، اگر چنانچه ممکن شد، هر چقدر

کنیـد،   ن نگهـداري مـی  ـو شما تا زمانی که در منزل بنده هستید و از فرزندان مـ  4]بخوانید[
 6هاي من را به خداوند یکتا هبچ 5اگر خواستید بروید. تمامی امور زندگی به اختیار شماست

هم که رسـم ده اسـت از    8خرجی. از اموال بنده بگیرید] را[خودتان  7واگذار بکنید و مهریه
هاي بنده را طوري تربیت کنیـد کـه رضـاي پروردگـار      روز اول تا سال بدهید و دیگر، بچه

  .ل کنیداند، از ایشان رضایت حاص شده 9از من دلخور] که[هم ] را[باشد و کسانی 
و بدهکاري هم که هرچه . نامه تغییري دهند خداوند نیامرزد کسانی را که در این وصیت  

بدهیـد، چـون بنـده     10ریال رد مظلمـه  20000/مبلغ . دارم خود شما از حقوق بنده بپردازید
  . حساب کنم] را[نکردم که اموال خودم  11فرصت

                                                 
  .»وصینامه«در اصل وصیت  -1
  .»قدر چه«در اصل وصیت  -2
  .»روضه«در اصل وصیت  -3
  .درست آن است، روزه بگیرید و نماز بخوانید. کار برده راي روزه و نماز فعل بگیرید را بهب -4
  .خطاب به همسر یعنی اگر قصد ازدواج داشتند» بروید«منظور شهید از  -5
  .»یگتا«در اصلِ وصیت  -6
  .آمده است» مهئریه«صورت  به» مهریه« -7
شهادت یا فوت افراد اعم از اول تا سوم یا هفتم یا چهلم یـا سـر   اصطالحی است که براي مراسم » خرج«منظور از  -8

  .و جلسه قرآن دائر کردن است  رود، یعنی غذا دادن یا روضه کار می سال شهید به
  .»خور دل«در اصل وصیت  -9

  .است» رد مظالم«منظور » رد مظلمه« از -10
  .»فرست«در اصل وصیت  -11
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 1.حسـاب کنیـد   ،کـه پیغمبـر فرمـوده   آنچه را  ،شما وکالت دارید بعد از من اموال من را  
شـود کـه بنـده     نامه وقتـی عملـی مـی    این وصیت. خمس و سهم امام را به نایب امام بدهید

شـما باشـد و    نگـه دار خداونـد یـار و   . نباشم، چنانچه برگشتم مربوط به خود بنـده اسـت  
  .را عمل کند 2نامه خداوند بیامرزد کسی را که این وصیت

  ]محمد آجقلی[
  5»و برکاته 4اهللا  و رحمت 3م علیکموالسال«

  

   7.در حضور جمعی از برادران نوشته شده است 6نامه این وصیت
  محمد آجقلی
  گردان کربال، گروهان امام حسین

16/11/64  
  

روستاي خیج، کنـار   .در صورتی که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید
  شهدا

  

                                                 
  .اخت خمس و سهم امام و سایر امور استمنظور تسویه حساب شرعی از لحاظ پرد -1
  .»وصینامه«در اصل وصیت  -2
  .»عکیم«در اصل وصیت  -3
  .»اله«در اصل وصیت  -4
  .»برکاتو«در اصل وصیت  -5
  .»وصتنامه«در اصل وصیت  -6
  .اکبر حدادي ثبت است رضا رنجبر، شعبان رنجبر و علی نامه نام و امضاي غالم ذیل وصیت -7
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  هاي کلیدي عبارت
I  حفـظ سـنت پیـامبر و امامـان      ،اول یاري دین مبین اسـالم  ۀمن از آمدن به جبهه در درجهدف

 .]است[ معصوم
I بهترین عمل مؤمن جهاد در راه خداست«: پیامبر فرموده«. 
I  بایسـت اسـالمی را کـه از     اگر من بگویم چرا من به جبهه بروم دیگري هم همین را بگوید، مـی

  .مجانی فنا کنیم دست آمده مفت و هخون هزاران شهید ب
I         عاجزانـه   ،اگر خدا این بنـده حقیـر را قبـول کـرد و مـرگ در راه خـودش را نصـیب قـرار داد

 . خواهم که گریه و شیون و به سر زدن نباشد می
I همگی ما رفتنی و باید یک روزي از دنیا برویم. 
I هیچ وقت از صحنه جنگ بیرون نروند. 
I  این حقیر گرددبه امید آن روزي که شهادت در راه حق نصیب.  

  سیدعبدالحسین  :نام
  )حسینی(آجودانی  :خانوادگی  نام

  سیدرضا: پدر نام 
  معصومه: نام مادر

  1347یکم تیر : تاریخ تولد
روســتاي چهارطــاق از توابــع : محــل تولــد

  شهرستان شاهرود
  رشته کشاورزيسال چهارم : تحصیالت
  بسیج: کننده ارگان اعزام

  1366ونهم آبان  بیست: تاریخ شهادت
  ماووت عراق: هادتمحل ش

  اصابت ترکش: نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش: مزار
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  1سیدعبدالحسین آجودانی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
و نزد خداي خـویش   3گانند بلکه زند 2گانند اند مرد و گمان مبرید آنان که در راه کشته شده«

   4.»خورند روزي می
با سالم و درود به یگانـه منجـی    5،]است[» دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر«: قال الصادق  

و با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و با سالم و درود به تمـامی رزمنـدگان   عالم بشریت 
داراي شماره شناسنامه  -آجدانیاینجانب سیدعبدالحسین . هاي نبرد حق علیه باطل در جبهه

  .هجري شمسی 1/4/1347تاریخ تولد  ،)5(پنج 
ت پیـامبر و  حفـظ سـن   ،اول یاري دین مبین اسـالم  ۀهدف من از آمدن به جبهه در درج  

البتـه مـن    7.بهترین عمل مؤمن جهاد در راه خداست: پیامبر فرموده 6،]است[ امامان معصوم
  .آنم که بتوانم یک مؤمن باشم و خصوصیات مؤمن را داشته باشم 8]از[کمتر 

 9]از[خاطر دفاع  هدوم ب ۀدر درج. اگر خدا هم جهاد ما را مورد قبول درگاهش قرار دهد  
چرا؟ چون اگر من بگویم چـرا مـن بـه جبهـه بـروم      . زت، کشورمشرف و ع ،ناموسم 9]از[

ـ   دیگري هم همین را بگوید، می دسـت آمـده    هبایست اسالمی را که از خون هزاران شـهید ب
هـاي   یـر چکمـه  مفت و مجانی فنا کنیم و دشمن غارتگر تمامی خاك مـیهن عزیـر مـا را ز   

  .دژخیمانه خود گذارد
                                                 

 .سیدعبدالحسین آجدانی: اش را در پایان وصیت چنین نوشته است و نام خانوادگی خود شهید نام -1
  .»گانند مرده«در اصل وصیت  -2
 .»گانند زنده«در اصل وصیت  -3
الـذین قتلـوا فـی     والتحسـبن «: نامه که در داخل گیومه گذاشته شده ترجمه این آیه از قرآن اسـت  جمله اول وصیت -4

 ).169/ آل عمران(» یاء عند ربهم یرزقوناهللا امواتاً بل اح سبیل
 .در اصل وصیت نیست» است«فعل  -5
 .در اصل وصیت نیست -6
 .)6(الفصاحه، کلمات قصار پیامبر اکرم نهج. »ان افضل عمل المومن الجهاد فی سبیل اهللا« -7
 .نیست» از«در اصل وصیت حرف  -8
 .نیست» از«در اصل وصیت حرف  -9
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 ،اعـم از فامیـل   یم که بخواهم براي شخص یـا اشخاصـ  از آن ]م[تر البته من کوچک: پیام  
باشـند، همـه بـا هـم      چون همه که جزء این ملـت مـی  . والیتی و غیره پیامی داشته باشم هم

عنـوان   ولـی بـه  . ]هسـتند [ برادرند و همگی داراي ضمیري روشـن و آگـاه و ایمـانی قـوي    
ول کـرد و مـرگ در راه   حقیـر را قبـ   ةاگر خـدا ایـن بنـد    :سفارش به پدر و مادرم و اقوامم

چـون  . خواهم که گریه و شیون و به سر زدن نباشـد  عاجزانه می ،خودش را نصیب قرار داد
یکـی در  . حاال یکی زودتـر و یکـی دیرتـر   . همگی ما رفتنی و باید یک روزي از دنیا برویم
  .راهی است که باید برویم. جبهه هنگام نبرد و یکی تصادف و در بیمارستان

خبر مرگ حـاج آقـا مصـطفی را بـه امـام       1]که[طور  خواهم که همان ادرم میاز پدر و م  
  .گونه باشند آنها هم همان 2»همه از خداییم باید به پیش او برویم«: دادند، فرمود

وقـت از صـحنه جنـگ     هـیچ  3:اي هم به جوانان عزیز و بزرگوار روستایمان دو سه کلمه  
ات بنشینی به سراغت  اگر در خانه. جاست در همهمرگ  ،برادران و بزرگواران 4.بیرون نروند

آید باید  طور که یک روزي به دنیا می جا، انسان همان در سر کار و همه. سراغت خواهد آمد
ـ   آن: حاال چه بهتر مـرگ در راه خـدا باشـد   . یک روزي از دنیا برود دنیـا آمـدي     هروز کـه ب

عی به تـو گریـان   فتن جمکاري بکن که در وقت ر:  اي دوست -گریانی جمعی به تو خندان
  .و تو باشی خندان

  5»والسالم«
  .روزي که شهادت در راه حق نصیب این حقیر گردد  به امید آن

20/11/64  
S.A  
  سیدعبدالحسین آجدانی

                                                 
 .افتاده است» که«در اصل وصیت واژة  -1
 .است 156/، بقره»الیه راجعون اناهللا و انا«عبارت شهید ترجمۀ آیه  -2
 .»روستائیمان«در اصل وصیت  -3
 .»نرونند«در اصل وصیت  -4
 .»وسالم«در اصل وصیت  -5
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وقت فرصت ندارم مطـالبی را ذکـر    1یک ماه روزه بگیرند و شش ماه نماز به علت ضیق  
در صـورت لـزوم از آن   . وسـائلم دارم  نامه دیگر در گرمسار داخل کمـد  یک وصیت. نمایم
  .در اینجا فقط خواستم یادآور موضوع باال باشم. توان استفاده کرد می

  »والسالم«
26/8/66  

                                                 
  .»ذیق«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  کردنت شفاي قلبم کنم که نام تو مونس من است و یاد تو آغاز می نام بهخدایا. 
I  مورد رضایت توست بنویسم دستم را بگیر و بیاموز که آنچهخدایا . 
I فرستاده و رسـول توسـت و   ) 6(دهم به اینکه حضرت محمد دهم و شهادت می شهادت می

 . ائمه اطهار جانشینان آن و فقها ادامه دهنده راه آنها هستند
I دهم که مرگ حق است و روزي تمام خالئق در محضر عدل حـق حاضـر خواهنـد     شهادت می

  .شد
I به جبهه رفتم تا  ،ولی فقیه زمانم ،الم در خطر است به پیروي از خمینیمن با آگاهی به اینکه اس

 .پیام حسین زمانم را لبیک گفته باشم
I  کنم همانند تمام شهدا و رزمندگان پسر زهرا را تنها نگذارید شما سفارش میبه. 
I تمام گناهان است ۀدل به این دار فانی نبندید که این دل دادن سرچشم . 
I برخورد کنید که در محشر سرافراز باشید) دنیا(زه طوري با این عجو.  

  اکبر علی :نام
  آجودانی :نام خانوادگی

  شعبان :پدر  نام
  هاجر :نام مادر

  1346بیستم آذر  :تاریخ تولد
ــع  :محــل تولــد روســتاي چهارطــاق از تواب

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366ودوم فروردین  بیست :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  بمباران شیمیایی :نحوة شهادت

  هشگلزار شهداي زادگا :مزار



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      46

  اکبر آجودانی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
کسـانی کـه در راه   « 1.»والتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشـعرون «

  . »کنید اند ولی شما درك نمی شوند مرده نگویید بلکه آنها زنده خدا کشته می
نام تـو    هب. کردنت شفاي قلبم کنم که نام تو مونس من است و یاد م تو آغاز مینا هخدایا ب  

اکنـون   .طلبم که یاور همـه هسـتی   کنم که آغاز اولی و هم آخر و از تو استعانت می آغاز می
نامه بنویسم، از بس که گناه کردم روي ایـن را نـدارم کـه     ام تا وصیت دست گرفته هکه قلم ب

که قلم را بر کاغذ جاري کنم تا اینکه خبـري از ایـن حقیـر گناهکـار     خودم جرأت بدهم  هب
هسـتی دسـتم را بگیـر و     اي هآفریـد  هر 2تو مربی و حامی ،ولی اي محبوب من .باقی بماند

 ةبنـد  .فرزنـد شـعبان   ،اکبـر آجـودانی   من علـی  .بیاموز که آنچه مورد رضاي توست بنویسم
دهـم بـه اینکـه     دهم و شهادت مـی  ر شهادت میایی تو خداوند آفریدگاتتقصیر به یک 3سراپا

فرستاده و رسول تو است و ائمه اطهار جانشـینان آن و فقهـا ادامـه    ) 6(حضرت محمد
دهم که مرگ حق است و روزي تمام خالئق در محضر  راه آنها هستند و شهادت می ةدهند

کسـی چیـزي   تر از آنم که بتوانم به  اینک با اینکه من کوچک. عدل حق حاضر خواهند شد
هـاي   نسـل  4]...[اي مردم براي اینکـه  . کنم اما چند کالمی براي اداي دین عرض می ،بگویم

نگارم که من با آگـاهی بـه    ام را بر صفحه کاغذ می بعدي بدانند و شما نیز آگاه باشید، عقیده
 سینبه جبهه رفتم تا پیام ح ،ولی فقیه زمانم ،اینکه اسالم در خطر است به پیروي از خمینی
زهرا  کنم همانند تمام شهدا و رزمندگان پسر زمانم را لبیک گفته باشم و به شما سفارش می

کنم که دنیا محل گذر اسـت و روزي   سفارش می 5را تنها نگذارید و به تمام دوستان و اقوام

                                                 
 .»155 /بقره«اصل وصیت  در 154/بقره -1
 .»هامی«یت صدر اصل و -2
  .»سرپا«ت در اصل وصی -3
  .خوانا نیست -4
  .»قومان«در اصل وصیت  -5
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لذا دل به این دار فانی نبندید که این دل دادن سرچشمه . همه از این دار فانی خواهند رفت
  .برخورد کنید که در محشر سرافراز باشید) دنیا(طوري با این عجوزه . م گناهان استتما
و تو اي پدر و اي مادر، من شرمسارم که نتوانستم زمان پیري خدمتکارتان باشم و حـق    

ولی شما به این افتخار کنید که امانتی که خداوند به شـما داده   ،جا بیاورم هپدر و مادري را ب
ام و  هنـوز کـه بـزرگ شـده    . اي مادرم مرا بـبخش . ي به خداوند تحویل دادیدبود با سربلند

طور پـرورش   ولی تو بودي که من را این ،نگاه پر مهرت هستم 1سنی از من گذشته شرمنده
کسـی و   بـردي و بـراي بـی    )7(پاي منابر عـزاي حسـین   هدادي که در زمان کودکی مرا ب

اشکت بر صورتم جاري شد و من عشق بـه  گریه کردي که ) 7(یاوري آقا امام حسین بی
از شـما   ،اي پـدر و اي مـادرم  . آن نـوع تربیـت اسـت    ۀآنجا چشیدم و این نتیج 2]را[آقایم 
و زینـب  ) 3(برایم گریه نکنید که نزد فاطمـه زهـرا  . خواهم که به شهادتم افتخار کنید می

  .یدهستسرافراز ) 3(کبري
شـما  از . هـاي شـما چنـدان خواهـد شـد      بعد از مـن مسـئولیت   ،اي خواهرانم و برادرم  

خواهم کـه فرزنـدانتان را طـوري تربیـت کنیـد کـه یـاور جمهـوري          خواهرانم و برادرم می
  .اسالمی و پیرو والیت فقیه باشند

ـ  ۀخواهم که اسـلح  که ذاکر حسینی، می ،و از شما برادرم   ـ  زمـین افتـاده    هب دسـت   هام را ب
گفتـیم کـاش در کـربال     ردم برسانی که مـا همـه مـی   هایت بر روي منبر به م 3]...[بگیرید و 

 ،کردیم و حال که ایران کربال است و دیـن اسـالم   می) 7(بودیم و جان را نثار راه حسین
اکنون در خطر است و مـن کـه از مـال دنیـا      ،و فرزندانش فداي آن شدند) 7(که حسین

  . گردانم دتان برمیاید، دوباره به خو چیزي ندارم ولی مقدار زمین آبی را به من داده
امیـدوارم مـرا   . سـال هـم نمـاز بخوانیـد     و یـک  5قضا ةروز 4سال براي من یک ،پدرجان  

ام بـه   شما پدر و مادر کرده احترامی نسبت به ترین بی ببخشید و اگر خداي نخواسته کوچک
                                                 

  .»شرمند«در اصل وصیت  -1
  .افتاده استدر اصل » را« -2
  .شود خوانده نمی -3
  .»یکسال«در اصل وصیت  -4
  .»غذا«در اصل وصیت  -5
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ر بـرایم اسـتغفا  . خداوند کریم از گناهانم بگـذرد  1]...[بزرگی خودتان عفو بفرمایید و براي 
  .کنید

  »اهللا وبرکاته رحمۀعلیکم و  2والسالم«
  فرزند شما

  اکبر آجودانی علی
2/10/65  

                                                 
 ....که خداوند کریم از  احتماالً چنین باشد براي من دعا کنید. از قلم افتادگی دارد] ...[ -1
 .»...و سالم علیکم و «در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ۀخون خفت  هدرود بر رهروان پاك شهیدان ب. 
I سالم اسـت  ا] راه[گر لیاقت شهادت را پیدا کردم، امیدوار هستم این راه، یعنی همان راه امام که ا

 .تا آخرین نفس ادامه دهید
I آن اسالم است انشاءاهللا پیروزي از. 
I صدام و صدامیان نابودیشان نزدیک است. 
I همین روزها است که کربال را زیارت خواهید کرد.  
  

  موسی :نام
  آجودانی :نام خانوادگی

  قنبر :پدر  نام
  طیبه :نام مادر

  1343یکم فروردین  :تاریخ تولد
روستاي چهارطـاق از توابـع    :محل تولـد 

  شهرستان شاهرود
  نماییراه ةپایان دور :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1363پانزدهم خرداد  :تاریخ شهادت
  ارومیه :محل شهادت

ــه توســط  :نحــوة شــهادت اصــابت گلول
   هاي ضدانقالب گروه
 زادگاهش :مزار
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  1موسی آجودانی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
هـاي حـق    جبهـه  انقالب اسالمی ایران و رزمندگان اسـالم در  با سالم و درود بر رهبر کبیر

  .علیه باطل
ـ      انقـالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی و      ۀخـون خفتـ    هدرود بر رهروان پـاك شـهیدان ب

پدر، مادر، خـواهر، بـرادران،   : مخصوصاً شهداي والفجر و با سالم و درود به خانوادة عزیزم
امیدوارم که حال همگـی شـما خـوب    . بوسم دست شما را می از راه دور. همسر و فرزندان

 .اگر از احواالت اینجانب خواسته باشید خوبم و ماللی نیسـت . و پیروز و مؤید باشید باشد
در جبهـه   2نویسم شب قبل از ورود ما به عملیات والفجر می] که[نامه را  االن که این وصیت

این وصیت را بـراي ایـن نوشـتم کـه اگـر      . 3است در پادگان دوکوهه 25/11/61روز  .است
کـه علـی بلـد     ،ریال به یک چلوکبـابی  380اوالً مبلغ . آن عمل کنید برایتان مقدور است به

مبلـغ  . بدهیـد  ،بدهکارم و بعد مدت دو سال برایم نماز و روزه، با آن پـولی کـه دارم   ،است
حاجی دارم که هرچه خرج کـرده حسـاب کنیـد و بقیـه را     ] نزد[ریال هم بیشتر  000/580

کارها را حـاجی وکالـت دارد از طـرف مـن کـه       بابت مهریه اگر قبول کردند، بدهید و بقیه
دانم کـه جـز بـدي     ها، می پدر، مادر، خواهر و برادران و همچنین همسر و بچه. انجام بدهد

جزا بـه همـه   ] ت[انشاءاهللا که مرا حالل کنید که خدا در دنیا و آخر .]ید[چیزي از من ندید
، یعنی همـان  ]را[ ار هستم این راهامیدو ،اگر لیاقت شهادت را پیدا کردم .شما عنایت فرماید

کـه  . اسالم است تا آخرین نفـس ادامـه دهیـد و بـه دل هـراس راه ندهیـد      ] راه[راه امام که 
انشاءاهللا پیروزي ازآن اسالم است و صدام و صـدامیان نابودیشـان نزدیـک اسـت و همـین      

بـه  . داریـد  می روزها است که کربال را زیارت خواهید کرد و یاد شهیدان اسالم را زنده نگه
 ،زهـره و زینـب   ،ها بچه] به[و راجع. مجتبی که از جانبازان اسالم است رسیدگی کامل کنید

                                                 
  .نوشته شده است 25/11/61در باالي وصیت تاریخ  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3



 53آجودانی، موسی      ¹استان سمنان 

بـه مصـطفی هـم بگوییـد کـه بـا مجتبـی        . خود حاجی به رضایت دو طرف تصمیم بگیـرد 
به امید پیروزي سـپاه اسـالم بـر     .خوب سخن دیگري ندارم. تر باشد، کالً با خانواده مهربان

  .امیدوارم که ادامه دهندگان راه شهیدان باشید. و آزادي قدسسپاه کفر 
  »اهللا و برکاته رحمۀالم علیکم و والس«

  

  .ها جبهه سوي بهبراي فتح کربال پیش . از قول من به تمام دوستان و اقوام سالم برسانید
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
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  هاي کلیدي عبارت
I  ترین نعمت الهی است و به آرزویم رسیدم که بزرگاگر خدا خواست. 
I ]بتوانم با ریختن خون خود درخت اسالم را آبیاري کنم ]امیدوارم. 
I اي از زحمـات ایـن ملـت شـهیدپرور را      اگر این افتخار بزرگ نصیب من و شما شد، تازه گوشه

 .ام جبران نکرده
I اش را مدیون این ملت  آورند همه میدست  هایی که رزمندگان اسالم به ها و موفقیت مه پیروزيه

  .الهی است
I زاري نکنیـد    و  ترین ناراحتی و گریـه  خواهم که کوچک من از شما می ،به دیدار خدا شتافتم اگر

  .خداوند بزرگ این قربانی شما را قبول نکند ]است[ که ممکن
  

  اهللا حبیب :نام
  آخوندي :نام خانوادگی

  محمدعلی :پدر  نام
  سکینه :نام مادر

  1340یکم تیر  :تاریخ تولد
م از توابع شهرستان شهر بسطا :محل تولد
  شاهرود

  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361دهم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اهللا آخوندي حبیب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
شـکن   رهبر کبیر انقالب، بت ،مگران و با سالم و درود بر خمینیست ةنام اهللا در هم کوبند  به

  ).عج(زمان و نایب برحق امام زمان 
انشاءاهللا که اگر خـدا خواسـت و بـه آرزویـم رسـیدم کـه        .کنم وصیت خود را آغاز می  
ترین نعمت الهی است و بتوانم با ریختن خون خود درخت اسالم را آبیاري کـنم، تـا    بزرگ

ار یکتا، اسالم براي همیشه زنده و پابرجـا بـاقی بمانـد و حیـاط خـودش را      گدبه امید پرور
اگـر ایـن   ] تـازه [این را شما باید بدانیـد کـه    ،پدر و مادر عزیز و خانواده گرامی. ادامه دهد

اي از زحمات این ملت شهیدپرور را جبـران   افتخار بزرگ نصیب من و شما شد، تازه گوشه
آورنـد   دسـت مـی   هایی که رزمندگان اسالم بـه  ها و موفقیت وزيچون این همه پیر ،ام نکرده
  . اش را مدیون این ملت الهی است همه
خواهم که در نمازهـاي   اي ملت عزیز و شما پدر و مادر و خانواده عزیز، من از شما می  

ملـت  . گویـان شـرق و غـرب    جمعه شرکت کنید تا اینکه مشت محکمی باشد بر دهان یاوه
عزیز تا زنـده هسـتید پشـتیبان والیـت فقیـه و امـام امـت خمینـی کبیـر و           عزیز و خانواده

و دیگـر   3اي و خامنـه  2رفسـنجانی  و هاشـمی  1اهللا منتظـري  روحانیت مبارز همچـون آیـت  
گونه آسیبی به اسالم و این مملکت اسالمی وارد نشود، و از جوانان  روحانیون باشید تا هیچ

جمهوري اسالمی برقرار شود و ملت ] تا[دایی باشند خواهم که ادامه دهنده راه شه عزیز می
خواهم که هر کس از من به هر نحوي بدي دیده ما را بـه   عزیز و شهیدپرور، من از شما می

خردي کـاري را کـردم و حـاال از     عقلی و کم چون من از روي بی ،بزرگی خودشان ببخشند
  . کنم شما مردم عزیز طلب آمرزش می

  اهللا آخوندي حبیب

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
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اگر من لیاقت این نعمت بزرگ الهی را داشـتم و بـه    ،ر و مادر عزیز و خانواده گرامیپد  
ترین ناراحتی و گریه و زاري نکنیـد کـه    خواهم که کوچک دیدار خدا شتافتم من از شما می

هـا   انقـالب  خداوند بزرگ این قربانی شما را قبول نکند و خداي نکرده ضـد  ]است[ ممکن
  . اده کنندهم از این فرصت سوءاستف

چون نتوانسـتم قـدري    ،کنم مرا حالل کنید و از شما طلب آمرزش می ،پدر و مادر عزیز  
مـن   ،مـادر جـان  . شما را جبران کنم و خدمتی براي شما انجام دهم ۀاز زحمات بیست سال
 1خواستم که در راه خدا و اسالم و جمهوري اسالمی فـدا کـنم   داشتم می اگر صدها جان می

باید این جهان را براي ظهور امام زمان آماده کنیم تا اینکه خدا ظهور حضرت و همچنین ما 
هـا نجـات    الزمان را هر چه زودتر فراهم گرداند تا مردم از این گرفتاري صاحب) عج(مهدي
  . یابند
. ، از عمـر مـا بکـاه و بـر عمـر او بیفـزا      نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را   

اسـتقامت عطـا بفرمـا و آنهـا را از      ام در نبود من صـبر و  مادرم و خانوادهخداوندا به پدر و 
خدایا پیروزي رزمندگان اسالم را امضاء بفرما و به ما توفیق بـده تـا    .ها محفوظ بدار لغزش

  . در راهی که میل و رضاي تو در آن است قدم برداریم
  »اهللا و برکاته رحمۀسالم علیکم و الو«

  آخوندي اهللا نامه حبیب وصیت
  
  
  

                                                 
ـ )): ... 6(قال النبی(«: عبارت شهید یادآور حدیثی است که از طریق اهل سنت روایت شده است -1 وددت انّـی  ول

و دوسـت  : ترجمـه ). 11ص  4صـحیح البحـاري، ج   (» اهللا فقتلت ثم احییت ثـم قتلـت ثـم احییـت     قاتلت فی سبیل
  .داشتم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم سپس زنده شوم سپس کشته شوم و سپس زنده شوم می
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  هاي کلیدي عبارت
I فرمانده نیروي اسالم در جنگ با کفر و کسی که رمز حمله و پیـروزي مـا    ،)عج(سالم بر مهدي
 .نام اوست  هب
I سالمتان باد اي ملت بیدار و همیشه در صحنه و اي شهیدپروران با ایمان و همیشه در خط امام. 
I  ،حسـین ابـن  اي سرور شـهیدان کـربال، اي امـام مـا، اي     سالمتان باد اي شهیدان راستین اسالم 

  .و درودتان باد) 7(علی
I  و بـا منـافقین و سازشـکارها و    ) اهللا اسـت  خواهرها و برادران حزب(روي سخنانم فقط با مردم

  .شوند صحبتی ندارم که قاشق هر آشی می ها و کسانی کن رنگ عوض
I اهللا  شود فقط برادران و خواهران حزب برپا میخاطر شهدا  هام و در مجالسی که ب در تشییع جنازه

 .شرکت کرده
I نگذارند که افراد غیرمکتبی و سازشکاران و منافق شرکت کرده و سوءاستفاده کنند. 
I جـنگم کـه بـه معبـودم      ام و در کنار حسین زمان و در رکاب او آنقدر مـی  من به آن آرزو رسیده

   .بپیوندم

  مجید :نام
  آخوندي :نام خانوادگی

  محمدعلی :پدر  نام
  سکینه :نام مادر

  1332 :تاریخ تولد
شهر بسطام از توابع شهرستان  :تولد محل

  شاهرود
  کاردانی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361وپنجم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 61آخوندي، مجید      ¹استان سمنان 

  مجید آخوندي
  

  یماهللا الرحمن الرح بسم
اهللا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت و قـاتلوا اولیـاء    الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل«

   1.»الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا
پس شـما مؤمنـان بـا     ،کنند اي اهل ایمان شما در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می«

مکنید که مکر و سیاست شـیطان بسـیار   دوستان شیطان بجنگید و از آنها هیچ بیم و اندیشه 
  .»ضعیف است

فرمانده نیروي اسالم در جنگ با کفـر و کسـی کـه رمـز حملـه و       ،)عج(سالم بر مهدي  
 ،بـرحقش، امیـد مستضـعفان جهـان     نایـب و سالم بر ) عج(نام اوست یا مهدي هپیروزي ما ب
ر صـحنه و اي  شکن، ابراهیم زمان و سـالمتان بـاد اي ملـت بیـدار و همیشـه د      خمینی بت

شهیدپروران با ایمان و همیشه در خط امام و سالمتان بـاد اي شـهیدان راسـتین اسـالم، اي     
و  2هـا  و درودتان باد اي بهشـتی ) 7(علی حسین ابنسرور شهیدان کربال، اي امام ما، اي 

و دروتان باد اي شهداي گمنام کربالهاي ایران، سپاستان باد  4ها و اي منتظري 3ها ییاي رجا
مورخه (اي لشکر اهللا، اي بازوان پرتوان انقالب اسالمی و اي در هم کوبندگان کفر و شرك 

امـروز کـه    .)شهرك دارخوین ساعت یک بعدازظهر ،رمضان 21شنبه  مطابق با سه 22/4/60
. شـود  و انشاءاهللا امشـب حملـه مـی    5ایم براي حمله به خط برویم کامالً تجهیز شده و آماده

ما دو ماه است آرزویش را داریـم و امشـب کـربال و عاشـورا تکـرار       امشب شبی است که

                                                 
  .76/ نساء -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
  .تعلیقات. ك.ر -4
در منطقه دارخوین عملیاتی با نـام فرمانـده کـل     21/3/1360ماه قبل از تاریخی که شهید اعالم کرده یعنی  یک دقیقاً -5

عملیاتی دیگـر در   15/6/60بعد از آن در ) جنوب دارخوین(در شرق کارون . اهللا انجام شده است قوا، خمینی روح
 20/9/60ز یـا مهـدي ادرکنـی انجـام شـده در      عملیاتی که با رم. جبهه جنوبی رودخانه کرخه صورت گرفته است

 .بوده است) سرپل ذهاب(این عملیات در غرب . نامه آمده است ماه بعد از تاریخی که در وصیت 5حدوداً 
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فردا صـبح معلـوم    1هآخ. کنند شود و امروز روزي است که همه برادران با چشم نگاه می می
روي  .نویسـم  نیست که چند نفر مهمان خدا باشند و امروز است کـه وصـیت خـود را مـی    

و با منافقین و سازشکارها و رنگ )  استاهللا خواهرها و برادران حزب(سخنانم فقط با مردم 
گـویم   فقط با آنان سخن می .شوند صحبتی ندارم که قاشق هر آشی می ها و کسانی کن عوض

   .که کامالً در خط امام و پیرو والیت فقیه هستند
ـ    اولین وصیتم این است که در تشییع جنـازه    خـاطر شـهدا برپـا     هام و در مجالسـی کـه ب
اهللا شرکت کرده و با تمام وجود بکوشند و نگذارنـد   ن و خواهران حزبشود فقط برادرا می

حتی ایـن افـراد   . که افراد غیرمکتبی و سازشکاران و منافق شرکت کرده و سوءاستفاده کنند
اگر از اقوام بسیار نزدیک ما باشند و همچنین از برادران روحانی و متعهـد و پیـرو والیـت    

انـد   نماهایی که آبروي اسالم و روحانیت را برده نه از روحانیها استفاده شود  فقیه در برنامه
  . زنند و در این لباس مقدس به اسالم و انقالب ضربه می

نگذارید که منافقین در هر شکل و لباسی و در هـر   ،اهللا اي برادران و اي خواهران حزب  
فعالیـت کننـد،   هایشـان   اي با عناوین مختلف و با زدن ماسک اسالم بـر چهـره   گروه و فرقه

فـان ترضـوا   [ یحلفون لکم لترضوا عـنهم « .ها را شناسایی کرده و به آنها فرصت ندهیـد  آدم
آن مردم منافق براي اینکه شما از آنهـا راضـی   « 2»فان اهللا ال یرضی عن القوم الفاسقین ]عنهم

دا کنند، پس اگر شما فریب آنها را خورده و از آنهـا راضـی شـوید، خـ     ها یاد می شوید قسم
  .»هرگز از آن گروه فاسق راضی نخواهد شد

و این منافقین و کسانی که ضدوالیت فقیـه هسـتند بداننـد و آن کسـانی کـه بـا اسـالم          
هر کـه بـا حـق    ( 3»من صارع الحق صرعه«: افتند بدانند که بنا به فرموده موالي متقیان درمی

  ).خاك مالید هاش را ب کشتی گرفت و درافتاد حق پوزه

                                                 
در پشـت ایـن لفـظ حسـرت     . لفظ آخه اگرچه از زبان عامیانه است ولی براي شهید بسیار مأنوس و صمیمی است -1

 .پرواز همرزمان شهید نهفته است
 .96/ توبه -2
 .408البالغه، حکمت  نهج -3
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اللهـی و پیـرو اسـالم     وصیت بعدي من بـه مسـئولین عزیـز و بـرادران حـزب      توصیه و  
شما بیشتر از این حقیر اطالع داریـد کـه مـا چـه      2]...[به آموزش و پرورش است  1فقاهتی

هاي ارزنده در رکاب کاروانی به ما سپرده شده  ایم و چه امانت عهده گرفته وظیفه خطیري به
 3]...[کند و این ما هسـتیم کـه    هاي گرانبهایی را حمل می تاعساالر آن هستیم که م و ما قافله

باشید این قافله را به صراط مستقیم هدایت کـرده و بـه نـور برسـانیم یـا اینکـه آنهـا را از        
هـا و ایـن کـاروان را     شما سـعی کنیـد ایـن امانـت    . رها سازیم  ها برده و در ظلمت راه کوره

پیمایند و به کسـانی کـه در    کرده و راه نور می تحویل کسانی بدهید که در روشنایی حرکت
ها را بیـرون کنیـد و    دارند شما باید قاطع باشید و بکوشید رهروان تاریکی ظلمت قدم برمی

پیروزي کامل انقـالب اسـالمی و صـدور آن بسـتگی مسـتقیم بـه        .اي را نجات بخشید عده
پـس   .)مشغول تحصیل هسـتند نوجوانانی که (فرهنگ ما دارد و رابطه مستقیم با نسل آینده 

باشیم و در این راه بایـد نسـبت بـه     دهنده به نسل جدید می این ما هستیم که سازنده و خط
جامعه اسالمی به عهده ما واگذار شده از هستی مایه بگذاریم و از  وظیفه و مسئولیتی که در

  .نامالیمات نهراسیم
  :نشکفتههاي کوچک و  آموزان، این غنچه و صحبتی دارم با دانش

هـایی را داشـتیم و دنبـال     هـا و هـدف   البد یادتان هست که با هـم چـه برنامـه    ،عزیزان من
مخصوصـاً  . یاد داشته باشید  ههنوز ب هاي مرا کردیم و شاید تنی چند از شما عزیزان گفته می

 پیمان بسته بودیم نمازها را با جماعت خوانده و در نماز جماعت  در رابطه با نماز که با هم
حال که من نیستم براي شـادي و خشـنودي خـدا و شـادي     . نیز شرکت فعالی داشته باشیم

ـ  روح من آن برنامه سـوي   هها را ادامه دهید و یادتان باشد حتماً در آخر نماز که دست دعا ب
چنین روحانیت در خـط   کنید، حتماً امام را دعا کنید و هم نیاز بلند می پروردگار بزرگ و بی

شـود   گان را و در آخر این حقیر فراموشتان نشود که خداوند بزرگ خشنود میامام و رزمند
هاي کوچکی براي استغاثه به درگاهش بلند شده و ناامیدتان نخواهـد   بیند دست وقتی که می

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
  .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
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. کـنم دعـا یادتـان نـرود     باز هم تکرار می .کرد و دعاي شما را مورد اجابت قرار خواهد داد
  .خصوص براي امام عزیزمان هب

ـ  معلم دیگري که بعد از من سر کالستان خواهد آمد بگویید که همه   فکـر بـازي و    هاش ب
بگوییـد کـه مـا بـه ورزش     . اي دیگـر داشـت   به او بگویید معلم شهید ما برنامه .توپ نباشد

بعد غذاي  ،اول غذاي روح ما را تأمین کن. روحی بیشتر احتیاج داریم تا به ورزش جسمی
جمهور عزیز و در خـط   بنا به گفته رئیس. باید وسیله باشد نه هدفجسممان را، که ورزش 

در رابطه با ورزش روحـی بـا شـما    . )ورزش باید مقدمه سپاهیگري در اسالم باشد(امام ما 
  .ها زده بودم و شما خوب یادتان هست آموزان عزیز حرف دانش

و فکر کنید که هر آن ملت عزیز تقوا پیشه کنید و از گناه بپرهیزید و چنان زندگی کرده   
  .اي داشته باشید خواهید مرد و باید براي آخرت توشه

مخصوصـاً در نمازهـاي   . نماز را سبک نشمارید و آن را سر وقت و با جماعت بخوانید  
هاي امـام عزیـز دقیقـاً و     به حرف. خاطر نماز است هجمعه شرکت کنید که همه کارهاي ما ب

در وجود او خالصه شـده و ضـربه خـوردن بـه او یعنـی      عمیقاً توجه کنید که امروز اسالم 
ام  برادران عزیز در خط امام نگذارید سنگر من خالی بماند و اسلحه .ضربه خوردن به اسالم

جهاد کنید در راه خدا و بدانیـد  « 1»اهللا واعلموا ان اهللا سمیع علیم و قاتلوا فی سبیل« .بر زمین
  .»واستکه خدا به گفتار و کردار خلق دانا و شن

چند سال قبل از انقالب در یکـی از عاشـوراهاي حسـینی      :پدر و مادر و خانوادة عزیزم  
 ،شهید شدند و امـام تنهـا مانـد   ) 7(وقتی که تمام یاران امام حسین ،خواندند که تعزیه می

سر داد ولی کسی نبود که به نـدایش   2»هل من ناصر ینصرنی«به شمشیرش تکیه زد و نداي 
کردم کاشـکی مـن در آنجـا بـودم و بـه نـداي امـام پاسـخ          روز آرزو می ن آنم. لبیک گوید

ترین آرزویم بود و حـال   این بزرگ. کردم داشتم و در راهش فدا می گفتم و هزار جان می می
جنگم که به معبـودم   ام و در کنار حسین زمان و در رکاب او آنقدر می من به آن آرزو رسیده

                                                 
 .بقره/ 244 -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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خواهیـد   و سـعادتمندم و شـما نیـز اگـر سـعادت مـرا مـی        بپیوندم و از این نظر خوشـحال 
  .خوشحال باشید که فرزندتان به آرزویش رسید و ناراحتی نکنید که راضی نیستم

شـود کـه    شاید بسیاري از جوانان آرزویی همچون من داشتند ولی حال آنها را چـه مـی    
هـاي گونـاگون بـراي     براي جبهه رفتن بهانـه . خواهند به آرزویشان جامۀ عمل بپوشانند نمی

بـرادران بسـطامی مـا خبـري      1چنانچه دو سري جدید اعزام شدند و از. آورند خودشان می
انشاءاهللا که بیشتر توجه داشته باشند که امروز به گفته امام همۀ هم و غم ما باید جنگ . نشد

وه و انـتم  و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتم« :فرماید باشد و قرآن نیز می
هستید که پیش از آنکه دستور جهاد بـراي مسـلمین بیایـد بـا      کسانی  شما همان« 2»تنظرون

کردید، پس چگونه امروز به جهاد در  کمال شوق آرزوي جهاد و کشته شدن در راه خدا می
  »شوید؟ امور سخت و شدید از مرگ نگران می

تـان را خداونـد بـه     وارم کـه همـه  سپارم و امید خدا میه در خاتمه همه شما عزیزان را ب  
پروردگـارا بـه   « 3»ربنا انّنا امنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عـذاب النـار  «. صراط مستقیم هدایت کند

  .»نگه دارکرم خود گناهان ما ببخش و ما را از عذاب آتش جهنم 
  از همگی التماس دعا دارم
  بردارتان مجید

  )رنگه داخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را (
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
) عـج (الزمـان  سالم بر حضرت مهدي صـاحب . در هم کوبنده طاغوت و طاغوتیان ،نام اهللا به

این قلب تپنـده   ،ها و درود بر نایب برحقش امام خمینی منجی بشریت، چراغ هدایت انسان
دگان اسالم، این شیران پرتوان ها مسلمان مستضعف در سراسر جهان و درود به رزمن میلیون

                                                 
  .دو بار آمده است» از«در اصل وصیت حرف اضافۀ  -1
 .143/ آل عمران -2
 .16/ آل عمران -3
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ـ  روان پـاك شـهداي گلگـون کفـن اسـالم، از       ه و بازوان پرقدرت انقالب اسالمی و درود ب
) 7(خصوص سرور شهیدان حضـرت حسـین   هشهداي کربال تا شهداي کربالهاي ایران، ب
  .اهللا بهشتی و سیدالشهداي ایران، شهید مظلوم آیت

وفی علیین فارفعنا و قتالً فی سبیلک مع ولیک فـوق  اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا «
  .»همراه ولی تو کشته شوم هعطا فرما که در راه تو و ب] را[خدایا به من آن توفیق « 1.»لنا

پـرورش   درود بر شیر پـاك مـادرانی کـه فرزنـدانی شـهید     . درود بر پدر و مادر مهربانم  
  .کنند یو درود بر پدرانی که شیرانی شهید تربیت م. دهند می
اگر لطف خداوند بزرگ شامل این بنده گناهکار شد و به  ،پدر و مادرم و خانوادة عزیزم  

مطمئن باشـید  . درجه رفیع شهادت نائل آمدم، شما خدا را شکر کنید و هیچ ناراحت نباشید
  .که من کامالً خوشبخت شده و به درجه انسانی کامل نائل گردیدم

اش گـذرا و   هاي این دنیـا همـه   ها و هوس ام زندگی و لذت طور که قبالً بارها گفته همان  
کـه آزمـایش خداونـدي     ،واي به حال کسانی که در این دنیا و با این عمر کوتاه. فانی است

هـایش دل   هایی که به این دنیـا بـا ایـن همـه فریـب      واي به حال انسان. مردود شوند ،است
ولـی پـدر و   . جهنم در انتظـار آنهاسـت  اینها دیگر در بهشت جایی ندارند و عذاب . ببندند

پوشم و  هاي دنیایی چشم می ها و نعمت مادرم، ملت عزیزم، من با آگاهی کامل از تمام لذت
ان اهللا اشـتري مـن   «: کنم و در رابطه با آیـه شـریفه   تمام هستی خود را در راه معبود فدا می

فروشم  را به خداي خودم می همه هستی خود 2»ان لهم الجنهبالمؤمنین به انفسهم و اموالهم 
  .کنم و معبودم در عوض به من بهشت عطا خواهد کرد و با او معامله می

اگر من به افتخار شهادت نائل آمدم مطمئن باشید در ازاي  ،پدر و مادر و خانواده عزیزم  
هایی که به من کردید به خدا عاجزانه التماس خواهم کرد که شما را نیز نزد مـن بـه    خدمت
امیدوارم کلیه ملت عزیز، همشهریان و آشنایان، اگر چنانچـه از مـن خطـایی    . ت بیاوردبهش

                                                 
به رحمت خود ما را در زمـرة شایسـتگان درآور و در   خدایا «: ترجمه. هاي ماه رمضان است فرازهایی از دعاي شب -1

، دعـاي شـبهاي مـاه    216الجنـان، ص   مفاتیح(» و کشته شدن در راه خود ما را موفق بدار«... »علیین بهشت باال ببر
 ).رمضان

 .بهشت خریداري فرمود  هاي مومنان را در برابر نعمت ها و مال خداوند جان: سورة توبه 111بخشی از آیۀ  -2
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پیام من به همۀ دوستان و جوانان و ملت . دیدند در طول این مدت کم زندگانی مرا ببخشند
ها را خالی نگذارنـد و راهـم    نماز جمعه و سنگر جبهه ،عزیز این است که سنگرهاي مسجد

هایی که بـراي تربیـت    خواهم به این غنچه مکاران آموزش و پرورش میاز ه. را ادامه بدهند
بیشتر توجه کنند و آنها را هرچه بیشتر تحت تربیـت روحـی قـرار     دست آنها سپرده شده هب

خواهم که سنگر نماز جمعه را خـالی نگذارنـد و راهـم را     آموزانم می دهند و از تمام دانش
  .ادامه بدهند

هرطـور کـه صـالح     ،تمام چیزهایی را که مربوط به مـن اسـت   ،پدرم اختیار کامل دارد  
خاطر مـن و   هدانند استفاده کند و خانم من هم هرچه زودتر به زندگی خودش برسد و ب می

فقط انتظار دارم از فرزندانم به نحو احسن نگهداري . براي من زندگی خودش را تباه نسازد
عاجزانـه از شـما    ،ملت عزیـزم . را ادامه دهند کنند تا اینکه آنها نیز بعد از بزرگ شدن راهم

هاي امام خمینی کـامالً توجـه کنیـد و همیشـه پشـتیبان و پیشـمرگ او        خواهم به حرف می
نکرده به او صـدمه برسـد اسـالم صـدمه      2ياگر خدا. که او در عصر ما اسالم است 1دیباش

مـا بکـاه و بـه عمـر او      ، از عمرنگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  .دیده است
  .قدم بدار خدایا در نبود من به پدر و مادرم صبر عطا فرما و در ادامه راهم آنها را ثابت. بیفزا

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  4/3/61مورخ 

  مجید آخوندي

                                                 
 .»باشد«در اصل وصیت  -1
 .»خدایی«در اصل وصیت  -2



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      68

  



 69آخوندي، مجید      ¹استان سمنان 

  



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      70

    



 71آخوندي، مجید      ¹استان سمنان 

  



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      72

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I آرزو دارم خدا مرا جزء شهدا قرار دهد . 
I آیـد  دانم که مرا دوست دارید ولی وقتی مبارزه براي دین خدا پـیش مـی   می ،پدر عزیزم مادر و، 

 . خیزیم پا هباید به مجاهده ب
I من شما را خیلی دوست داشتم ولی خدایم را از شما بیشتر دوست دارم. 
I افضل الموت القتـل فـی سـبیل    « :فرماید می )7(طور که علی ها همان هترین کشته شدنبدانید ب

  .مرگ سرخ در راه اهللا است ،برترین نوع مرگ» اهللا
I پدر و مادر عزیزم مرا حالل کنید و برایم دعا کنید که جزء شهدا قرار گیرم. 
I زمین نیفتد و اسلحه  ام بر بعد از مرگ من دیگر برادرانم را سفارش کنید که اسلحه ،پدر و مادرم

 .مرا بردارند
I ها را پر کنید جبهه. باشنداهللا پشتیبان امام  ها و امت حزب شهري هم.  

  اهللا سیف :نام
  آذري :خانوادگی  نام
  عبداهللا :پدر  نام
  ربابه :مادر نام

  1345هفدهم شهریور  :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  متوسطه ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363ودوم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــردوس  :م ــهداي ف ــزار ش ــاي  گل رض
 زادگاهش
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  اهللا آذري سیف
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  سالم علیکم

مپندارید آنان کـه  « 1.»والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
  .»خورند اند و نزد خدایشان روزي می اند، بلکه زنده شوند مرده در راه خدا کشته می

و نایـب بـرحقش امـام امـت     ) عـج (ود به پیشگاه ولی عصر آقا امـام زمـان  با سالم و در  
  .و با درود بر رزمندگان اسالم و شهدا و مجروحین و معلولین انقالب اسالمی کبیر خمینی

 ردخـدمت پـدر و مـا   . نمایم الم عرض میاهللا و شهیدپرور شهرمان س خدمت امت حزب  
نمـایم و   هـا سـالم عـرض مـی     فامیـل  ایان و، دوستان و آشنعزیزم، خواهر و برادران عزیزم

لغزد  اینک که قلم در دستم روي کاغذ می. سالمتی همگی شما را از خداوند متعال خواهانم
 ،مـادر و پـدر عزیـزم   . نویسم، آرزو دارم خدا مرا جزء شهدا قرار دهد ام را می نامه و وصیت

آید باید بـه مجاهـده    پیش میدین خدا  2دانم که مرا دوست دارید ولی وقتی مبارزه براي می
من شما را خیلی دوست داشتم، ولی خدایم را از شما بیشتر دوسـت دارم و بـه   . خیزیم پا هب

کـه   طـوري  هـا همـان   کنم و بدانید بهترین کشته شـدن  عشق او از وطن و دینم پاسداري می
سـرخ   مـرگ  ،برترین نوع مرگ 4،»افضل الموت القتل فی سبیل اهللا« :فرماید می 3)7(علی

  . است 5در راه اهللا

                                                 
 .است شده نوشته ،»قتلو« ،بدون الف »قتلوا«در اصل وصیت واژه  .169 /آل عمران -1
 .آمده است» با«کلمه  »براي«جاي واژه  هدر اصل وصیت ب -2
 .جاي حضرت علی عبارت را از قرآن دانسته است در اصل وصیت به -3
شـاید احتیـاط   . نوشتند می» ...ا«صورت  هکردند و ب از تحریر کامل آن خودداري می» اهللا«تن کلمه معمول بود در نوش -4

در خطبـه  . در قرآن وجود نـدارد » افضل الموت القتل فی سبیل اهللا«عبارت  .پاي کسی بیفتد بود که مبادا نوشته زیر
تـرین مرگهـا    همانـا، گرامـی  «ترجمه » تلان اکرم الموت الق«. آمده است )7(این سخن از علی ،البالغه نهج 123

 .»کشته شدن در راه خداست
 .است» ...ا«در اصل وصیت  -5
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دردسر و مزاحمت چیزي دیگر بـراي   1ام جز امیدوارم مرا ببخشید چون در تمام زندگی  
مرا حالل کنید و برایم دعا کنید که جزء شهدا قـرار گیـرم،    ،پدر و مادر عزیزم. شما نداشتم

مـادرم کـه   پـدر و  . دهد دانم لیاقت شهادت را ندارم و خدا مرا جزء شهدا قرار نمی ن میوچ
ولی چه کـنم، عاشـقم    ،امید داشتید در پیري عصاي دستتان باشم ،امید داشتید مرا داماد کنید

بعد از مـرگ مـن دیگـر بـرادرانم را      ،پدر و مادرم. و عشق خدا مرا به طرفش کشیده است
زمین نیفتد و اسلحه مرا بردارند و درود خدا بـه شـما بـاد کـه      ام بر سفارش کنید که اسلحه

خـواهر عزیـز و مهربـانم     :چند سخنی با خواهرم. دهید معه میفرزندانی را تحویل جا چنین
در  .از مقاومت بسـاز  2اي هایت را تربیت کن و از هر کدام اسطوره بچه) 3(همچون زهرا
فقط به خدا نزدیک شدن و به حـاالت  . مال و ثروت مایه خوشبختی نیست ، این دنیاي پوچ

مرا حالل کن و برایم دعا کن کـه خـدا از   . باشد و سعادت می 3معنوي رفتن مایه خوشبختی
. نمـایم  سـالم عـرض مـی    ،برادر عزیزم. دارم 4سخنی با برادر بزرگترم یداهللا. گناهانم بگذرد

همسرت و پسر کوچکـت را از قـول    .امیدوارم مرا به بزرگی خود ببخشی و مرا حالل کنی
گاه فراموش نکن که سعادت و  وردگارت هیچپیش پر 5]...[مرا از ذکر دعا . من سالم برسان

گاه ذکـر   هیچ. او و براي رضاي او قدم بردارد 6فقط براي رضاي. و افتخار در این کارهاست
ها سـالم خـود و    از این دور دست ، مصطفی و عزت،ران کوچکمدارب. خدا را فراموش نکن

مصطفی تـو   .مین نگذاریدز ام را بر برادرانم، اسلحه .نمایم رزمندگان را تقدیم حضورتان می
که خود مشغول خواندن درس هستی، دامیدوارم کـه فـرد الیقـی بـراي     . ت را ادامه بدهرس

عزت، دنبال صنعت و کسب علم برو و یادت باشد که برادرت وصـیت   ،جامعه بشوي و تو
 ،حسـین جـان  . حسـین  ،سخنی با دوست و پسر عزیزم. اش را بر زمین نگذاري کرده اسلحه
ی و بدي از من دیدي به بزرگی خودت ببخش و تو بـودي کـه حتـی مـن بیشـتر      اگر خوب

                                                 
 .»جزء«در اصل وصیت  -1
 .»اي استوره«در اصل وصیت  -2
 .»خوشوقتی«در اصل وصیت  -3
  .»...یدا«در اصل وصیت  -4
 .خوانا نیست -5
  .جله الف افتاده استاحتماالً در اثر ع. »و«نوشته  »او«جاي  هدر اصل سند ب -6
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دانی فقط براي رضاي خـدا و   می. م و اخالق مرا زیاد آشنایی داريدگذران اوقاتم را با تو می
کسب علم را ادامه بده و دست از مراسم مذهبی بر نـدار کـه   . براي رضاي او به جبهه آمدم
پدر و مادرم دیگر عرضی نـدارم  . خواهرم مرا حالل کن. استما هرچه داریم از این مراسم 
تا حد امکـان بـرایم نمـاز و    . دانید که به کسی بدهکار نیستم می. که به رشته تحریر درآورم

هـا و امـت    شهري هم. هر مقدار که الزم دانستید خیرات و صدقات بدهید ،جا آورید هروزه ب
   .ه ذکر خدا را فراموش نکنیدپر کنید و در هر لحظ ها را جبهه. اهللا پشتیبان امام باشند حزب

  »والسالم«
  و من اهللا التوفیق

  
ــواره همــت را  ــد هم ــزون کنی ــتان اف   دوس

  

ــد وحــدت را     ــا داری ــن بپ ــام از م ــن پی   ای
  

ــت را  ــام امـــ ــاري امـــ ــی یـــ   همگـــ
  

  وعدة او دیـدار مـا بهشـت رضـوان اسـت       
    

S.AZARI1  
  رنگه داخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

  
  

                                                 
 .ذیل وصیت نام خانوادگی به خط التین نوشته شده است -1
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  هاي کلیدي عبارت
I نامه دست شماست، من در میان شما نیستم و از همـۀ شـما امیـد بخشـش       اکنون که این وصیت

 . دارم
I ادامـه   ،که همـان راه اسـالم اسـت    ،یک تقاضا از شما دارم و آن اینکه بگذارید برادرانم راهم را

 . دهند
I وارم بتوانید پیام خـون مـرا بـه تمـام نقـاط جهـان       امید ،ام دارم پیامی براي خواهران زینب گونه

  .برسانید )7(همچون خواهر حسین
  

  محمدحسن :نام
   آذري :وادگیخان  نام
  محمدهادي :پدر  نام

  مرضیه :نام مادر
  1341نهم فروردین  :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1361پنجم آذر  :تاریخ شهادت
  سردشت :محل شهادت

اصابت گلوله توسط نیروهاي  :نحوة شـهادت 
  )منافقین(سازمان مجاهدین خلق 

 رضاي زادگاهش هداي فردوسگلزار ش :مزار
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  محمدحسن آذري
  

  الرحیم اهللا الرحمن بسم
  1نامه شهید آذري اي از وصیت گوشه

را و درود بـه   2هـا  ها و زمـین  نمایم، خدایی که آفرید آسمان با نام و یاد خدا آغاز سخن می
و با درود به پیشگاه رهبر بزرگ و عزیزمان ) عج(مهديپیشگاه منجی عالم بشریت حضرت 

نامه دست شماست، من در میان شما نیسـتم و از   اکنون که این وصیت. حضرت امام خمینی
  . همۀ شما امید بخشش دارم

نمایم و امیدوارم به بزرگی خود مرا ببخشید، چـون   می 3یتلاز شما طلب ح ،پدر عزیزم  
زي بودید و یـک تقاضـا از شـما دارم و آن اینکـه بگذاریـد      شما براي من پدر و مادر دلسو

   .ادامه دهند ،که همان راه اسالم است ،برادرانم راهم را
 ]مـن [و یک پیام هم به مادرم دارم و آن اینکه امیدوارم مرا ببخشید و امیدوارم در دوري  

  . صبر و استقامت را پیشه خود کنی
خواهم که کارم و راهم را ادامـه   و از شما می .نمایم برادرها از شما هم طلب گذشت می  
حاصل گردد و ) عج(تا انشاءاهللا پیروزي کامل نصیب ما شود، تا انشاءاهللا ظهور مهدي ،دهید

   .ام دارم پیامی براي خواهران زینب گونه

                                                 
اي  اگر معیار صحت و اصالت وصیت عبارت پایانی و نیز آغازین این سند باشد، گویا فرد دیگري قسمتی یا گوشـه  -1

نامـۀ دیگـري را    اگر بپذیریم که شهید وصیت .نویس کرده است صورت انتخابی دست هاز وصایاي شهید آذري را ب
نامۀ دیگـري کـه داشـته امـا بـه دالیـل        اي است از وصیت در نظر داشته و یا فرصت تحریر نداشته و یا این گزیده

نـاهمخوان    بـا بافـت کلـی وصـیت    » روحش شاد و راهش گرامی باد«مختلف در اختیار نیست، تعبیر پایانی یعنی 
موجـود    کـه از شـهید آذري وصـیت   ) در برگـه پیوسـت  (نامـه قیـد شـده اسـت      در معرفی کوتاه وصیت. نماید می

  .نماییم در این وصیت حمل بر صحت می ،در هر صورت. نویس است دست
تنهـا بـا ایـن اخـتالف کـه واژه       ،شـود سـازگاري دارد   عبارت با ترجمه آیاتی که به خلق آسمانها و زمین مرتبط می -2

هـا وجـود    امـا زمـین   ،درد متعدد قرآنی سموات وجـود دا در شواه. رود کار نمی هدر قرآن به صیغه جمع ب) ارض(
  .»خلق السموات واالرض«ندارد 

 .»حرّیت«در اصل وصیت  -3



 81آذري، محمدحسن      ¹استان سمنان 

امیدوارم شما هم از خطاهایم بگذرید و بتوانید پیـام خـون مـرا بـه تمـام نقـاط جهـان          
زدگـان واریـز    حساب جنـگ  برسانید و یک مقدار پول هم به )7(نهمچون خواهر حسی

  . دهم سخنم را خاتمه می ،دعا براي امام و امت و پیروزي رزمندگان با. نمایید
  به امید دیدار در روز قیامت
  روحش شاد و یادش گرامی باد
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  هاي کلیدي عبارت
I ه از صدر اسالم تا انقالب خونبار ایرانسالم بیکران ما به روان پاك شهیدان در خون خفت. 
I  سالم به مادر عزیزم که با شیره جانش مرا پرورید و با تربیت خودش مرا یکی از سربازان اسالم

 .قرار داد
I   سالم به برادران و خواهرانم که با صبر و پایداري راه را بر دشمنان دین خدا مخصوصاً منـافقین

 .بستند
I را شهادت در راه خودش قرار بدهدخواهم این مرگ م از خدا می. 
I خدا و دین مبین اسالم صبر کنی خاطر بهخواهم که در مرگم شیون نکنی و  اي مادرم از تو می. 
I        بدان که این فرزند تو امانتی بوده در دست تو که اکنـون خـدا از تـو خواسـته و بایـد امانـت را

  .صحیح و سالم تحویل دهید

  عباسعلی  :نام
  آرو :خانوادگی نام
  محمدقلی :پدر  نام

  نسا :نام مادر
  1340دوازدهم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  شهر مهدي :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362دهم فروردین  :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق :محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

گلزار شـهداي شـهر شـهمیرزاد از     :مزار
 توابع زادگاهش
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  وعباسعلی آر
  

  الرحیماهللا الرحمن  بسم
  و بسم رب شهداء و الصدیقین

  نام خداي شهدا و صادقان نام خداوند بخشنده مهربان و به به
که  گمان مبرید آنان« 1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

ـ      ،انـد  اند مـرده  در راه خدا جهاد کردند و کشته شده زد بلکـه آنهـا زنـده و جاویدنـد و در ن
  .»خورند خدایشان روزي می

  )امام سجاد( .کشته شدن در راه خدا عبادت ماست و شهادت کرامتمان
سالم بر مهدي موعود روحی و ارواحنا فدا و درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی   

اهللا و  امت حزب 2پندهتو امید مستضعفان جهان و قلب ) عج(ایران و نایب برحق امام مهدي
و درود و سالم بیکران ما بـه روان پـاك شـهیدان در خـون      ،امام خمینی ،ر صحنههمیشه د

خفته از صدر اسالم تا انقالب خونبار ایران و جنگ تحمیلی و سالم بر امـت شـهیدپرور و   
این بیشۀ شیران و دلیران که بـا ایثـار خـون دشـمن را بـه نـابودي        ،مردپرور سرزمین ایران

یزم که با شیره جانش مرا پرورید و با تربیت خودش مرا یکی و سالم به مادر عز 3دکشانیدن
از سربازان اسالم قرار داد و سالم به برادران و خواهرانم کـه بـا صـبر و پایـداري راه را بـر      

  . نمایند بستند و دین خدا را یاري می 4دشمنان دین خدا مخصوصاً منافقین
نمایید، تا خداوند مرا بـا شـهداي    مادرم امیدوارم مرا حالل نموده و برایم طلب مغفرت  

خواهم این مرگ مرا شهادت در راه خـودش قـرار    صدر اسالم محشور فرماید و از خدا می
خـدا و دیـن مبـین     خـاطر  بـه خواهم که در مرگم شیون نکنی و  و اي مادرم از تو می .بدهد

ا از تـو  اسالم صبر کنی و بدان که این فرزند تو امانتی بـوده در دسـت تـو کـه اکنـون خـد      

                                                 
 .169/ آل عمران -1
  .»طپنده«در اصل وصیت  -2
 .»کشانیدن«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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خواسته و باید امانت را صحیح و سالم تحویل دهید و خوشحال باشی کـه خداونـد چنـین    
  .عنایتی به شما فرموده و لیاقت شهادت را به شما داده است

خواهد که در مجالس ختم من اسراف نشود و سعی کنید خـرج نکنیـد، اگـر     از شما می  
کننـدگان را   چون خداونـد اسـراف  . دهم خواستید خرج کنید، مواظب باشید که اسراف نشو

سعی کنید به جاي ختم و غیره پول آن را به جبهه بفرستید، تا رزمندگان را با . دوست ندارد
  .این عمل خود یاري دهید

ام به دست شما رسید در شهمیرزاد دفن کنید و اگر هم به دست شما نرسـید،   اگر جنازه  
د و با این کار خـود  نریه نکند و صبر داشته باشخواهم بلند گ نگران نباشید و از خواهرم می

خواهم که امام را دعا کننـد و   اهللا می زنید و از امت حزب مشت محکمی بر دهن منافقین می
ها را خالی نکنند و از برادران سـپاه و بسـیج هرچـه بیشـتر      نداي امام را لبیک گفته و جبهه
  .طئه را ندهنددانقالبیون فرصت توفعالیت نموده و به منافقین و ض

عزیز و  1رسد تا زمانی که دشمن نابود و قدس که که ندایم به شما می اي آنان ،در ضمن  
» والیت فقیه«پس تنها رمز رسیدن به این هدف . ار و ذلیل هستیمومکه معظمه آزاد نشده خ

که همان اسالم حقیقی است، خارج شدید، به همان جایی  ،است و هرگاه در خط ولی فقیه
  . خواهد د که دشمن کافر میرفتی
نهیـد و دعـا    کار پا بر روي خـون شـهدا مـی    دوم اینکه نماز را سبک نشمارید که با این  

  .ترین سالح مؤمن دعاست بخوانید و دعا کنید که بزرگ
در ضـمن مـادرم   . وقت فراموش نکنیـد  سوم اینکه امر به معروف و نهی از منکر را هیچ  

خواهم ادا کنید هرچـه بیشـتر    از شما می .ي نماز قضا دارمشش روز روزه بدهکارم و مقدار
شــعار  .ســخن اســت تدر مجــالس خوانــده شــود ایــن یــک بیــ   .دیگر عرضی ندارم. بهتر

  .نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  :همیشگی
2/1/62  

  عباسعلی آرو
  

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
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رهبـرم   ،»قـرآن «کتـابم   ،اهللا صـلی » محمـد «پیامبرم  ،»اهللا«، یاورم واین جانب عباسعلی آر  
  .»خمینی«
  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  ونامه اینجانب عباسعلی آر وصیت
چـون   ،بیـنم  نویسم خود را الیق کشته شدن در این راه نمـی  نامه را می اکنون که این وصیت

  .هنوز تا انسانیت و مؤمن شدن واقعی شدن فاصله است
إستمسک  تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهللا فقدال اکراه فی الدین قد «

   1.»سمیع علیمنفصام لها واهللا االوثقی ال بالعروة
زیرا ایـن مکتـب یـا مـذهب      ،درستی که هیچ اکراه و زوري در دین خدا وجود ندارد هب  

ک به فطرت پـاك  گیرد و ایمان به ذات پاك اهللا و لبی است که آغاز آن با ایمان قلبی ما پا می
  .خداجویان است نه اعمال زور

حسـین را   ياکنون که راه حق را شناخته و راه باطل را نیز شناختم، اکنون که مقام رهبر  
هدیه کنم و آن جـان   ،که خدا به من داده است ،خواهم باالترین سرمایه خود را شناختم، می

 تـوانیم بـه خـدا    ما هنگامی مـی  فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهللا،. آخرین سرمایه من است
   .که تمام جسم و جان و ذکر و فکر را از طاغوت دور کنیم ایمان آوریم

روم و مرگ را بر  دانی که من آگاهانه به مشهد مقدس خویش می خداوندا تو خودت می  
  .دهم ننگ ترجیح می

امـام  ( »بگذارید مرگی را انتخاب کنم که آبسـتن زنـدگی باشـد    ،اگر مرگ حتمی است«  
  ).خمینی

  

                                                 
 .256/ بقره -1
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  هاي کلیدي عبارت
I رسد زمان به گوش می» هل من ناصر حسین«فرا رسیده و صداي ) 7(اکنون زمان حسین . 
I بر ماست که به نداي فرزند حسین جواب مثبت دهیم. 
I این نوکران  ،براي پیشبرد این انقالب الهی تا آخرین نفس به مبارزه خود علیه صدامیان جنایتکار

 . دهم ادامه می ،یطان زمانابرش
I ایم و از هیچ قدرتی باکی نداریم نه از شرق و نه از غرب ي اسالم قیام کردهما برا.  
I بر سر قبرم عکس امام امت را نصب کنند تا شاید من هـم جـزء سـربازان امـام      ،اگر شهید شدم

  .زمان باشم
  
  

  حمیدرضا :نام
  آشوري :خانوادگی  نام
  عباسعلی :پدر  نام

  معصومه :نام مادر
  1348یکم فروردین  :تاریخ تولد
  تهران :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1367چهارم تیر  :تاریخ شهادت
  مجنون عراق ةجزیر :دتمحل شها

  - :نحوة شهادت
ــزار ــر   :م ــتاي اب ــهداي روس ــزار ش گل

  شهرستان شاهرود
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  حمیدرضا آشوري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  لصدیقینرب الشهداء و ا  بسم

  1.»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
سپاس از خداوند یکتا که به ما جان داده که بتوانیم کـه بـه جانـان تسـلیم     ] و[پس از حمد 

که مـا را بـه راه راسـت و    ) 6(سالم بر پیامبران گرامی مخصوصاً حضرت محمد. کنیم
  .کردندرهبري  2مرگی شرافتمندانه

انقالبِ خونبـار اسـالمی و شـهداء گلگـون      3الشأن با سالم و درود فراوان به رهبر عظیم  
فـرا رسـیده و   ) 7(اکنون زمان حسین .اهللا کفن راه حق آزادي، سالم به کلیۀ برادران حزب

بر ماست که به نداي فرزنـد حسـین    .رسد حسین زمان به گوش می 4»هل من ناصر«صداي 
مـان را   تا شاید خداوند متعال به ما رحم کند و کمی از گناهان گذشـته  5جواب مثبت دهیم،

اي کسـی کـه زودتـر از همـه راضـی       6»الرضـا  یا سـریع «ببخشد و در دعاي کمیل بخوانیم 
   7.شوي می
ما نباید وقت را تلف کنیم، حال که خـدا بـه مـا عنایـت کـرده و حکومـت جمهـوري          

خواهند حکومت اسالمی را از بین ببرند، ما نبایـد   می 8ها اسالمی را نصیب ما کرده و شیطان
 .کـاري انجـام دهنـد    ،بگذرایم که مزدورانی مثل حزب بعث عراق، که دشمن اسالم هستند

                                                 
انـد و   اند بلکه آنان نزد خداوند زنـده  شوند مرده می ان که در راه خدا کشتهو گمان نبرید آن« :ترجمه. 169/آل عمران -1

  .»شوند روزي داده می
  .»شرافتمندان«در اصلِ وصیت  -2
  .الشأن بوده است رسد منظور عظیم ولی به نظر می» ایشان«در اصلِ وصیت  -3
  .زیدیان استدر میدان نبرد با ی) 7(ها و شعارهاي شاخص حضرت امام حسین از عبارت -4
  .کردند غرض حضرت امام خمینی است که به جهت شباهت جایگاه و نوع انقالب اسالمی ایشان را حسین زمان خطاب می -5
  .عبارتی از دعاي نورانی کمیل است -6
  .»شود می«در اصل وصیت  -7
  .دانستند را شیطان بزرگ می آمریکاست که رود، برگرفته از این عبارت حضرت امام خمینی ا کار می به آمریکاتعبیر شیطان براي  -8
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هـل مـن ناصـر    «اینجانب برحسب وظیفه شرعی و با بینش و آگاهی و با رضایت اولیاء، به 
حق علیـه باطـل شـدم و بـراي     امام عزیز لبیک گفته و داوطلبانه راهی جبهه نبرد  1»ینصرنی

کمک به رزمندگان اسالم و براي پیشبرد این انقالب الهی تا آخرین نفـس بـه مبـارزه خـود     
دهـم و از خداونـد سـبحان     ادامـه مـی   ،علیه صدامیان جنایتکار، این نوکران ابرشیاطین زمان

  . خواهم که در این هدف مقدس ما را یاري و پیروز نماید متواضعانه می
انـد   ناپذیر مـرا متحمـل شـده    هاي سال زحمات جبران از پدر و مادر عزیزم که سالو اما   

خواهم که اگر در حین انجام وظیفه در این هدف مقدس توفیق شـهادت یـافتم،    مجدانه می
ایـن حکومـت   ] در[گونه ناراحتی به خود راه ندهید و خدا را شکر کنید کـه مفتخرانـه    هیچ

مـا   .مانند سایر اولیاء صبر و شکیبایی را فرا راه خود نماییدشوید و همواره ه الهی سهیم می
انشاءاهللا بـه  . ایم و از هیچ قدرتی باك نداریم، نه از شرق و نه از غرب براي اسالم قیام کرده

  . زودي صدام را نابود خواهیم کرد
و اي پـدر تـو هـم بـراي     ] ي[تو اي مادر که در طول عمر من زیاد رنج و سختی کشید  

 .فرزندانت زیاد متحمل رنج و سختی شدي، امیدوارم که همگی شما مرا حالل کنیـد  تربیت
عکس امام امت را نصب کنند تا شاید من هم جز سربازان امام  2مبر سر قبر ،اگر شهید شدم
  .امام زمان باشم

  
  جز شوق جوانی به سـرم نیسـت   ]از[امروز که 

  

  3که فردا اثـرم نیسـت   نگه دار ]مادر[عکسم تو   
    

ر خاتمه سالمتی و طول عمر امام بزرگـوار، ایـن پاسـدار واقعـی قـرآن، سـالمتی و       و د  
هـاي حکومـت    سایر رزمندگان و بازمانـدگان اسـالم و پیـروزي    4[...]تندرستی پدر مادر و 

   .1در سراسر گیتی از خداوند قادر متعال خواهانم 5]را[الهی

                                                 
را خطاب به آنان که تماشاگر صحنه کربال بودند براي امـام خمینـی   ) 7(تعبیر و کالم نورانی حضرت امام حسین -1

  .کار برده است به
  .»قبر«در اصل وصیت  -2
  .که فردا اثرم نیست نگه دارعکسم تو / تامروز که جز شوق جوانی به سرم نیس: رسد شکل درست شعر اینگونه باشد به نظر می -3

  .خوانا نیست -4
  .وجود ندارد» را«نامه واژه  در اصل وصیت -5
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ري نسـتوه، بـراي نصـر اسـالم،     منتظـ » «نگـه دار خدایا خدایا تا انقالب مهـدي خمینـی را   «
  .»محافظت بفرما

  »والسالم«
  حمیدرضا آشوري

                                                                                                                        
  .»خواهام«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I آن پیر جماران، آن خورشید تابان، آن زاهد شب و شیر  ،شکن خمینی بت ،سالم بر امام عزیزمان

 .درندة روز
I ر ما آموختندکه چگونه زیستن را ب ،افروزان این جامعه بشریت  شعله ،سالم بر شهیدان . 
I افتخار کنید که چنین جوانی تربیت کردید و در راه اسالم دادید . 
I من از تو خواهش دارم که بعد از مرگ من حجابت را حفظ کن ،همسر عزیزم . 
I خـواهم کـه راه شـهدا را ادامـه      می ،غالمرضا و حسین و حسن و صادق ،ز شما برادران عزیزما

 . زاد کنیدبدهید و کربال را از چنگ کافران آ
I  7(روي سـالم مـن را بـه اباعبـداهللا الحسـین      اگر من به کربال نرسیدم که زیارت کنم تو مـی (

  .رسانی می
  

  علیرضا :نام
  آشوري :خانوادگی  نام
  اهللا حبیب :پدر نام

  صدیقه :نام مادر
  1345بیستم فروردین  :تاریخ تولد

ــد ــع   :محــل تول ــر از تواب ــتاي اب روس
  شهرستان شاهرود

  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ن اعزامارگا

  1364چهارم تیر  :تاریخ شهادت
  مریوان :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علیرضا آشوري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اللهم اجعلنی من جندك فان جدت هم الغالبون واجعلنی مـن حزبـک فـان حزبـک هـم      «

خدایا مرا از « 1»وننف علیهم و الهم یحزک الخوئالمفلحون و اجعلنی من اولیایک فان اولیا
زیـرا حـزب تـو     ،سپاه خویش قرار ده، زیرا سپاه تو پیروزند و بگردان مـرا از حـزب خـود   

سـت و  ان ابیمی بر آن] را نه[زیرا که دوستان تو  ،رستگارند و مرا از دوستان خویش قرار ده
  2.»شوند نه آنان اندوهگین می

هـم کوبنـده    مظلومـان و در  ةدهنـد  ن شهیدان اسالم، یاريحرمت خو 3اهللا، پاسدار نام به  
شکن، آن پیر جماران، آن خورشید تابـان، آن   خمینی بت ،ستمگران و با سالم بر امام عزیزم

مـا آموخـت و    4محمـدي را بـه  ] اسـالم [روز که راه فراموش شده  ةزاهد شب و شیر درند
حضور  5.ه زیستن را به ما آموختندکه چگون ،افروزان جامعه بشریت  سالم بر شهیدان، شعله

و پـدر   7و امیدوارم که این سالم من را بپذیرید 6رسانم محترم پدر و مادر عزیزم را سالم می
و مادرجان، شما من را بزرگ کردید و من را خدا به شـما داده اسـت و خـدا هـم از شـما      

و افتخـار کنیـد کـه     گیرد و انتظار من این است که بعد از مرگ من براي من گریه نکنید می
من اگر شـهید   ،چنین جوانی را تربیت کردید و در راه اسالم دادید و پدرجان و مادر عزیزم

همـان   8شدم و لیاقت آن را اگر داشتم من را باید ببخشید و حاللم کنید و مـن را تـوي ابـر   

                                                 
  .شنبه صحیفه سجادیه، دعاي روز سه -1
  .ترجمه دعاي صحیفه سجادیه -2
  .»پاسداران«در اصلِ وصیت  -3
  .»بر«در اصلِ وصیت  -4
خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونـه مـردن را   : ه معروف دکتر علی شریعتی است کهتعبیر برگرفته از جمل -5

  ).مجموعه آثار دکتر شریعتی(خود خواهم آموخت 
  .»رساند می«در اصلِ وصیت  -6
  .»پذیرید  به«در اصلِ وصیت  -7
  .روستاي اَبر از توابع شهرستان شاهرود است -8
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ـ     1جایی که برادران جاي شهدا انتخاب کردند که توي درانها اد هست آنجـا دفـن کنیـد و زی
خـدا رفـتم    3چون من در راه ،و شما نباید براي من گریه کنید 2خرج براي مجلس من نکنید

و مادر عزیزم و خواهر مهربانم حجابتان را حفظ کنید و از بهر مـن شـیون نکنیـد و بیـرون     
من از تو خـواهش کـه    ،کنید کنید و همسر عزیزم شیون نکنید، ولی توي خانه هر کاري می

زندگانی خودت مشغول باش و نباشد کـه   4من حجابت را حفظ کن و بهدارم بعد از مرگ 
بعد از من زندگانی نکنی و من از تو انتظار دارم که بعد از مـرگ مـن بـا پـدر و مـادر مـن       

و تا آنها بوي تـو را از مـن بگیرنـد و     5مشغول زندگی باش و پدر مادر من را نگهداري کن
گیـرم و پـدر و    ستم و روز قیامت جلوي تـو را مـی  اگر این کار را نکنی، من از تو راضی نی

خـاطر خـون    خواهم که بعد از من با همسر من زندگی کنیـد و بـه   من از شما می ،مادرجان
خاطر خون من با هم زندگانی کنیـد و اگـر همسـرم نخواسـت زنـدگانی کنـد و        شهدا و به

انـد   بـه آن داده  هایی که پدر و مـادر خـودش   خواست برود جاي دیگر زندگانی کند، وسیله
برود که برود و شما چیزي به آن نگویید  7بعد اگر خواست. دهید به همسر کنید می می 6سوا

هایی که من براي زنـدگی خـودم خریـداري     نگویید و براي من هم ناراحت نباشید و وسیله
از مـن یـک    8دهیـد تـا   کنید و براي خود آنها می تک برادرانم تقسیم می آنها را به تک ،کردم
جان آنها باشـد و   نوش 9ري داشته باشند و هر دم مرا یاد کنند و تقسیم کنید تا بخورندیادگا

تومـان   2500خواهم به مبلـغ   پدر و مادر عزیزم، آن مقدار پولی که من از یحیی آشوري می
جز سالمتی امام و پیروزي رزمنـدگان   آن را بگیرید خرج من بکنید و دیگر عرضی ندارم، به

 ،آقـاي محمدرضـا   ،من از شما بـرادر محـرم خـودم    .دران عزیزم و مهربانماسالم و شما برا
                                                 

  .ستنامفهوم ا» توي درانها«واژة  -1
  .»من را زیاد خرج براي مجلس نکنید«در اصل وصیت  -2
  .»را«در اصل وصیت  -3
  .»با«در اصل وصیت  -4
  .»کنی«در اصل وصیت  -5
  .»صبا«در اصل وصیت  -6
  .»خاست«در اصل وصیت  -7
  .»و«در اصل وصیت  -8
  .»بخروند«در اصل وصیت  -9
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من راه من را ادامه بدهی و سنگر من را خالی نگذاري و انتقـام خـون    خواهم که بعد از می
غالمرضـا   ،ایران و خون من را از ستمگران بگیري و بعد از شما از برادران عزیزم] ي[شهدا

کـه راه شـهدا را ادامـه بدهنـد و کـربال را از چنـگ       خواهم  می ،و حسین و حسن و صادق
شـویم و کـربال را    پیروز می] ي[کنید و برادرجان محمد به همین زود کافران آزاد کنید و می

روي سـالم مـن را بـه اباعبـداهللا      اگر من به کربال نرسیدم که زیارت کنم، تو مـی  1.گیریم می
جـز   من دیگر عرضـی نـدارم بـه    کنی و رسانی و از عوض من زیارت می می) 7(الحسین

به امید دیدار در روز قیامت و مادرم و خواهرم حجابـت را، پـدرم    ،خداحافظ .سالمتی شما
  .خون شهدا حفظ کن خاطر بهرا  2و برادرم نگاهت

  4»[...]الصلوه عباده  3[...]الجلوس فی المسجد «
پیـامبر  » نباشـد تـا حـدث نباشـد غیبـت      ،در مسجد به انتظار نماز عبـادت اسـت   5نشستن«

  .)6(اکرم
پدر عزیزم و مادر مهربانم و برادرانم و خواهران عزیزم به مسجد برویـد و انتظـار نمـاز      

  .ولی در مسجد غیبت نکنید چون گناه بزرگی است ،بکشید چون عبادت است
  6»والسالم«

  خداحافظ
  7علیرضا آشوري

  23/12/1363تاریخ 

                                                 
  .»گیرم می«در اصل وصیت  -1
  .»نگلهت«در اصل وصیت  -2
  .ناخوانا است -3
  .ناخوانا است -4
  .»نشن«در اصل وصیت  -5
  .»واسالم«در اصل وصیت  -6
در اعالم شهداي استان سمنان ذیل حرف . اش را عاشوري نوشته است نامه خانوادگی شهید آشوري در پایان وصیت -7

  .شهیدي با این مشخصات وجود ندارد) ع(
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  هاي کلیدي عبارت
I  در میدان نبرد شهید شد) 7(نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسیناي جوانان . 
I در محراب عبادت شهید شد) 7(مبادا در غفلت بمیرید که علی ،جوانان . 
I و با هدف شهید شد) 7(اکبر حسین در راه حسین تفاوتی بمیرید که علی مبادا در حال بی. 
I فرستیدهاي نبرد ب همه مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه. 
I ها و تسکین دردهاست برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان. 
I همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید. 
I دنهرگز دشمنان بین شما تفرقه نینداز. 
I شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند. 

  غالمرضا :نام
  آشوري :خانوادگی  نام
  نادعلی :پدر  نام

  سلیمه :نام مادر
  1345یکم تیر  :تاریخ تولد

ــد  ــل تول ــع   :مح ــر از تواب ــتاي اب روس
  شهرستان شاهرود

  سوم متوسطه :صیالتتح
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  فاو عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  غالمرضا آشوري
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
اَالّ تخـافوا و ال تحزنـوا وابشـروا     ۀئکتنزل علیهم المالتربنا اهللا ثم استقاموا  ان الذین قالوا«
  1»الّتی کُنتم توعدون لجنۀبا

  3/11/1364فرزند نادعلی  ،نامه غالمرضا آشوري وصیت
سـپاس و سـتایش مخصـوص خداونـد      .پایان بر خداوند جان آفـرین  حمد و سپاس بی  

ظیم واالیی است که هـیچ قـدرتی توانـایی او را    یگانه و داراي صفات ع. است که یکتاست
 .شا ستایم به صفت ستارالعیوبش و مهربانی و بخشـندگی  او را می. نداشته و نخواهد داشت
آوران الهی و امامان معصوم و تمامی علمـاي اسـالم و اصـیل در خـط      درود و سالم بر پیام

ن عزیز و تمامی شـهداي  ام بر وجود مقدس رزمجویا درود و سالم خالصانه. رهبري صحیح
  : وصیتی که من به جوانان دارم. آگاه و بیداردل

. در میدان نبرد شـهید شـد  ) 7(اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین  
مبادا در حال . در محراب عبادت شهید شد) 7(اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی

و بـا هـدف شـهید شـد و اي     ) 7(ه حسـین حسـین در را  2اکبر تفاوتی بمیرید که علی بی
توانیـد   مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمـی  ،مادران

 3همـه مثـل خانـدان وهـب    . شـهید را نمـود   72را بدهیـد کـه تحمـل    ) 3(جواب زینب
یـرا مـادر   ز. هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هـم تحویـل نگیریـد    جوانانتان را به جبهه

استغفار و دعـا را از یـاد    ،برادران. گیرم ام پس نمی وهب فرمود سري را که در راه خدا داده
ها و تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشـید و در راه او قـدم    نبرید که بهترین درمان

                                                 
خداي یکتا است و بر این ایمان پایدار ماندند و فرشـتگان  ) محققاً(دگار ما آنان که گفتند پرور«: ترجمه. 30/ فصلت -1

که دیگر هیچ ترسی از آینده و اندوهی از گذشته ندارید و شما را بـه آن  ) و مژده دهند(رحمت بر آنان نازل شوند 
  .»بهشتی که انبیاء وعده دادند بشارت باد

 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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کـه   جدا نکنند، 1بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازد، شما را از روحانیت متعهد
در  ]را[ حضـورتان . هاسـت  اگر چنین کردند روز بدبختی مسـلمان و روز جشـن ابرقـدرت   

در امـام بیشـتر دقیـق شـوید و سـعی کنیـد       . دارید  حق بر علیه باطل ثابت نگه] ي[ها جبهه
صداقت و اخالص خود را همچنـان حفـظ    عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و

آنها که پیرو خـط سـرخ امـام خمینـی نیسـتند و بـه        ،م گشتاگر فیض شهادت نصیب. کنید
بـر جنـازه مـن حاضـر      ،والیت او اعتقاد ندارند و رهبر آینده را قبول ندارند بر من نگرینـد 

. اما باشد که دماء شهداء آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهـی نزدیکشـان کنـد   . نشوند
آخـرین قطـرة خـونم سـنگر اسـالم را تـرك        سالم مرا بر رهبر عزیزم برسانید و بگویید تـا 

بنـدم کـه در تمـام عاشـوراها و در تمـام کربالهـا بـا         بـا خداونـد پیمـان مـی    . نخواهم کرد
که همه احکام اسـالم در زیـر    همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی) 7(حسین

  . پرچم اسالم امام زمان به اجرا درآید
اي و در راه اسالم و قرآن فدا کـردي   فرزندي تربیت کردهسالم بر پدر مهربانم که چنین   

ها و مشکالت و مـادر   من بر مادر گرانقدرم که مرا بزرگ کرد با آن سختی 2پایان و سالم بی
 4اگر در آخرت 3امیدوارم. هاي شما را جبران کنم مرا حالل کنید که نتوانستم خوبی ،و پدرم

کـه شـما هـم     5کرد و اي برادران من امیـدوارم  شما را شفاعت خواهم ،شفاعت بتوانم بکنم
ظهور امام زمان، دعا  6در نمازهایتان .اگر بدي از من دیدید ببخشید و مساجد را ترك نکنید

  . براي امام بکنید
امیـدوارم کـه روز   . هـاي تـو را جبـران کـنم     مرا ببخش که نتوانستم خوبی ،قنبر ،برادرم  

حجابت را حفـظ  . نم و اي خواهرم تو هم مرا ببخشهاي تو را جبران ک قیامت بتوانم خوبی
را حفظ کنید و با حجاب خـود مشـت محکمـی بـر دهـان      ] ان[کن و اي خواهرها حجابت

                                                 
 .»متعد«وصیت در اصل  -1
 .»پان بی«در اصل وصیت  -2
 .»امیدوم«در اصل وصیت  -3
 .»آخرات«در اصل وصیت  -4
 .»امیدورم«در اصل وصیت  -5
 .»نمازهایتا«در اصل وصیت  -6
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منافقین بزنید و از طرفمان از تمام قوم و خویشان حاللیت بطلبید و امیـدوارم شـهادت مـن    
د کـه فرزنـد شـما راه    بسیار شادمان باشی. عزت و افتخار چیز دیگر نباشد] و[براي شما جز

 1هاي نـور علیـه ظلمـت عزیمـت     در پیش گرفته و براي یاري امام عزیز به جبهه] را[اسالم 
است و مردانه با کفر و شرك نبـرد کـرده و در آخراالمـر آنچـه کـه همـه عاشـقان و         2[...]

ــد آرزو مــی) 7(شــیفتگان راه حســین ــی شــهادت، نصــیبم شــده  ،کنن ــراي . یعن ــه ب گری
گریـه کنیـد کـه گریـه کـردن بـراي شـهید زنـده          .بیت داغدیده نمایید و اهل )7(حسین

عاشـقانه عبـادات   . بـا مشـکالت عارفانـه مبـارزه کنیـد     . نگهداشتن نهضت را به دنبال دارد
  .انجام دهید ]را[ خداوند

را بگذارنـد کنـار و بـا هـم متحـد       3اهللا دارم دو طرف و در آخر پیامی که برادران حزب  
مـن دلـم   . توانند دفن کنند می 4جا که برادرم قنبر و پدرم تصمیم گرفتندشوند و من را هر ک

چون حاال که مزار شـهدا دو تـا شـد هـر کجـا کـه        ،جا باشد خواست که مزار شهدا یک می
نـدارم کـه بـدهم بـرایم روزه نمـاز      ] ي[و مـن خـودم چیـز    5برادرم و پدرم تصمیم گرفتند

توانند دو ماه روزه و یک سـال و نـیم    می 7،تندولی اگر پدرم و برادرم دوست داش 6.دنبخوان
  . و کسی حق ندارد به وصیتم دست بزند 1دنهم بدهند، برایم نماز بخوان

  غالمرضا
»Asory«  

  

                                                 
 .»عظیمت«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
ه تغییـر نـام داده بـه    از دو طرف، دو جناح سیاسی موسوم به چپ و راست است که امـروز  غرض شهید: دو طرف -3

 .شوند طلب و اصولگرا شناخته می اصالح
 .»گرفتن«در اصل وصیت  -4
 .»گرفتن«در اصل وصیت  -5
 .»بخواند«در اصل وصیت  -6
 .»داشتن«در اصل وصیت  -7
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  هاي کلیدي عبارت
I کبیر انقالب اسالمی ایران درود و سالم بر رهبر. 
I درود و سالم بر تمام شهیدان راه خدا. 
I جنگند ان اسالم که در جبهه حق علیه باطل میدرود و سالم بر رزمندگ. 
I عنوان ناظر باشند هپدر من وصی من و زنم ب . 
I دانید هر کجا که دفنم بکنند شما خودتان می پدرجان. 
I هر چه که همسر عزیز من خواسته انجام بدهد کسی حق ندارد جلو آن را بگیرد ،پدرجان.  
  

  مهرعلی :نام
  آقاجانی: خانوادگی  نام
  قربانعلی :پدر  نام

  مولود :نام مادر
  1345دوازدهم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  بابل :محل تولد
  سواد بی :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1364بیستم بهمن  :تاریخ شهادت
  کوشک :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي      :مزار
 شهرستان سمنان
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  علی آقاجانیمهر
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  21/11/64شهید مهرعلی آقاجانی مورخ  نامه توصی

نقالب اسالمی ایران و بـا درود و  کبیر ا درود و سالم بر رهبر .کنم شروع میام را  نامه وصیت
در جبهـه حـق    1]کـه [سالم به تمام شهیدان راه خدا و با درود و سالم بر رزمندگان اسـالم  

مـن   پـدرِ . کـنم  را شروع مـی » قاجانیشهید مهر علی آ« ]ام[نامه وصیت. جنگند علیه باطل می
من چند سال بود که نماز و روزه  ،پدرجان. باشد عنوان ناظر می همن و زنم ب 2عنوان وصی هب

هرکجا کـه   .ببخشید ،بدي از دست من دیدید 3چیز. جاي من بگیر هنگرفته بودم، حال شما ب
. ام خصـوص بچـه   هت نمایید بام کامالً مواظب دانید و از زن و بچه دفنم بکنند شما خودتان می

پدرجان من از روز  4.ها که از من بدي دیدند باید ببخشند از کلیه دوستان و آشنایان و فامیل
هرچـه   ،پـدرجان . ام آمده 5رفیع شهادت نائل ۀتا حال که به درج ،روز اول خوشی را ندیدم

نکـه گنـاه   چون آ ،که همسر عزیز من خواسته انجام بدهد کسی حق ندارد جلو آن را بگیرد
پدرجان از آن خیلـی خیلـی    ،نکرده است و اگر خواسته دخترم را بگیرد که هیچ و اگر نبود

هزار ریال تمـام از آقـاي    پدرجان من مبلغ پنج. حساب کن که آن من هستم. مواظبت بکنند
ام  گمان نکنید که من مـرده «پدرجان . باشد می 8اش  شوهر خالهو  7خواهم می 6]...[حسن که 

آن چیزهایی که مانند طال باشد نصـف   9.»خورم ام و نزد خداوند روزي می زندهام بلکه  مرده
                                                 

 .افتاده است» که«در اصل وصیت  -1
 .»وسیع«در اصل وصیت  -2
 .غرض اگر کار بد یا نافرمانی از شهید سر زده است -3
  .»اند بخشنده«در اصل وصیت  -4
 .»ناعل«در اصل وصیت  -5
  .خوانا نیست -6
 .»خوام می« وصیتدر اصل  -7
 .»خلعش«در اصل وصیت  -8
والتحسبن الذین قتلـوا فـی سـبیل اهللا امواتـاً بـل احیـاء عنـد ربهـم         « است 169سورة آل عمران آیه  عبارت ترجمه -9

 .»یرزقون
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همسـرم باشـد،   ] سهم[بقیه وسایل خانگی سهم خودماما  .مال همسرم 1مال دخترم و نصف
  . کنم ام را تمام می نامه وصیت. کسی حق چیزي ندارد

  آقاجانی علیهرشهید م
  21/11/64مورخ 

  در جبهه کوشک
  
  

                                                 
  .»نصب«در اصل وصیت  -1

استناد معرفی کوتاهی که از شهید آقاجانی در اعالم شهداي سمنان آمده است، شـهید سـواد خوانـدن یـا نوشـتن      به * 
بـه همـین   . نداشته است، پس باید این وصیت توسط شهید قرائت شده و یکی از همرزمان آن را تحریر کرده باشد

د اصـالح  درصـد م براي حفظ اصالت سند ما ه. نامه بیش از آنکه نوشتاري باشد گفتاري است دلیل ادبیات وصیت
 .ش آن برنیامدیمنگارجدي ویرایش و 
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  هاي کلیدي رتعبا
I ام بـه   هایم را استوار گردان تا این امانت را کـه از تـو بـراي راه حـق مایـه گرفتـه       پروردگارا گام

 .باشد، پس دهم که او سبحان قادر متعال می ،صاحبش
I اي مادرم که براي پرورش من هستی خویش را فنا نمـودي و در ایـن    .درود و سالم بر تو مادر

 . یغ نکرديراه از هیچ کوششی برایم در
I من شرم دارم از اینکه بگویم اگر شهید شوم چنین کن و چنان کن ،مادرم.  
I روسفید باشی، ) 3(تو پیش حضرت زهرا ،خواهی که مورد قبول خدا قرار گیرم مادرم اگر می

 .»الیه راجعون اناهللا و انا«هایت را بلند کن و بگو  به محض شنیدن خبر مرگم، دست
I دعایت مستجاب گردد و راه کربال باز شود، دعا کن که خون فرزنـدت  خواهی که  مادرم اگر می

  .مورد قبول خدا واقع شود
  

  سیدحسین :نام
  آقایان :خانوادگی  نام
  محمدعلی :پدر  نام

  حلیمه :نام مادر
  1335م مرداد پنج :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1360چهارم آبان  :تاریخ شهادت
  آبادان :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسین آقایانسید
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
   1.»ربنّا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین«

مستضعفان جهـان از  سپاس خداوند را که به ما هستی بخشید تا در راه احقاق حق و رهایی 
سـپاس قـادر متعـالی را کـه بـه مـا        .ن و ایجاد جامعه توحیدي قیام نماییمیچنگال مستکبر

  . نماییم راهش شناخت داد تا در این راه هستی خویش را نثار
ام  هایم را استوار گردان تا این امانت را که از تو براي راه حق مایـه گرفتـه   پروردگارا گام  

، پس دهم و امید آن دارم کـه ایـن امانـت را    یباش حان قادر متعال میسب توکه  ،به صاحبش
امـام   ،داري باشد امین بوده باشم و با درود بر رهبـر کبیـر انقـالب    طور که شایسته امانت آن

اي  .باد م بر تومدرود و سال. نمایم سخنی را ابتدا با مادرم آغاز می. و پیروان راهش ،خمینی
ش من هستی خویش را فنا نمودي و در این راه از هیچ کوششـی  که براي پرور عزیزم مادر

من شرم دارم از اینکه بگویم اگر شهید شوم چنین کـن و چنـان    ،مادرم. برایم دریغ نکردي
کن، زیرا آنقدر گناهانم زیاد است که کمرم زیر بارش خـم گردیـده اسـت و دعـا کـن کـه       

دانم کـه از مـرگ مـن خیلـی ناراحـت       می ،مادرم. خداوند این بار سنگین را از پشتم بردارد
خـواهم کـه    کنم و مـی  ولی نظرت را به چند نکته جلب می ،کنی تابی زیاد می شوي و بی می

کـردي؟ مگـر تـو     هایت آرزوي کربال نمی مگر تو در تمام نیایش ،مادرم. زیاد ناراحتی نکنی
اهللا  ین افـراد حـزب  تـر  ترین و مخصلص دانی که باز شدن راه کربال احتیاج به خون پاك نمی
خواهی که دعایت مستجاب گردد و راه کربال باز شود، دعا کن کـه   پس مادرم اگر می ؟دارد

کـردي   مگر تو از کودکی برایم تعریف نمی ،مادرم. خون فرزندت مورد قبول خدا واقع شود
را جهت سیراب کردن به میدان نبرد بـرد،   2)7(اصغر علی) 7(که موقعی که امام حسین

بـا دو دسـت خـویش خـون     ) 7(حسـین  ،پلیـد قـرار گرفـت    آن مورد اصابت تیر وقتی

                                                 
هاي مـا را در پایـداري ثابـت     پروردگارا به ما شکیبایی و استقامت عنایت فرما و قدم. سورة بقره 250آیه   بخشی از -1

 .بدار و ما را بر جماعت کافران پیروز گردان
  .تعلیقات. ك.ر -2
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به آسمان پرتاب نمود و از خداوند تقاضاي پذیرش قربـانی  ] با دو دست[اش را  جگرگوشه
فرزنـد رشـیدش را در راه اسـالم،     سـه  اي داستان آن مادري را که مگر نشنیده ،مادرم ؟نمود
 خواهی که مورد قبول خدا قرار گیـرم  ادرم اگر میپس م 1.گاه عشق فرستاد به مسلخ ،خویش

باشی، به محض شنیدن خبر مرگم دستهایت را بلند  روسفید) 3(حضرت زهراتو پیش  و
جـاي   بـه  ممـادر  پـس  .پرکشـید سـوي او   به و از او بود 2.»اناهللا و اناالیه راجعون«کن و بگو 

) 3(ن کـه حضـرت زهـرا   طور آماده شهادت کـ  ناراحتی و نگرانی، فرزندان دیگرت را آن
پس مادرم دعا کن که خداوند شهادت را نصیبم سازد و اگـر ایـن سـعادت نصـیبم     . کرد می
ام دوختـه   ریز و در مراسم تشییع من لباسی را که براي عروسـی مهرگز بر مزارم اشک  ،شد

انقالب را تیره نما، زیرا سعادتی بـاالتر از شـهادت در راه    تن کن و دل کثیف ضد هبودي ب
گونـه بـا مـن رفتـار      هللا وجود ندارد و تو اي پدرم که از کـودکی و نوجـوانی و جـوانی آن   ا

ینم را نسبت به شما ادا نمایمنک هرگز فکر نمی .نمودي کران من بر شـما   درود بی. م بتوانم د
و در  3فقط براي خـدا گـام بـرداري    ،خواهید روح مرا شاد سازید باد و تو اي برادرم اگر می

نحـو احسـن نگهـداري      از پدر و مادر بـه  .ی به خود راه ندهیدهیچ مشکلی هراسراه او از 
ناخودآگـاه  ایشان کنم، شما بکوشید که با حرکات ه هر چند که من نتوانستم خدمت ب ،کنید

سـاز و   بدانید که نجات شما فقط در مکتب انسان ،اي برادرانم. دلشان را رنجه نکنید خویش
اسـت   در راه اهللا راه را بگیر تا انتهاي آن که فنا شدن چنینمپس ه. بخش اسالم است رهایی

. کـرد  مـی ) 3(گونـه تربیـت کـن کـه زینـب      فرزندانت را آن ،ادامه دهید و تو اي خواهرم
و اما اي  .در راه دفاع از اسالم و امام جلوي هر ضد انقالبی بایست و مقاومت کن ،خواهرم

 4ش شـما بـرادران اسـت بدانیـد کـه شـکفتن      اهللا که بار سنگین انقـالب بـر دو   برادر حزب
پس اي . هاي گل سرخ انقالب اسالمی به خون سرخ و پاك شما عزیزان محتاج است غنچه

و شما اي مخلصین راه اهللا دعـا کنیـد   . برادران خونتان را جهت آبیاري این نهال ایثار نمایید

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .156/ هبقر -2
 .»بردارید«در اصل وصیت  -3
 .»شگفتن«در اصل وصیت  -4
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رد و در انتها سخنی بـا  که خون این حقیر جهت آبیاري این نهال مورد قبول خداوند قرار گی
مـا  . چشم ما ملت مسلمان است) امام خمینی(باید بدانید که این پیرمرد  ،انقالب تو اي ضد

در خاتمـه از تمـامی مخلصـین راه اهللا    . حاضریم جانمان را بدهیم ولی چشـممان را هرگـز  
  . طلب مغفرت و آمرزش را خواهانم

نـابود بـاد    ،ن به رهبـري امـام خمینـی   برافراشته باد پرچم خونین جمهوري اسالمی ایرا  
  . مریکا و شوروي و دیگرانامرگ و نفرین بر . جبهه متحد ضدانقالب

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  پانزدهم مردادماه شصت
  سیدحسین آقایان

15/5/1360  
  
  



 115قایان، سیدحسین     آ ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I بدي عملم ننگري  به هایم را محروم نکنی و خواهم به عزت خودت خواسته از تو می ،خدایا. 
I دانی، رسوا نگردان، سرّ مرا فاش نکن م، که تو میا هاي پنهانی کرده مرا به ،خدایا. 
I کار  هغیر از تو کسی ندارم و جز تو از که بخواهم که زیان مرا برطرف کند و نظري ب ،پروردگارا

 من کند؟ 
I ام هاي براي تقرّب به تو قرار داد ذکر نام تو را وسیله ،پروردگارا. 
I هاي گناه پوشیده شده، نفس من معیوب گشته و عقل من مغلوب گشـته   قلب من از پرده ،یا رب

 .و هوي و شهوت بر من غالب گشته
I این حیله نیست بلکه حقیقتی است که از عیب من آگاهی ،پروردگارا.  
I ازدس وسیله آن آخرین ضربه را به دشمن زبون وارد می هشهادت سالح خونینی است که شهید ب. 
I شود با شهادت این الگوها، سرنوشت جامعه ساخته می.  
  

  احمد :نام
  آقایی :خانوادگی  نام
  هاشم :پدر  نام

  حورالعین :نام مادر
  1346سوم اردیبهشت و بیست :تاریخ تولد
شهر بسـطام از توابـع شهرسـتان     :محل تولـد 
  شاهرود

  سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365ونهم اردیبهشت  بیست :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  احمد آقایی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
و تؤمنون باهللا و رسـوله   *تنجیکم من عذاب الیم ةیا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجار«

  1.»اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تجاهدون فی سبیل
بـدي عملـم     هـایم را محـروم نکنـی و بـه     خواهم به عزت خودت خواسته از تو می ،خدایا
دانی، رسوا نگردان، سرّ مرا فـاش نکـن و    م، که تو میا هاي پنهانی کرده  خدایا مرا به. ننگري

هایی  خدایا بالیی بزرگ دارم و بدي. به عقوبت من شتاب منما، به آنچه که در خلوت کردم
غیـر از   ،پروردگـارا . گیر کرده مـرا  ام، که زمین ر اعمال خود کوتاهی کردهام و د فراوان نموده

ـ   کـار مـن کنـد؟     هتو کسی ندارم و جز تو از که بخواهم که زیان مرا برطرف کند و نظـري ب
  2.ام کند بال را و هر لغزشی و خطایی که نموده بیامرز گناهانی را که نازل می ،پروردگارا

ام و از تـو شـفاعت    اي بـراي تقـرّب بـه تـو قـرار داده      سـیله پروردگارا ذکر نام تـو را و   
هاي گناه پوشیده شده، نفس من معیوب گشته و عقل من  قلب من از پرده ،یا رب .جویم می

مغلوب گشته و هوي و شهوت بر من غالب گشته و عبادتم ناچیز و معصیت مـن بسـیار و   
لکه حقیقتی است کـه از عیـب مـن    ب 3پروردگارا این حیله نیست. گناه است زبانم معترف به
همـه چیـز   ] کـه [در آن روز  ،خدایا .گویم اي بخشنده و مهربان و دلم می 4آگاهی و از زبان

                                                 
و . نوشـته اسـت  » بـه امـوالکم  «را » بـاموالکم «و » التجـاره  علی«را » ةتجار علی«در اصل وصیت واژه . 11 -10/ صف -1

واهیـد شـما   خ اید آیا می اي کسانی که ایمان آورده«: ترجمه. »قوله«نوشته است » رسوله«جاي  ضمناً در همین آیه به
پـس بایـد بـه    * را به تجارتی راهنمایی کنم که سود آن شامل نجات شما از عذاب سـخت قیامـت خواهـد بـود؟    

خداوند و پیامبر او ایمان بیاورید و در راه دین خدا با مال و جان خود به جهاد برخیزید؛ این براي شما اگـر دقـت   
 .»کنید بهترین کار است و سودمندترین تجارت

 .ه از فرازهایی از دعاي کمیلبرگرفت -2
اي است آزاد از فرازهایی از دعـاي صـباح فقـط بـه ذکـر شـواهدي چنـد بسـنده          نامه ترجمه این قسمت از وصیت -3

الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طـاعتی قلیـل و معصـیتی کثیـر و     «: شود می
ضمناً در اصـل وصـیت واژه   ). دعاي صباح -مفاتیح الجنان(» ...لعیوب ولسانی مقرّ بالذنوب فیکف حیلتی یا ستار ا

 .نوشته است» مقلوب«را » مغلوب«
 .»بان«در اصل وصیت  -4
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خواهم و از این همه تقصیر اکنـون عـذر    شود، پناه می شوند و بالها زنجیر پاها می رسوا می
سـوي   بـه . قـرار دارم خواهم و آمرزش برایم را ا ام و عفو می شکسته پشیمان و دل. خواهم می

رحمت واسع خود وارد  گذارم که عذر مرا ببخشی و به آورم و کار را به تو وامی تو روي می
  . کنی مرا، بپذیر عذر مرا و رحم کن بر این بدن ضعیف

یل خـویش عطـا فرمـا و گـام     لنثاري در راهت را بر این بنده ذ لذت ایمان و جان ،خدایا  
و آن  ،)7(آن سرور شـهیدان حسـین بـن علـی     ،تئه اولیانهادن در راهت و اقتدا کردن ب
ت را عنایت فرما، هدایت کن بر سبیل خودت عشق و ا روزي شیرینی عبادت و بندگی شبانه

شـود بـر مـن     تو می به محبت خودت و عشق و محبت عاشقانت و آنچه را که باعث قرب
شـوند و بـه مبـارزه بـا آن      رو می هها با مشکالتی روب انسان ،در طول زندگی .حقیر عطا فرما

و بـه پـیش    هپردازند، پس چقدر شیرین است که این مبارزه را در جهت صحیح قرار داد می
اي از چیـزي   انسـان تـا لحظـه   . رفت و در این جوالنگاه تمام مشکالت را زیر پـا گذاشـت  

مهـم   تري پیش نیاید و وقتی که امر مهمی پیش آیـد، از آن امـر   کند که امر مهم پشتیبانی می
وقتی اسالم در خطر افتاد، دیگر باید تمـام امـور دیگـر را رهـا کـرد و بـه       . کند حفاظت می

  1.پشتیبانی از آن آرمان مقدس برخاست
وسیله آن آخرین ضربه را به دشمن زبون وارد  هشهادت سالح خونینی است که شهید ب«  
  .»شود سازد و با شهادت این الگوها، سرنوشت جامعه ساخته می می
خواهم که در امور محول گشته همچنان کوشا باشند و سـخنی بـا    از مسئولین محترم می  

رو هستند که هسـتی خـود    همسئولین بدون مسئولیت دارم که توجه داشته باشند با امتی روب
ـ     اسالم نموده و هدف اصلی خود را دنبال می 2را فداي رو  هکنند و تمـام مشـکالتی کـه روب

از هموطنـان  . دهنـد  ارند و به هر نابکـار فرصـت سـربلندي را نمـی    د شوند از میان برمی می
را نموده و همچنین سدي باشـند در   3اهللا منتظري خواهم حمایت از ولی فقیه آیت گرامی می

شان را  خبران و اجازه پیاده کردن اهداف پوچ و برخاسته از هواهاي نفسانی مقابل از خدا بی

                                                 
 .»برخواست«در اصل وصیت  -1
 .»فدا«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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 ،نظام تشکیالتی صـحیح  در یک جهت گام برداشته بایدخواهند در یک  اگر افراد می. ندهند
باشید و به آن رهبر و  ،دهنده حرکت انبیاء و امامان و وارثین ایشان قرار گرفته است که ادامه

زاده کمـال اسـتفاده را    از مرقد مطهـر امـام  . اقتداء نمایید ،)7(حسین بن علی ،سید مظلوم
ت که نصیب شما گشته است و طبـق آیـه   ببرید که وجود آن مرقد شریف نعمت بزرگی اس

همت و وحدت خود را حفظ کنید و جمعاً به ریسمان الهـی   1»...اهللا واعتصموا بحبل« ۀشریف
خواهم با تربیت صحیح، محصلین را آمـاده کنیـد    از معلمین و استادان عزیز می. چنگ بزنید

شا باشید و اخـالق  خواهم که در درس خود کو آموزان می براي خدمت به اسالم و از دانش
اسالمی را رعایت نموده و اجازه ورود اخالق زشت و ناپسند را به محـیط مقـدس مدرسـه    

سـوي خـدا    گوي را فراموش نکنید و حرکت خود را به ندهید و مبارزه با افراد خالف 2]را[
سوق دهید و حمایت از اهداف مقدس خود نمایید تا بتوان مملکت را بـه اسـتقالل واقعـی    

داران و دوسـتان و اقـوام و    یـد و از تـک تـک حـق    نگـه دار همچنان جبهه را گرم . رسانید
کت عـدل  ماهللا اعظم و جهانی شدن ح بقیۀبه امید ظهور حضرت . طلبم آشنایان حاللیت می

  .الهی وحی
  العبد والعاصی الحقیر
  احمد آقایی

27/2/65  
  
  

                                                 
 .103/ آل عمران. نوشته است» ...ا«در اصل وصیت کلمه اهللا را  -1
 .وصیت زاید استدر اصل » را« -2
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  هاي کلیدي عبارت
I  از وطنم و از اسالمم و از رهبـرم و   جبهه بروم و از سرزمینم ووظیفه شرعی خود دانستم که به

  .از خون این همه شهید به خون تپیده با نثار خون ناقابلم پشتیبانی نمایم
I خواهم که اوالً مرا ببخشند از برادرانم می ،اگر به یاري خداوند به فیض شهادت رسیدم. 
I اند وظیفۀ هر مسلمان  مان حمله کرده سالمیبه میهن ا آمریکانشاندگان  بینم این دست حال که می

 .هاي حق علیه باطل برود آزاده است که به جبهه
I نویسم به برادرانم که چنانچه این حقیر به لقاءاهللا پیوست، ادامه دهندة راهش باشید می.  

  علی :منا
  آقایی :خانوادگی  نام
  یداهللا :پدر  نام

  فاطمه صغرا :نام مادر
  1341یکم فروردین  :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع    روستاي ابراهیم :محل تولد

  شهرستان شاهرود
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362چهارم تیر  :تاریخ شهادت
  سردشت :محل شهادت
  ت گلولهاصاب :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  آقایی علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .وصیت کردن بر هر مسلمان واجب است

 ،نویسم به برادرانم که چنانچه این حقیر به لقاءاهللا پیوسـت  سطر می به این خاطر من در این
کـه حتمـاً    ،انـد  دهندة راهش باشید و اگر چنانچه کسانی از این بندة حقیـر بـدي دیـده    ادامه
   .رضایتشان را جلب نمایید ،اید دیده
ـ   از مادرم می   د و خواهم که مرا ببخشد و شیر پاکش را که به من داده است، حاللـم نمای

خواهم که مقدار بدهی که دارم و خودشـان در جریـان آن هسـتند پرداخـت      از برادرانم می
  .د و امیدوارم که مرا ببخشندننمای
چـون موقـع خـواب     نگـه دار خـدا   ،به امید پیروزي رزمندگان اسالم و آزادي راه کربال  
  شب 5/11ساعت . است
بعد از دعاي توسل آمـدم   .هم نخوردبه  2وسط دعا آمدند بیرون، ولی دعاي توسل 1] [...  

 ،نامـه  ه نوشتن و وصیتنام بهبه چادر برادران اطالعات عملیات و بعد برادران شروع کردند 
مانـد یـا خیـر؟     داند که آیا فردا زنده می کس نمی و هیچ 3چون فردا بنا است برویم سردشت

اگر فردا کمـین خوردنـد    همه به این فکر بودند که کارهایشان را تمام کنند که خداي نکرده
همه داخل چادر یک دسـت مشـغول   . دیگر حرفی نزده نمانده باشد ،و به دام دشمن افتادند

خـواهم کـه    نامه ندارم و نمی گویند من که وصیت ها مثل من می نامه نوشتن هستند و بعضی
  4»حق علی کل مسلم ۀصیالو«: گوید که می) 7(البته روایت از امام جعفر صادق

  
  

                                                 
 .خوانا نیست -1
 .»دعاي توسط«در اصل وصیت  -2
 .کیلومتري جنوب غربی مهاباد است 26قصبه مرکزي آن سردشت در ). آذربایجان غربی(بخشی از شهرستان مهاباد  -3
 ).319، الهدایه، ص )7(امام جعفر صادق(» بر هر مسلمانی است که وصیت خویش را بنویسد«: ترجمه -4



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      124

  ]اي دیگر نامه توصی[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

شناسـنامه شـماره    ،فرزنـد یـداهللا   ،اینجانب علی آقایی. با درود به رهبرم ،با سالم به شهیدان
نمایم که به یاري خداوند تبارك  وصیت می 1341متولد  ،صادره از حوزه سه شاهرود ،شش

پیشرفت اسـالم و پیـروزي حـق    و تعالی و چهارده معصوم اگر در مبارزه علیه کفار و براي 
. باشـد  دهنده تمام انس و جان می علیه باطل به فیض شهادت نائل آمدم، اوالً خداوند روزي

مـان وحشـیانه    دانم حال که صدامیان کافر بر سرزمین و میهن اسـالمی  ثانیاً وظیفه شرعی می
هـاي   ار گلولـه سالح ما را در جنوب و غرب به زیر رگبـ  گناه و بی ور شدند و ملت بی حمله

از این رو وظیفه شـرعی   ،دنرسان گیرند و آنها را ناجوانمردانه به شهادت می سنگین خود می
از وطنم و از اسالمم و از رهبـرم و از خـون    خود دانستم که به جبهه بروم و از سرزمینم و

ري خداوند به ثالثاً اگر به یا. این همه شهید به خون تپیده با نثار خون ناقابلم پشتیبانی نمایم
خواهم که اوالً مرا ببخشـند و ثانیـاً بـا آنچـه کـه دارم       از برادرانم می ،فیض شهادت رسیدم

بفروشند و بدهکاریهایم را بدهند تا این حقیر بتواند در چهار گوشه قبر آسوده بخوابـد و از  
من شهادت  درخواهم که  دهنده راه شهیدان باشند و از مادرم می خواهم که ادامه برادرانم می

اوالً چنانچه از روي جوانی و نادانی حرف بدي زدم که رنجیده شده مرا ببخشـد و ثانیـاً در   
دانـم کـه هـر مـادري دوسـت دارد فرزنـدش در        مـی  ،مادر جان. شهادت من ناراحتی نکند

پدري بزرگ نمودي، ولـی   خصوص که تو اي مادرم مرا با خون دل و با بی هب ،کنارش باشد
وظیفـۀ هـر    ،انـد  مان حمله کـرده  به میهن اسالمی آمریکانشاندگان  نم این دستبی حال که می

هاي حق علیه باطل برود و بـا نثـار خـونش نهـال اسـالم و       مسلمان آزاده است که به جبهه
همچنین از دوستانم تقاضا دارم که چنانچـه از روي  . کشور جمهوري اسالمی را یاري نماید

مـا رزمنـدگان    ،رابعاً دانسته باشید اي ملت رزمنده ایـران . جوانی خطایی کردم، مرا ببخشند
چـون  . ها نفر از مزدوران عراقی را به درك واصـل نکنـیم کشـته نخـواهیم شـد      اسالم تا ده

ور شده، در صـورتی   مان حمله هدف و با زور به خاك میهن اسالمی دشمن کورکورانه و بی
هاي  ی دارند، براي نبرد داوطلبانه به جبههاي که به جمهوري اسالم با عقیده ،که ملت ما همه

ي جنایتکار را از پاي درآورند و ملـت  آمریکانشاندگان  روند تا این دست حق علیه باطل می
  .و صدام و حزب بعث نجات دهند آمریکاعراق را از زیر یوغ استعمار 
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هستم  نویسم که از نظر جسمانی و عقلی و روحی سالم نامه خود را در زمانی می وصیت  
  »نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را «و شعارم همیشه این است 

  »والسالم علیک«
  1/6/1361مورخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I جز یاري دین تو چیـزي   هدانی که هدف من از آمدن به جبهه ب تو خود شاهدي و می ،پروردگارا

 .نبوده است
I ام  راضی نیستم کـه بـه جنـازه    ،اند ا که به یاري روح اهللا برنخاستهکنم که کسانی ر سوگند یاد می

 .دست بزنند
I خداوند و از فضـل تـو   اي ولکن تو رحمان و رحیمی  ،البته این عبد روسیاه این لیاقت را ندارم

  .دور نیست که این حقیر را به غالمی قبول کنی
I بردارند[ ،اهللا حرو ،این عزیزان بدانند که نباید دست از یاري امام عزیزمان[. 
I در کارها رضاي خداوند متعال را تحصیل کنند.  
  

  علیرضا :نام
  آقایی :خانوادگی  نام

  صفرعلی :پدر نام 
  صغرا فاطمه :نام مادر

  1343بهمن  27 :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد
  اول متوسطه :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1364دوازدهم شهریور  :تاریخ شهادت
  مجنون عراق ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــان   :م ــتاي میق ــهداي روس ــزار ش گل
  زادگاهش
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  علیرضا آقایی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
   .»او بازگشت خواهیم کرد سوي بههمه از خداییم و « 1»الیه راجعون اناهللا وانا«
داري و راضـی هسـتی    پروردگـارا بدانچـه دوسـت مـی    » «اللهم وفقنا لما تحب و ترضـی «

  .»دارموفقمان ب
کار تـوام و ایـن چنـد     دانی که من بندة گنه تو خود می ،موالي من، سرور من  ،پروردگارا  

کنم  سوي تو توبه می و حال پشیمان شده و به. دمتو کاري از دستم برنیا 2] [... جز به سال هم
   .گردم و برمی

بازي کاري را توفیق جهاد دادي، توفیق سـر  خصوص توست که بنده گنهمحمد و سپاس   
  .امام زمان را به این عبد روسیاه درگاهت دادي

  هـاي تـو   پروردگارا عاجزم از شکر نعمـت 
  

ــا     ــذر از عصــیان م ــی و بگ ــا بین   3عجــز م
  

جـز یـاري دیـن     هدانی که هدف من از آمدن به جبهه ب تو خود شاهدي و می ،پروردگارا  
جـز یـاري حسـین زمـانم      هجز یاري ابا عبداهللا چیزي نبوده است، ب هب ،تو چیزي نبوده است
 4،انـد  کنم که کسانی را که بـه یـاري روح اهللا بـر نخاسـته     سوگند یاد می. چیزي نبوده است

  . ام شرکت نمایند ام دست بزنند و در تشییع جنازه راضی نیستم که به جنازه
دانـی کـه    نعمت من هستی و از حاجتم آگاهی و مـی  تو خود صاحب و ولی ،پروردگارا  

که همـان شـهادت در راهـت اسـت،      ،همان تقاضایی که اولیائت داشتند. ارمچه تقاضایی د
  . باشد می
خداونـد و از   يولکن تو رحمـان و رحیمـی ا   ،البته این عبد روسیاه این لیاقت را ندارم  

باشد  ،فضل تو دور نیست که این حقیر را به غالمی قبول کنی و به این فیض بزرگ برسانی
ار بگیرم و اگر چنانچه رضـایت بـه مانـدن مـا اسـت خـودت       که جزء صالحان درگاهت قر

                                                 
  .156/ بقره -1
  .خوانا نیست -2
  .مبنی بر اقرار خالصانه در پیشگاه خداوند است مهم نیت خالصانه شهید. بیت فاقد وزن روان و درست است -3
 .»اند برنخواسته«در اصل وصیت  -4
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هدایتمان کن که از راهت منحرف نشویم و دست از یاري دین خودت برنداریم و به دفـاع  
آزادي از عـذابت   1اسارتم را زمینه ،و اگر رضایت بر اسارت این حقیر است. از آن بپردازیم

چـه بهتـر از ایـن     ،یـن فـیض برسـانی   قرار بده و اگر رضایت به این است که حقیر را بـه ا 
تر از این است که پیامی براي عزیزان، بـراي یـاران    این حقیر کوچک. الحمدهللا رب العالمین

ایـن  . ولکن مطلبی هست و تذکرش هم بد نیست ،اهللا و سربازان امام زمان داشته باشد روح
و در کارهـا رضـاي   ] ارنـد برد[ ،اهللا روح ،عزیزان بدانند که نباید دست از یاري امام عزیزمان

انشــاءاهللا همیشــه در کارهــا بــه لطــف خداونــد متعــال . خداونــد متعــال را تحصــیل کننــد
این حقیر مبلغ ده هـزار تومـان پـول رایـج ایـران بـه بـرادر        . موفق بوده باشند 2الجالل ذول

م آن را پرداخت و همچنین هم مبلغـی بـه   ا بدهکارم که از دارایی ،محمد محمدي ،ارجمندم
و ایـن حقیـر بـه    . پاه پاسداران انقالب اسالمی شهرمان بدهکارم که آن هم پرداخت شـود س

ام را در گلزار شـهداي شـاهرود دفـن     باشد و جنازه گردنش سه ماه روزه و دو سال نماز می
م، همسـر  ا غمکش دورانم، یـار گرامـی   ،م از آن یار و غمخوار زندگیما دارایی 3کنید و مابقی
  .طلبم نمایم و از ایشان حاللیت می و از ایشان عذرخواهی کامل میباشد  مهربانم می

در آخر از تمام آشنایان و دوستان و کسانی که بر گردن این حقیر حق داشتند و در حق   
باشد که لطف پروردگار شامل حـال  . آنها کوتاهی است، ما را ببخشند و عذرمان را بپذیرند

ضـمناً عهدنامـه ایـن    . لغی هم جهت رد مظـالم بپردازیـد  همه ما بشود انشاءاهللا و احتیاطاً مب
  .باشد و آن را به کفنم ملحق کنید حقیر امضاء شده است و در داخل ساکم می

  از زحمات همه شما متشکرم
  »باشد هاي قبلی فاقد اعتبار می نامه وصیت«

  علیرضا آقایی
25/5/64  

                                                 
 .»ضمیمه«در اصل وصیت  -1
 .»ذل جالل«در اصل وصیت  -2
  .»یغماب«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I  را ببخش و مرا بپذیر و لیاقت شهادت در راه خودت را نصیب مـا  اي پروردگار من، گناهان من

 . کن
I روح خودت را، که هرچه داریم از رهبري او داریـم، تـا انقـالب     ،بار پروردگارا، امام امت ما را

 . نگه دارمهدي او را زنده 
I    شما قدر این امام و رهبري را بدانید که وحدت و برتري شما در گرو همین رهبـري و والیـت

 .فقیه است
I  شد خواهید که فنابرندارید دست از پشتیبانی از روحانیت مبارز . 
I شوم هیچ ناراحت نباشید چون من فداي اسالم و امام می ،ام به دستتان نرسید اگر جنازه. 
I شویم ما در رکاب حسین زمان شهید می . 
I ها انسان فداي یک لحظه عمر امام جان میلیون. 
I  مرگ بر آمریکا و شوروي بفرستهمیشه براي امام دعا کن و.  
  

  محمدابراهیم :نام
  آقایی :خانوادگی  نام

  اهللا حبیب :پدر نام 
  صدیقه :نام مادر

  1337دهم فروردین  :تاریخ تولد
  تهران :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1361چهاردهم فروردین  :تاریخ شهادت
  رقابیه :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

  زهراي زادگاهش بهشت :مزار
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  محمدابراهیم آقایی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظـر و   2ما عاهدوا 1من المومنین رجال صدقوا«

   4.»تبدیال 3ما بدلوا
 با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب، امام امت و با سالم بر روان پـاك شـهیدان و امـت     

  . شهیدپرور ایران
اي که ما را هستی بخشیدي و به ما رحمت عطا کـردي، اي معبـود مـن، اي     ،بار خدایا  

پروردگار من، گناهان من را ببخش و مرا بپذیر و لیاقت شهادت در راه خودت را نصیب ما 
 امام امت ما را، روح خودت را، که هرچه داریم از رهبري او داریـم، تـا   ،بار پروردگارا .کن

خواهم که مرا دعا کنی و در آن دنیا مـرا   از تو می ،اي امام .نگه دارانقالب مهدي او را زنده 
اي بیندیشـید   تر شما، لحظـه  عنوان برادر کوچک شفاعت کنید، و سخنی با شما ملت عزیز به

ما ملتـی مـنحط بـودیم کـه در     . که ما چه بودیم و که بودیم و حال چه هستیم و که هستیم
اهللا به در آمد و ما را ملتی شـجاع و   ولی این دست خدا از آستین روح ،ور بودیم فساد غوطه

ما ملتی ترسو بودیم، ما ملتی تحت سلطه بودیم، هـیچ کشـوري و هـیچ     .الگو و اسوه نمود
ایـم   اهللا و رهبري او ملتـی شـده   کرد، ولی حاال به همت روح ملتی روي ملت ما حساب نمی

در جنگیم و شما قدر این امام  آمریکاهستیم و در حال حاضر با  ها نمونه که براي همه ملت
فقیـه اسـت و     و رهبري را بدانید که وحدت و پیروزي شما در گرو همین رهبري و والیت

دست از پشتیبانی از روحانیت مبارز برندارید که فنا خواهید شد و با دولت مکتبی همکاري 
دیون کسانی که از شـب و روزشـان گذشـته و    کنید که ما ملت مدیون این دولت هستیم، م

از رنج سـالیان تـو بـراي     ،و شما اي پدر .کشند اري به شما ملت زحمت میزگ براي خدمت
                                                 

  .»صدقو«در اصل وصیت  -1
  .»عاهدو«صل وصیت در ا -2
  .»بدلو«در اصل وصیت  -3
مردانی هستند که به عهدي که با خدا بستند کامالً وفا کردند و برخی به  برخی از مؤمنان بزرگ«: ، ترجمه23/احزاب -4

  .»مقاومت کرده، هیچ عهد خود را تغییر ندادند) فیض شهادت(انتظار 
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ولـی امیـدوارم کـه     ،گرچـه فرزنـد از دسـت دادن سـخت اسـت      .بزرگ کردن من متشکرم
  . نیفرزندان دیگرت را هم فداي اسالم و امام کنی و در این راه از هیچ چیز دریغ نک

تن دفن کنید و بر مزار مـن   72مرا در بهشت زهرا در کنار  ،ام به دستتان رسید اگر جنازه  
دسـتتان نرسـید هـیچ ناراحـت      هاشک نریزید، بلکه شربت و شیرینی پخش کنید و اگر هم ب

ام باشـد سـرزمین    شـوم و در هرکجـا کـه جنـازه     چون من فداي اسـالم و امـام مـی    ،نباشید
خـواهم کـه    انواده اعم از پدر و مادر و همسر و خواهر و برادرانم مـی خداست و از تمام خ

دانم که فرزند از دست دادن  می ،مادر و اي. بر مزار من اشک نریزند و لباس مشکی نپوشند
شـد گریـه    سخت است، ولی یادتان است که هـر وقـت روضـه امـام حسـین خوانـده مـی       

ها انسان فـداي یـک    جان میلیون .شویم ما در رکاب حسین زمان شهید می ،کردید و حال می
و شوروي بفرسـت و شـیرت    آمریکالحظه عمر امام و همیشه براي امام دعا کن و مرگ بر 
   .سپارم را حاللم کن و از زحماتت متشکرم و تو را به خدا می

من را حالل کن و دعا به جان امام کن و همیشه پایدار و مفتخر بـاش   ،و تو اي همسرم  
بـه عشـق    ،را 1ر راه اسالم و امام شهید شد و فرزندمان اگر پسر بـود اسـمش  که همسرت د

را حمیده بگذار و تـو بعـد از شـهادت مـن آزادي و      2اهللا و اگر دختر بود اسمش روح ،امام
خـاطر مـن در    توانی همسر دیگري اختیار کنی و مرا فراموش کنی و راضی نیستم که بـه  می

رست اري الیـق بـراي ملـت و    زگ را بخوان تا بتوانی خدمت 3خانه بمانی و تو اي خواهرم د
  .اسالم باشی

رسـت  ،تو اگر از جبهه برگشتی به سپاه پاسداران بـرو، و قاسـم   ،و برادرانم، اصغر   را  4د
ات را یادت نـرود و تـو اي    بخوان و مطالعه زیاد کن و قرآن را خوب بخوان و نماز و روزه

خـودت گـوش بـده و درس بخـوان تـا بتـوانی        تـر از  هاي بزرگ به حرف ،حسین کوچولو
ار اسالم باشی و از پدربزرگ هم متشکرم که سهم پدري به گـردن مـن دارد و از   زگ خدمت

                                                 
  .»اش اسم«در اصل وصیت  -1
  .»شا اسم«در اصل وصیت  -2
  .»ات درس«در اصل وصیت  -3
  .»ات درس«در اصل وصیت  -4
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هزار تومان بـه   10مال دنیا هم که یک موتور دارم که دست عباسعلی رحیمی است و مقدار 
را بفروشـید و  موتـورم   .هزار تومان هم به صندوق کـوثر بـدهکارم   5صندوق امام سجاد و 

  .هایم را بدهید بدهکاري
  »اهللاحمۀوالسالم علیکم و ر«

  دار شما االحقر دوست
  1ییمحمدابراهیم آقا

29/12/60  
  
  

                                                 
محمـد ابـراهیم   : شـهید : اي کـه عبـارت اسـت از    عنوان بیوگرافی یا اطالعات شناسنامه نامه آنچه به در انتهاي وصیت -1

: رالمبـین، نـام پـد    فـتح : رقابیـه، نـام عملیـات   : ، محل شهادت4/1/1361: ، تاریخ شهادت1337: آقایی، تاریخ تولد
دانیم، بلکـه از   تهران آمده از آن شهید و به قلم او نمی: ، صادره از52: تهران، شماره شناسنامه: اهللا، محل تولد حبیب

دانیم که پس از شهادت آن را کامل کرده اسـت، زیـرا شـهید قبـل از شـهادت       سوي گردان، گروهان یا مرکزي می
  .کرده تاریخ و روز شهادت خودش را مشخص نمی
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  هاي کلیدي عبارت
I راهت قرار دهمرا از شهیدان  ،خداوندا.  
I   خـود تـا    امروز شما از امام حمایت کنید که حمایت از امام حمایت از اسالم است و بـه مبـارزة

 .ادامه دهید)  عج(انقالب مهدي
I را از سر این ملت کوتاه کنید آمریکاهاي مزدور  این گروهک دست . 
I که راه خـدا و راه اسـالم    را، تنها وصیت من به ملت شهید پرور ایران این است که فقط راه امام

 .بروید ،است) 7(راستین و راه ساالر شهیدان حسین
I دین در هر جا و در هر لباس که هست مبارزه کنید شما برادران عزیزم با دشمن. 
I گونه باشید شما زینب ،اي خواهران عزیز و مهربانم. 
I ها بکوبید با رعایت حجابتان مشت محکمی بر دهان ابرقدرت.  

  فتحعلی :نام
  حکمت آل :خانوادگی  نام
  اهللا اسد :پدر  نام

  معصومه :نام مادر
  1341وهشتم آذر  بیست :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1362نوزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  قجزیره مجنون عرا :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار شــهداي فــردوس :مــزار رضــاي  گل
 زادگاهش
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  حکمت فتحعلی آل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
گمـان نکنیـد   « 1.»نوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهـم یرزقـو  «

انـد و نـزد پروردگارشـان روزي     انـد، بلکـه زنـده    اند مـرده  آنهایی که در راه خدا کشته شده
  .»خورند می
ش امام خمینی و سالم بـر ملـت شـهیدپرور    برحق نایبو درود بر ) عج(سالم بر مهدي  
ملـت   .خداوندا مرا از شـهیدان راهـت قـرار ده   » من شهداء فی سبیلک 2لجعااللهم «. ایران

. ترسید عزیز ایران، اي ملتی که تا با حال نشان دادید که به غیر از خدا از هیچ ابرقدرتی نمی
امروز شما از امام حمایت کنید که حمایت از امام حمایت از اسالم است و به مبـارزة خـود   

را از سر این ملت  آمریکاهاي مزدور  ادامه دهید و دست این گروهک) عج(تا انقالب مهدي
ملـت مـا دیگـر    . انـد  اما کور خوانده ،را برگردانند آمریکاخواهند دوباره  اینها می. تاه کنیدکو
تنها وصـیت مـن بـه    . و ایادي فاسدش در مملکت اسالمی ما راه پیدا کند آمریکاگذارد  نمی

که راه خـدا و راه اسـالم راسـتین و راه     را، ملت شهیدپرور ایران این است که فقط راه امام
بروید و از دستورات او پیروي کنید تا پیـروز و سـرفراز    ،است) 7(هیدان حسینساالر ش

. خوانید که من در کنار شما نیسـتم  در حالی این آخرین نامه مرا می ،باشید و اما پدر و مادر
خواهم برایم گریه نکنید و صبر کنید و شکیبا باشید تا خداوند شـما را در صـف    از شما می

بـا   ،را ببخشید که فرزند خوبی براي شما نبودم و شما برادران عزیـزم صالحان قرار دهد و م
 ،دشمن دین در هر جا و در هر لباس که هست مبارزه کنید و اي خواهران عزیز و مهربـانم 

ها بکوبید و در  گونه باشید و با رعایت حجابتان مشت محکمی بر دهان ابرقدرت شما زینب
نماز را بپا دارید و روزه بگیریـد،  . د تا رستگار شویدهمه جا و در برابر هر مصیبت صبر کنی

من چون مقلـد امـام هسـتم بـا تقلیـد از امـام کـه گفـت         . در نماز جمعه حتماً شرکت کنید
گویم در زنـدگی   م به اسالم خدمتی نکرد شاید مرگم باعث خدمتی شود، من هم میا زندگی

                                                 
 .169/ عمرانآل  -1
 .است» جعل«در اصل وصیت  -2
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اول  :چند وصـیت دارم . متی شودشاید مرگم باعث خد ،نتوانستم به اسالم عزیز خدمتی کنم
ماه روزه بگیرید و هرچه از مال دنیـا بـراي    رکعت نماز برایم بخوانید و حدود یک 60اینکه 

  .زدگان بدهید من است به جنگ
  »والسالم«
  1متحک فتحعلی آل

19/2/60  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
، سـالم برتـو اي رهبـر عزیـز     )7( حسین سالم بر تو اي روح خدا، سالم بر تو اي وارث

شکن، خداوند شما را در همه حال پیروز و سربلند بگرداند و دشمنانت را نابود  خمینی بت
مرگ بـر تـو اي شـیطان بـزرگ کـه روي      . هاي یارانت را استوار و استوارتر کند کند و قدم

هر جا ببینـی   2[...] ننگت باد که با شعار حقوق بشر خون بشر آمریکا. شیطان را سیاه کردي
رویـد و صـدایتان هـم     هایتان مـی  مانند موشهاي کور به سوراخ ،حقوق بشر به نفعتان است

هاي هار در پشـت بلنـدگو و در    مانند سگ ،وقتی که دیدید که به ضررتان است .آید درنمی
هنگـامی کـه    ،بـراي مثـال   .زنید کنید و دم از حقوق بشر می سر و صدا می ،صحنه تلویزیون

چند جاسـوس شـما را بـه گروگـان      3ملت مسلمان ایران، دانشجویان قهرمان پیرو خط امام
شما رفتیـد و کتـاب حقـوق بشـر را پیـدا       .کردند نگهداري می ،گرفتند و در بدترین شرایط

اما وقتـی کـه ایـن     ،هاي آن را پاك کرده و حقوق بشر، حقوق بشر راه انداختید خاك ،کرده
بر سر مـردم  متري  9هاي  موشک ،گوش شما صدام کافر ر حلقه بهعنصر پلید و کثیف و نوک

شما و لعنت خـدا بـر    اي تف بر این حقوق بشرِ. آید صدایتان هم در نمی ،اندازد دفاع می بی
ما قصد داریم اسالم را بـه   .هایتان باز باشد چشم ،اما بدانید و گوش کنید .تمامی مزدورانتان

مبارزه هست  ،در سرتاسر زمین طنین نیفکند» ال اله اال اهللا«سرتاسر زمین برسانیم و تا بانک 

                                                 
  »فتحعلی حکمت«را از نام خانوادگی حذف کرده و چنین نوشته است  »آل«نامه کلمۀ  پایان وصیت شهید در -1
 .خوانا نیست -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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مقدسـمان کـه برپـایی      ما هم هستیم و اگـر موفـق نشـویم و بـه هـدف      ،و تا مبارزه هست
نویسیم و شما  را بر سطح زمین می» ال اله اال اهللا«با خونمان شعار  ،حکومت اهللا است برسیم

آگاه باشید که مسئولید و باید دین خود را نسبت به خوانید  برادران عزیزم که این نامه را می
هـاي فـراوان کشـید و بعـد از او      بـراي آن رنـج  ) 6(اسالمی که محمـد . اسالم ادا کنید

براي اسالم چقدر رنج و زحمت کشید و چه حرفهـا کـه شـنید و آخـر هـم در      ) 7(علی
را خـون  در روز عاشـو ) 7(خون پاکش را براي اسالم داد، اسـالمی کـه حسـین    ،محراب

چه خونهـاي پـاکی کـه بـه      ،تا درخت اسالم آبیاري شد و از آن زمان تا به حال ،برایش داد
اسالم عزیز با خون هزاران هزار شهید گمنام آبیاري شده تا به دست مـا   ،زمین ریخته نشده

بایـد   ،اگر در این امر سستی کـردیم  ،رسید و ما باید قدر آن را بدانیم و از آن حفاظت کنیم
ما تا جـان در   ،و شهیدان را بدهیم) 7(و حسین) 6(قیامت جواب خدا و پیامبر روز

ایسـتیم   داریم و در مقابل تمامی کافران و منافقان می دست از اسالم و امام برنمی ،بدن داریم
اهللا همه آنهـا   کنیم و کافران، منافقین بدانند که به یاري اهللا و کمک روح و هرگز سازش نمی

. آوریـم  به اهتزار در می ،را برفراز کره زمین» ال اله اال اهللا«پرچم پرافتخار  ونیم ک را نابود می
  .به امید آن روز

  »والسالم«
  حکمت فتحعلی آل
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  هاي کلیدي عبارت
I تواند باشد یادآوري چیز دیگري نمی ،رش و وصیت به شما عزیزان جز تذکرسفا . 
I مان لبیک گفتند داي پیامبرگونه امام امتونه به نملت ما نشان داده است که چگ. 
I    ـ سـر   هاما به خفتگان بگویم، به آنانکه پس از چندین سال از انقالبمان هنوز در خـواب غفلـت ب

 .اند، از این غفلت و خواب بیدار بشوید برند و پشت به صراط مستقیم و نور نموده می
I این انقالب مانند کشتی نجات است و حبل اهللا. 
I کـه   ،تمامی مسلمانان به این حبل و رسیمان الهی چنگ زنیم تا از صراط مسـتقیم  باید همگی و

  .باشد، منحرف نشویم و فرزندان شهیدش می )والسالم ةعلیه الصال(صراط ائمه نور و حسین 
  

   غالمرضا :نام
  طوسی ابراهیم :خانوادگی  نام
   اصغر علی :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1349یکم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  اول متوسطه  :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366م اسفند وچهار بیست :تاریخ شهادت
  ماووت عراق :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــی  :م ــتاي غن ــهداي روس ــزار ش ــاد  گل آب
 زادگاهش
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  طوسی غالمرضا ابراهیم
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او  ة الدنیا باآلخر ةفلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو«

انـد، بایـد در راه    آنها که زندگی دنیا را به آخرت فروخته« 1.»عظیماً  اجراً ۀتیؤیغلب فسوف ن
کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شـود تـا پیـروز گـردد پـاداش       خدا پیکار کنند و آن

  .»بزرگی به او خواهیم داد
. وسی اسـت بـه امـت همیشـه بیـدار و متـدین ایـران       ط نامه غالمرضا ابراهیم این وصیت  

کـه   چـرا . تواند باشد سفارش و وصیت به شما عزیزان جز تذکر، یادآوري چیز دیگري نمی
مان لبیک گفتند و از جـان و   ملت ما نشان داده است که چگونه به نداي پیامبرگونه امام امت

که تمامی هستی امـانتی اسـت در   اند  چرا که به این حقیقت رسیده. مال و دنیایشان گذشتند
پس چه زیباست که جـان  . اختیار بشر و زمانی فرا رسد که این امانت باید بازپس داده شود

امـا بـه خفتگـان    . قرار داد) 7(را با شهادت بازپس داد و مال را در اختیار عاشقان حسین
برنـد و   مـی سر   هنقالبمان هنوز در خواب غفلت بکه پس از چندین سال از ا به آنان ،بگویم

اند، از این غفلت و خواب بیدار شوید که ایـن انقـالب    پشت به صراط مستقیم و نور نموده
مانند کشتی نجات است و حبل اهللا است و باید همگی و تمامی مسلمانان بـه ایـن حبـل و    

 ةعلیـه الصـال  «صراط مستقیم که صراط ائمـه نـور و حسـین    از رسیمان الهی چنگ زنیم تا 
گونه که در آیه فوق آمده  منحرف نشویم و باید همان ،باشد و فرزندان شهیدش می »والسالم
چون در قبال  نیک و زندگی دنیا را به آخرت بفروشیم که این تجارتی است با ارزش ،است

وصیتم به پـدر   .گردد مان می لقاءاهللا رسیدن نصیببه  این تجارت جاودانی بودن در جنت و
را انتخاب ) 7(ز از شهادتم ناراحت نشوید، زیرا من راه حسینو مادرم این است که هرگ

د و سالح بر زمین افتـاده  نم این است که راه مرا ادامه دهیکردم و وصیت دیگر من به برادرا
مرا برگیرید و به میدان نبرد بشتابید و وصیتم به خواهرانم این است کـه هرگـز از شـهادتم    

                                                 
 .74 /نساء -1
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 1بیفتید ،)7(حسین ،یاد امام مظلومان  هب ،م افتادیدیاد شهادته ناراحت نشوید و هر وقت ب
آورید و وصیت آخرم به امت حزب اهللا این است که در دعاهـاي   خاطر بهو صحنه کربال را 
هـا را   هـا و جماعـت   د و جمعـه گر ادعیه شرکت نمایید و سنگر مسـاج کمیل و توسل و دی

بپردازید و یک ماه نمـاز و یـک مـاه    رد مظالم  عنوان بهمبلغ ده هزار ریال را . خالی نگذارید
خواهم که مـرا   طلبم و از آنها می حاللیت می 2بگیرید و در آخر از مردم غنی آبادروزه برایم 

  .خاك بسپاریده همین قریه ب 3در کنار مزار شهداي
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  
  
  

                                                 
 .»بیافتید«در اصل وصیت  -1
  .شهید است روستایی از توابع شهرستان دامغان زادگاه :آباد غنی -2
 .»شهدا«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I هـایی کـه از سـرمایۀ     هاي حق علیه باطل، آن انسـان  کفرستیز جبهه با سالم و درود بر رزمندگان

 .هاي حق علیه باطل رفتند جان و فرزند خود گذشتند و به جبهه
I آباد که با تربیت فرزندان و فرستادن آنهـا بـه جبهـه     با سالم و درود بر امت همیشه پیروز حسین

  .کنند قلب امام و روح شهداي ما را شاد می
I شما فرزند را باید تربیت صحیح و کامل نمایید و تربیـت آنهـا نیـز بـراي      ،ن عزیزپدران و مادرا

 . خدا باید باشد و بس
I هاي حق بـر   گذارید به جبهه خواهند تربیت اسالمی شوند، چرا آنها را نمی شما که فرزندانتان می

 . علیه باطل بروند و کار جنگ را یکسره کنند
I گر فرزندان شما رفتند و به خیل شـهدا پیوسـتند، آنهـا تربیـت     بدانید که ا ،پدران و مادران عزیز

 .اند، مرده نیستند شده
I گوییم، ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها بماند، بیاییم این شعار را در عمل بیـاوریم و امـام    ما که می

 .عصر خود را یاري و کمک نماییم
I قیامـت در زمـرة شـهیدان    هـا تـرجیح دهـد و در     چقدر خوب است که انسان مرگ را در جبهه

  .محسوب گردد

   احمد :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام

  جعفر :پدر نام 
  صدیقه :نام مادر

  1348دهم اردیبهشت  :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع    روسـتاي حسـین   :محل تولـد 

  شهرستان شاهرود
  اول متوسطه :تتحصیال

  بسیج :کننده ارگان اعزام
  1364ودوم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلزار شهداي روستاي نکـا شهرسـتان    :مزار
 زادگاهش
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  احمد ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
و )  عج(آخرین امام شیعیان جهان، حضرت مهدي موعود ،ها با سالم و درود بر منجی انسان

آن یگانه انسانی که ایران را از ظلـم و ضـاللت و از    کبیر، خمینی ،ش پیر جمارانبرحقنایب 
دیگـر داد و بـا سـالم و درود بـر رزمنـدگان       1[...] به ایـران  ید ویوغ ستمگران نجات بخش

هایی که از سرمایۀ جان و فرزند خود گذشـتند   هاي حق علیه باطل، آن انسان کفرستیز جبهه
  .هاي حق علیه باطل رفتند و به جبهه

هـاي مـالی و    این مردمـی کـه بـا دادن کمـک     ،اهللا ایران و با سالم و درود بر امت حزب  
ها خالی از نیروي رزمی و  گذارند که جبهه نمایند و نمی ها را یاري و کمک می جبههجنسی 

  . تدارکات باشد
که با تربیت فرزندان و فرستادن آنها به  2آباد با سالم و درود بر امت همیشه پیروز حسین  

 کنند و این حقیر بنا به سهم خـود پیـامی بـراي    جبهه قلب امام و روح شهداي ما را شاد می
  : این ملّت اسالمی دارم

 ،آباد داشـته باشـم   اهللا حسین تر از آنم که بخواهم پیامی براي ملّت حزب البته من کوچک  
پدران و . خواهم مطلبی را روشن نمایم کنم، می اي که در خود احساس می وظیفه باب مناما 

نیـز بـراي خـدا     شما فرزند را باید تربیت صحیح و کامل نمایید و تربیت آنهـا  ،مادران عزیز
خواهنـد تربیـت اسـالمی شـوند، چـرا آنهـا را        پس شما که فرزندانتان می. باید باشد و بس

  . هاي حق بر علیه باطل بروند و کار جنگ را یکسره کنند گذارید به جبهه نمی
بدانید که اگر فرزندان شما رفتند و به خیل شـهدا پیوسـتند، آنهـا     ،پدران و مادران عزیز  

خورنـد کـه    اند و نزد پروردگار خـود روزي مـی   ند، مرده نیستند بلکه آنها زندها تربیت شده
اهللا امواتاً بل احیاء عنـد   وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«فرماید  قرآن کریم در این مورد می

                                                 
 .خوانا نیست -1
  .زادگاه و مزار شهید بوده است که آباد روستایی است از توابع شهرستان شاهرود حسین -2
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شـوند مردگاننـد بلکـه آنـان      هرگز مپندارید کسانی که در راه خدا کشته می« 1»ربهم یرزقون
   .»خورند پروردگار خویش روزي میاند و نزد  زنده
حال به گفته قرآن مجید عمل کرده و بگذارید کـه جوانانتـان    ،پس پدران و مادران عزیز  

گفتیـد   ها بروند و حسین زمان و اسالم را یاري نمایند و دیگر اینکه مگر شما نمـی  به جبهه
رفتـیم و او  ]مـی [به یاري او ) 7(بن علی که کاش ما هم بودیم و در زمان حضرت حسین

  2.کردیم را یاري می
بیـاییم ایـن    3،، ما اهل کوفه نیستیم، امـام تنهـا بمانـد   گوییم که میما  خدا ادعاي حال که  

شعار را در عمل بیاوریم و امام عصر خود را یاري و کمک نماییم تا انشاءاهللا بتوانیم اسـالم  
  . را به تمام جهانیان برسانیم
   :ي شهداها و اما مطلبی براي خانواده

بدانید کسانی هستند که اسلحۀ به زمین افتاده شهیدانتان را بردارنـد   ،هاي عزیز شهدا خانواده
و مبارزه نمایند و پیامی که رزمندگان اسالم براي شما دارند این اسـت کـه در مقابـل تمـام     

  . دارد حوادث و کارهاي سخت و ناگوار صبر و استقامت کنید که خدا صابران را دوست می
  : پیام به پدر و مادرم
در عوضِ گریـه و زاري در مـرگم    ،اگر شهید شوم در مرگم گریه نکنید ،پدر و مادر عزیزم

هـاي شـهدا دلـداري دهیـد و بـه       توانید به خانواده نقل و نبات به مردم بدهید تا آنجا که می
طـور آنهـا    مادران شهید بگویید که رحمت بر آن شیري که شما به این فرزندان دادید و این

   .را تربیت کردید که رفتند و جنگیدند و عاقبت به لقاءاهللا پیوستند
  : و پیامی که براي همرزمان و دوستانم دارم

توانـد از ایـن    کـس نمـی   بدانید که عاقبت همه مرگ است و هیچ ،برادران و دوستان عزیزم
هد و در قیامت ها ترجیح د ولی چقدر خوب است که انسان مرگ را در جبهه ،مرگ بگریزد

. و اسالم شهید شـده باشـد  ) 7(در زمرة شهیدان محسوب گردد و براي یاري امام حسین

                                                 
 .169/ آل عمران -1
کم فافوز فوزاً عظیماً«: کند را تداعی می) 7(این عبارت فراز آخر زیارت امام حسین -2 عم مفاتیح» .یا لیتنی کنت.  
 .»...گوییم حال که خدا ادعاي ما که می«در اصل وصیت  -3
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ها پـر از نیـرو باشـد کـه بتـوانیم       ها نیاز به سعی دارد و باید جبهه جبهه ،پس برادران عزیزم
  . روزروانه شویم به امید آن  1المقدس سوي بیت انشاءاهللا راه کربال را باز کرده و از آنجا به

  

  »اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمۀ«
  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

  8/10/64 ،من اهللا التوفیق
  احمد ابراهیمی

  
  

                                                 
  .تعلیقات. ك.ر -1



 155ابراهیمی، احمد      ¹استان سمنان 
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  هاي کلیدي عبارت
I اهللا و شهیدپرور این است که در هر موقـع از زمـان و در هـر صـورت بـا       پیام من به امت حزب

با پشتیبانی از روحانیت اصیل و مبارز چنان مشت محکمـی بـر دهـان    حضور خود در صحنه و 
  .ها بزنید که دیگر نتوانند در مقابل قدرت اسالم عرض اندام نمایند ابرقدرت

I باشد ها واجب کفایی می امام عزیزمان فرمودند رفتن به جبهه. 
I باشد اند که در این برهه از زمان جهاد از همۀ فروعات باالتر می گفته.  
I ن بر حسب وظیفه و اطاعت از فرماندهی کل قوا و پیروي از والیت فقیه و انجام تکلیف الهی م

 .به جبهه آمدم
I دین خود را به اسالم و قرآن ادا نمایم من به جبهه آمدم تا.  
  

   بابک :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
   مصطفی :پدر  نام

  مریم :نام مادر
  1348دوم اردیبهشت  :تاریخ تولد
ــد ــع   :محــل تول ــوانکی از تواب ــهر ای ش

  شهرستان گرمسار
  سوم متوسطه :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      158

  1رسول ابراهیمی) بابک(
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
دشمنان دیـن را تـا فتنـه از میـان     بکشید « 2»هللا  و یکون الدین ۀفتنو قاتلوهم حتی التکون «

  . »برود و دین جایگزین شود
شـکن   ایـن بـت   ،برحقش امام خمینی نایبو ) عج(با سالم و درود خدمت آقا امام زمان  

و بـا سـالم و درود بـه رزمنـدگان      )7(و ابـراهیم  )6(ن اجدادش محمدوزمان همچ
و درود بـه معلـولین و   ظالمـان و بـا سـالم     ةشکنان توحید و درهم کوبنـد  این صف ،اسالم

لبـان تـا    از کـربالي تشـنه   ،مجروحین جنگ و با سالم و درود به روان پـاك و طیبـۀ شـهدا   
  .کربالي جان برکفان

هـا   دانید امام عزیزمـان فرمودنـد رفـتن بـه جبهـه      چنانچه می ،برادران و خواهران گرامی  
بـاالتر   4د از همۀ فروعاتاند که در این برهه از زمان جها باشد و نیز گفته می 3واجب کفایی

باشد و من هم برحسب وظیفه و اطاعت از فرماندهی کل قوا و پیروي از والیت فقیـه و   می
انجام تکلیف الهی به جبهه آمدم تا بتوانم با حضور خود در صحنه، دین خود را به اسالم و 

  .قرآن ادا نمایم
موقـع از زمـان و در هـر    و شهیدپرور این اسـت کـه در هـر     5اهللا پیام من به امت حزب  

صورت با حضور خود در صحنه و با پشتیبانی از روحانیـت اصـیل و مبـارز چنـان مشـت      

                                                 
در فهرست اعالم شهداي استان سمنان نیز اطالعـات ایشـان بـا بابـک آمـده       .اي شهید بابک بوده است نام شناسنامه -1

نـام جدیـدي بـا     ها گویا تحت تأثیر فضاي معنوي و اسالمی و حال و هواي پس از پیروزي انقالب و جبهه. است
  .نامه را هم با نام رسول امضاء کرده است وصیت. اختیار کرده است» رسول«عنوان 

  .سورة بقره 193بخشی از آیه  -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
نماز، روزه، جهاد، حج، امـر بـه معـروف و    : اند از توحید، نبوت، معاد، و فروع دین عبارت: اند از اصول دین عبارت -4

 ..نهی از منکر 
 .»...حزب ا«در اصل وصیت  -5



 159)     بابک(ابراهیمی، رسول  ¹استان سمنان 

ها بزنید که دیگر نتواننـد در مقابـل قـدرت اسـالم عـرض انـدام        محکمی بر دهان ابرقدرت
  .نمایند

د و نشگونه ناراحتی نداشته با امیدوارم که از فراق من هیچ: در آخر به پدر و مادر عزیزم  
سـوي او   ایم و بـه  تعالی آفریده شده ما توسط باري 1.»الیه راجعون اناهللا وانا«د نصبر پیشه کن

کدام محصول بهتـري   ها در این دنیا هر این دنیا مانند کشتگاهی است که انسان .گردیم بازمی
شند داشته باشند اجر و پاداش فراوانی نزد خدا دارند و هرکدام که محصول کمتري داشته با

  2.باشند اجر و پاداش ناچیزي نزد خداوند دارا می
امیدوارم که شما در کارهایتان موفق باشید و همیشه و هر روز قدم بلنـدتري   ،جان برادر  
و با ایمانی قوي و عزمـی راسـخ بـراي دفـاع از اسـالم و پیـروي از       ] برداري[سوي کمال به

  .احکام آن بکوشید
خواهم مرا حـالل   یان که با این بندة حقیر آشنایی دارند میدر پایان از کلیه دوستان، آشنا  

  .نمایند
  »اهللا الصالحین يوالسالم علی عباد«

  رسول ابراهیمی ،الحقیر
  1/10/65مورخه 

  محل دفن ایوانکی
  گردان امام سجاد

  
  

                                                 
  .156/ بقره -1
  .»الدینا مزرعه االخره«: ند شهید برگرفته از این حدیث استا مفهوم عبارت -2
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 161)     بابک(ابراهیمی، رسول  ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I هدف از رفتنم به جبهه دستور خداوند بزرگ در قرآن مجید است. 
I اگر دشمنان به شـما تاختنـد، شـما هـم بـه آنهـا بتازیـد و مهلـت ندهیـد کـه           «: فرماید می قرآن

 .»بازگردند
I آنقدر جنگ کنید تا فتنه و آشوب نباشد«: فرماید می قرآن«. 
I ها را ترك نکنید پیام خون شهداي عزیز که همیشه کالم آنها این بود که صحنه. 
I امام را تنها نگذارید. 
I اي افتاد، فوراً دیگري آنرا بردارد ندهاگر پرچمی از دست رزم.  
  

  جواد :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام

  علی :پدر نام 
  صدیقه :نام مادر

  1324دهم بهمن  :ریخ تولدتا
  شاهرود :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 163ابراهیمی، جواد      ¹استان سمنان 

  جواد ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
کـه   ،ما نـداي تـو را   ،پروردگارا« 1.»ربنا انّنا سمعنا منادیاً ینادي لالیمان ان آمنوا بربکم فامنّا«

شـنیدیم و ایمـان آوردیـم کـه تـو       ،کرد که به خداي یگانه ایمان آوریـد  مردم را دعوت می
 ،پروردگـارا « 2.»االبـرار  ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا سـیئاتنا و توفّنـا مـع   «. ي واحديخدا

  .»هاي ما درگذر و بپوشان و ما را با نیکوکاران قرار ده گناهان ما را بیامرز و از بدي
و چهارده معصوم پـاك و  ) 6(با سالم و صلوات بر خاتم انبیاء عالم حضرت محمد  

و ) عـج (این نایب برحق امـام مهـدي موعـود    ،حضرت امام خمینیآرزوي طول عمر براي 
در  پیکـارجو  مـردان و درود و سالم بـر   3اهللا منتظري حضرت آیت ،مقام رهبري سالمتی قائم

اهللا و در  هاي نبردحق علیه باطل، این شیران روز و عابدان شـب و شـما امـت حـزب     صحنه
  . صحنه شاهرود

 ،1324متولـد   ،4 داراي شـماره شناسـنامه   ،علـی  یجفرزند حا ،اینجانب جواد ابراهیمی  
ها شـدم و هـدف از رفتـنم بـه جبهـه دسـتور        صادره از شاهرود براي دومین بار عازم جبهه
شما هـم بـه    ،اگر دشمنان به شما تاختند« :فرماید خداوند بزرگ در قرآن مجید است که می
آنقدر جنگ کنیـد تـا   « :فرماید ییا در جاي دیگر م 4»آنها بتازید و مهلت ندهید که بازگردند

ها را  و پیام خون شهداي عزیز که همیشه کالم آنها این بود که صحنه 5»فتنه و آشوب نباشد
                                                 

 .193/ آل عمران -1
 .همان -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
ت خصوص از مجموعه آیات و احکام جهاد و قتال بـا کفـار و منـافقین و مشـرکین و نـاکثین آیـا       هدر قرآن مجید ب -4

هرگز خداوند مسـلمین را  . در تمامی این آیات روح تقابل و نوعی دفاع جاري و ساري است. متعددي وجود دارد
در مـواردي حکـم    .شما هم قتال کنیـد  ،همیشه حکم این است که اگر آنها قتال کردند. داند کننده جنگ نمی شروع

/ بقـره  190/ توبـه  14/ انفـال  39/ بقره 193آیات . نداین است که بجنگید تا رفع فتنه و یا بجنگید تا آنها منهزم شو
اي از مؤمنین با یکـدیگر جنـگ و    جالب اینکه حکم خدا این است که اگر دو مؤمن یا طایفه. توبه 111/ بقره 191

 .باید سریعاً آنها را به مصالحه دعوت کرد ،قتال کردند
 .سوره بقره است 193ترجمه آیه  -5
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فـوراً دیگـري آنـرا     ،اي افتاد اگر پرچمی از دست رزمنده .ترك نکنید و امام را تنها نگذارید
  1. [...].بردارد

و سـریع بـه    3را به امروز و فردا نیندازند خواهم که کار مردم دولت نیز می 2سایر ادارات  
  .کارهاي مردم رسیدگی نمایند

خـواهم کـه مـرا عفـو      اوالً از پدر و مادرم می. کنم ام عرض می چند کلمه هم به خانواده  
ام و از همسـر خـوبم    احترامی نسبت به آنان انجام داده اگر خداي نکرده بی ،کنند و ببخشند

هایمان را خـوب   بچه. درگذرد و براي من دعا کند ،دیده استخواهم که اگر از من بدي  می
تربیت کند و از آنها مواظبت نماید که خوب تربیت شوند و از راه راست اسـالمی منحـرف   

  . نگردند
از . محشـور گـردد  ) 3(خواهم که با فاطمه از خدا می. همسرم به من خیلی لطف دارد  

رس یاد بگیرند تا براي آینده خود و مملکت خواهم که نماز بخوانند و خوب د فرزندانم می
. اگـر پـدر خـوبی نبـودم     ،خواهم کـه مـرا ببخشـند    خدمات خوبی انجام دهند و از آنها می

مقـداري هـم در صـندوق    . گـذارم  مقداري پول در بانک ملی دارم که در اختیار همسرم می
. گـذارم  ر همسرم مـی در اختیا را هم الحسنه اسالمی واقع در خیابان تهران دارم که آن قرض

تواند به مکه برود و  نویسی کردم که در صورت شهید شدن همسرم می براي مکه معظمه نام
در تعاونی مصرف فرهنگیان هم عضو هستم کـه در اختیـار همسـرم    . براي من هم دعا کند

ـ  4اندازي در صندوق تعاونی اداره هم پس. باشد می عنـوان رد مظـالم    هدارم که نصف آن را ب
  .بقیه را خیرات کنید ،دازیدبپر

خانـه  . فرزندم بگذارید سهانداز براي  عنوان پس هب ،اگر از حقوقم چیزي پرداخت کردند  
در خاتمـه  . استفاده کننـد  5داند طور صالح می باشد که هر و زندگی کالً در اختیار همسر می

                                                 
 .تاده استنامه اف قسمتی از وصیت -1
 .»ادارت«در اصل وصیت  -2
  .»نیاندازند«در اصل وصیت  -3
 .»از اندازي پس»  در اصل وصیت -4
 .»دارند صالح می«در اصل وصیت  -5



 165ابراهیمی، جواد      ¹استان سمنان 

خـواهم کـه    م مـی کنم و از دوستان و آشنایان و اقوا از برادر و خواهرم نیز طلب بخشش می
  .مرا حالل کنند

  خداحافظ همگی باشد
  جواد ابراهیمی ،الحقیر

  )7(گروهان امام حسین
  گردان کربال

  9/11/64تاریخ 
  .دفن نمایید 1در گلزار شهداي شاهرود کنار شهید حسین عابدي

  
  

                                                 
در  ،عنـوان کارمنـد بسـیجی عـازم جبهـه شـده       بـه . شهید حسین عابدي از دوستان شهید جواد ابراهیمی بوده است -1

 .خاك سپرده شده است هآید و در گلزار شهداي شاهرود ب نایل میبه درجه رفیع شهادت  1361فروردین 
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 167ابراهیمی، جواد      ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I بـا  ) 3(خواهم خونسردي خودت را کامالً حفظ کنـی و مثـل حضـرت زینـب     خانم از تو می

 .استقامت باشی
I بدان در جوار حضرت حق زنده هستم و از نعمات بهشتی متنعم خواهم بود ،اگر هم برنگشتم.  
I دانی که جهاد در راه خدا چقدر اجر و مزد دارد تو خود می. 
I زنده و جاوید است ،قرآن گفته است که کسی در راه من کشته شود خدا بارها در. 
I خواهم اگر شهید شدم گریه و زاري راه نیندازي و سر و صدا نکنی می. 
I اندازها مقداري خمس و زکات بدهید براي رفع هرگونه اشکال شرعی از همان پس.  
  

   جواد :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  عباس :پدر  نام

  عالیه :نام مادر
  1342بیستم تیر  :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع    روستاي حسین :محل تولد

  شهرستان شاهرود
  دوم راهنمایی :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1365ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 169ابراهیمی، جواد      ¹استان سمنان 

  جواد ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
خـدایا مـا را   « 1.»انّک التخلف المیعاد مۀعلی رسلک والتخزنا یوم القیاتنا ما وعدتنا اربنا و«

بـه مـا هـم عنایـت کـن، و روز       ،به صالح از آنچه به زبان پیغمبرانت از عطا وعده فرمودي
  .»شود هاي تو خلف نمی محققاً وعده. خوار و ذلیل و بینوا مفرماما را  قیامت

هـا نیـز    بچـه  .ارم که حالت خـوب باشـد  امیدو .کنم رباب همسر خوبم، سالم عرض می  
باري این چندمین نامـه و   .خانم، جز دوري دیدار شما ماللی نیست. خوب و سرحال باشند
آن امکـان دارد مأموریـت جدیـد بـه مـا       چنانچه این را نوشتم، هـر  .شاید آخرین نامه باشد

و مثـل حضـرت    2. [...]خواهم خونسردي خودت را کامالً حفظ کنی از تو می. واگذار کنند
شـاید در ایـن   . با استقامت باشی و کـاري نکنـی کـه دشـمن خوشـحال شـود      ) 3(زینب

صـحیح و سـالم    ،ام کـه چنانچـه بارهـا گفتـه     ،مأموریت برگشتی نباشد و اگر خدا خواست
 بهشـتی  بدان در جوار حضـرت حـق زنـده هسـتم و از نعمـات      ،اگر هم برنگشتم .برگردم
دانی که جهاد در راه خدا چقدر اجر و مزد دارد و خدا بارها  تو خود می. خواهم بود 3متنعم

جهـاد نیـز از   . در قرآن گفته است که کسی که در راه من کشته شود زنـده و جاویـد اسـت   
ها بـا   گذارد، در بیابان را نمی 5]...[کس زندگی راحت  زیرا هیچ و هوس نیست، 4روي هوي

اي  تـازه  6[...]نه کمبودي را نداشتم کـه  گو حداقل من که در زندگی هیچ. سختی زندگی کند
امیدوارم که مورد لطف و مرحمت واقع شوم و خدا مـرا  . البته انسان جایزالخطاست. بگیردم
پدر خـوبی   اگر یا اگر شوهر خوبی براي تو نبودم ،خواهم که مرا عفو کنی از تو می. بیامرزد

                                            
 .194/ آل عمران -1
 .خوانا نیست -2
 .»تنعم خواهم بود«در اصل وصیت  -3
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  .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
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وقـت خـداي    1یک«مقصر ندانی  کس را هرحال اگر برنگشتم، هیچه ب. براي فرزندانم نبودم
دوستی حرفی نزنی، چون آنها مقصر نیستند که این جنگ را بـه راه   2»[...]سر پشت  ناکرده

بگـو و مقصـر اصـلی صـدام      آمریکـا ها خصوصـاً   هرچی ناسزا دارید به ابرقدرت. انداختند
بـا   .جنـگ را راه انـداخت   ایـن فـارس سـرش زد و     نانجیب است که فکر ژاندارمی خلـیج 

نگـذار  . استقامت بایست و هرکسی نیز حرفی زد، خالف واقع گفت جوابش را محکم بـده 
با بردبـاري بـا او برخـورد کـن      4[...]به دل نگیر  3. [...]انقالب زیاد خوشحال شود که ضد
اگـر حـرف   . دارد با هرکس دیگر نیز چنـین بـاش   5. [...]اي این کار را کرده که تا حاال چنان

اگر برنگشتم بـا  . آید بگویند و نگذار هرچی از دهنشان درمی 6[...]اعت زنند با شج مفت می
هرچنـد کـه    ،جـوري آنهـا را قـانع کـن     7کدانی برخورد کن و ی طور که خود می ها آن بچه

خواهم اگر شهید شدم گریه و  می 8[...]حتی مرتضی باهوش هم . اند خودشان خیلی فهمیده
گویی این چـه   می. ها از دعا مرا فراموش نکن شب. و سر و صدا نکنی 9نیندازيو زاري راه 

دانی که قلب من صاف است و هرچه بر زبـانم و   زنم تو خودت می می که ست ا هایی حرف
دانـم کـه لیاقـت شـهید      ولی من می ،کنم فکر چیز دیگري نمی 10گویم دیگر آید می ذهنم می

 دراز اول جنـگ بارهـا    خیلی بودنـد کـه  . امکان دارد زخمی یا معلول گردم. شدن را ندارم
کسـانی بودنـد کـه زخمـی شـدند یـا بـراي        . ولی یک خراش هم برنداشـتند  بودندها  جبهه

خواهم به اخبـار   از تو می«من . چندمین بار به جبهه رفتند و یا اولین بار آنها را از پا درآورد

                                            
  .»یه«در اصل وصیت  -1
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به ایـن   خبري از من نکند 2]گرفتن یا اعالم[در صورت  1.»یرادیو تلویزیون خوب توجه کن
بـه محـض    .داننـد چکـار کننـد    این طرف و آن طرف بروي، چون مسئولین خودشـان مـی  

وقت دیـدي انشـاءاهللا صـحیح و     3کگذارند و ی ترین خبري شماها را در جریان می کوچک
و صبح امروز در مراسـم   5همین دیشب در مراسم دعاي توسل. برگشتم نزد شما 4[...]سالم 

توانـد در عملیـات شـرکت کنـد بـرود نـزد        مـی ، فرمانده گفت که هرکس نهمراسم صبحگا
کار را  خدا شاهد است یک نفر از رزمندگان این 6]....[توانم  ها و بگوید نمی فرمانده گروهان

خـوب دیگـر   . را نکرد و همه با گریه و سالم و صلوات آمادگی خودشان را اعـالم کردنـد  
طبـق همـان   . باشـد  م مـی خـود  7[...]نامه که قبالً نوشته بـودم   آن وصیت. کنم سفارشت نمی

هـا را   کتـاب . مضافاً به اینکه از حقوقم بدهی دکان را پرداخـت کـن  . نامه رفتار کنید وصیت
ولی براي رفـع   8[...]خمس و زکات هم بده . ها بگذار باشد تا از آنها استفاده کنند براي بچه

زیـاد اسـت    9[...]  اندازها مقداري خمس و زکات بدهید هرگونه اشکال شرعی از همان پس
  .سپارم می ي بزرگخداه شما را ب همۀ. اگر هیچ دیگر هیچ 10[...]هاي  انشاءاهللا در نامه

  قربان همۀ شما ،نگه دارخدا
  

                                            
از تـو  «: اي نوع چیـنش را تغییـر دادیـم    ضرورت فصاحت بدون تغییر کلمه هجمله در اصل وصیت چنین است که ب -1

 .»خواهم خوب توجه به اخبار رادیو تلویزیون کن می
 .از قلم افتاده باشد» گرفتن یا اعالم«اي چون  آید که واژه از سیاق کالم چنین برمی -2
 .»یه«در اصل وصیت  -3
 .خوانا نیست -4
 .در اصل وصیت دعا توسل -5
 .تمام بشود که در اصل وصیت وجود ندارد» شرکت کنم«آید با جمله با فعل  از سیاق کالم برمی -6
احتماالً در اصل وصیت افتادگی . هایی از آغاز و بعضاً پایان هر سطر در کپی چاپ نشده است قسمت. افتادگی دارد -7

 .حواشی نسخۀ اصلی باشددر 
 .خوانا نیست -8
 .خوانا نیست -9

  .خوانا نیست -10
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  هاي کلیدي عبارت
I بخش قلوب و آمرزنده ذنوب است نام او که پوشاننده عیوب و آرام  هب . 
I نام خدایی که شب و روز را به خلقت خود آفرید  به. 
I طلبم که جز او هیچ خدایی زندة پاینده نیست نام خدایی که از او آمرزش می  به. 
I گستر  و با سالم و درود بر بزرگ عدالت) 6(درود بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی

 . جهان
I پردازد آید و در خانۀ خدا به نماز می سالم بر او که تنها می. 
I  هاي عمر گرانبهاي تو اي از لحظه ما فداي لحظهسالم و درود بر امام عزیزمان که سراسر عمر. 
I شد) عج(توان عاشق مهدي برایمان ثابت شد که بدون عشق به تو نمی ،اي امام.  
I دوري تو و ائمه و معصومین تو را چطور تحمل کنم ،ات قسم به خدایی ،خدا. 
I و همسـنگرانم و  خواهی مرا به جهنم ببري ببر، اما خدا مرا در پـیش یـاران    خدایا باز هم اگر می

  .پیش قومان و خویشان رسوایم مکن

  حسین  :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  محمد :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1343پنجم آبان  :تاریخ تولد
دیـزج از توابـع   روستاي  :محل تولد

  شهرستان شاهرود
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1365چهارم دي  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسین ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1و بسم رب الشهداء والصدیقین

  .»اشهد ان الاله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول اهللا و اشهد ان علی ولی اهللا«
در راه  3کـه  آنـان « 2»نوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقـو «

  »خورند اند و نزد پروردگار خویش روزي می خدا کشته شدند مرده نپندارید بلکه زنده
 .نام خدایی که ورد زبان پاکان از گناه اسـت   هب. نام بزرگ پاسدار حرمت خون شهیدان  هب  
ـ . است 4بخش قلوب و آمرزنده ذنوب نام او که پوشاننده عیوب و آرام  هب ایی کـه  نـام خـد    هب

نـام   هب. شب و روز را به خلقت خود آفرید و در این آفرینش از هیچ احدي کمک نخواست
ـ   خدایی که از او آمرزش می سـوي او از   هطلبم که جز او هیچ خدایی زندة پاینده نیسـت و ب

و بـا  ) 6(محمد مصـطفی  ،گردم و با سالم و درود بر حضرت ختمی مرتبت توبه بازمی
آید و در خانۀ خدا به نماز  سالم بر او که تنها می. گستر جهان عدالتسالم و درود بر بزرگ 

کند و با فریاد تکبیـرش همـه جهـان را بیـدار نمـوده و       پردازد و سپس از آنجا ظهور می می
و با سالم و درود بر امام عزیزمان که سراسـر عمـر مـا فـداي      5خواند یاران را به حضور می

برایمان ثابت شد کـه بـدون عشـق بـه تـو       ،اي امام. اي توهاي عمر گرانبه اي از لحظه لحظه

                                            
  .»رب شهداء و صدیقین  بسم«در اصل وصیت  -1
 .169/ آل عمران -2
 .»آنکه«در اصل وصیت  -3
شمار خداوند عزیـز همگـی    آورد، معنی مناجات و بیان صفات بی اش می نامه آنچه شهید در ادامه این فراز از وصیت -4

سـتارالعیوب، آمرزنـدة ذنـوب،    : انـد  اللفظی از ادعیه و آیـات قرآنـی اسـت، از آن جملـه     تأثیر و ترجمۀ تحت تتح
تعـابیر متعـددي از صـفات الهـی     ... در دعاي کمیل، دعاي جوشن کبیر و صباح و... ها، زندة پاینده و بخش دل آرام
 .زبان ائمه معصومین جاري شده است به

حـی اسـت و در دوران    ،عنوان آخرین ذخیـره از امامـت   اینک به). عج(رت قائم، امام زماناشاره دارد به ظهور حض -5
هـا   ظهورش از نظر شیعیان همراه بـا عـدالت و نـور و تکامـل عقلـی و معرفتـی انسـان       . برد سر می غیبت کبري به

کشند  تظارش را میپرستان ان جویان و حق منطقی است که عدالت. ویژه شیعیان خواهد بود خصوص مسلمین و به به
 .هیچ نظر ثاقبی پیرامون محل ظهورشان مورد توافق نیست. تا جهان را با آمدنش به صلح و نیکی فرابخواند
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شد و اینک خدایا براي تو، به عشق تو و بـراي اداي تکلـیفم و   ) عج(توان عاشق مهدي نمی
توانم بگـویم جبهـه آمـدنم بـراي تـو       خواهم و نمی نمی ،خدا. ام تداوم انقالبم به جبهه آمده

سنگینی گناهـانم   ،خدایا. گناه 1]از[ باري کوله ت، اما باسوی بهخواهم پرواز کنم  خدا می. بوده
ت سـوی  بـه گناهانم را بـبخش تـا بتـوانم     ،خدایا. ت شدهسوی بهو دوستی دنیا، مانع از پرواز 

خـواهم کـه بـه عفـو و رحمـت خـود از مـن         عنوان سؤالی از شما مـی  هخدایا ب. پرواز کنم
این عاشـقان اهللا و عاشـقان    ،عزیزم ام تا در کنار برادران گفتم به جبهه آمده ،خدایا. درگذري
به دفاع از دین و قرآن بپردازم و چه زیباست نبـرد حـق علیـه باطـل و چـه       ،)7(حسین

که سرمایه گرانبهاي هر فرد اسـت، در راه خـدا فـدا     ،زیباست قدم در راه حق نهادن و جان
کـه جـز حـق را     ،بخـش، مکتـب اسـالم    نمودن و چه زیباست و پرمحتواست مکتب حیات

باخته خالص شـود و از   که انسان پاك نخواهد و جز شهادت را نپذیرد و چه نیکوست زمانی
یـابی بـه هـدف واال کـه همـان       براي دست. جان و مال و پدر و مادر و همسر خود بگذرد

بخش اسالم در سراسر گیتی است و از این دنیاي فانی به آن دنیاي باقی  تحقق احکام حیات
منوا و هاجروا و جاهـدوا  االذین  ]و[« :فرمایـد  یه شریفه قرآن که میهجرت نماید و به این آ

عمل نماید و اگـر   2»عنداهللا و اولئک هم الفائزون ۀجاهللا باموالهم و انفسهم اعظم در فی سبیل
دانم که من لیاقـت شـهید شـدن را     کنم و می در این راه شهادت نصیبم شد، خدا را شکر می

چـه   ،دانم که روزي باید از این دنیـا بـروم   خداوند هم نیستم و میندارم، اما ناامید از درگاه 
خـواهم   مـی  ،خـدایا . چنـد حاجـت دارم   ،اما خدا. شهید شوم یا به مرگ طبیعی از دنیا بروم

. مـرا بـبخش   ،خـدایا . اگرچه گناهکار و بدم، اما هرچه هسـتم بنـده تـوام    ،بگویم بنده توام
دانـم مـن مسـتحق     چون می. بده ،و مرا عذاب بدهیمرا به جهنم ببر  ،خواهی اگر می ،خدایا

خاطر رضاي تو خـون خـود را    هاما خدایا مرا در پیش شهدا، شهدایی که فقط ب. عذاب توام
امـا   ،خواهی مرا به جهنم ببري ببـر  اگر می ،خدایا. رسوایم مکن ،اند در راه انقالب عزیز داده

دانـم کـه بـرادران بسـیجی      ون میچ. خدا مرا در پیش برادران مخلص بسیجی رسوایم مکن
خواهی مـرا بـه جهـنم     باز هم اگر می ،خدایا. کنند نسبت به برادران سپاه حساب دیگري می

                                            
  .در اصل وصیت نیامده است» از«واژة  -1
 . 20/ توبه -2
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. مان و خویشـان رسـوایم مکـن   وق ببري ببر، اما خدا مرا در پیش یاران و همسنگرانم و پیش
واهم بـر آتـش   خ دانم که من طاقت آتش جهنم این دنیا را ندارم، چطور می خودم می ،خدایا

گویا بر آتش جهـنم   ،خدایا. ام تحمل کنم را درست کرده دست خودم آن هجهنمی که خود ب
بر آتـش جهـنم صـبر     1خدایا گیرم. ام، تحمل کنم را درست کرده دست خودم آن هکه خود ب

تـو را چطـور تحمـل     ):(ات قسم دوري تو و ائمه و معصـومین  کنم، اما خدا به خدایی
و ) 7(منـی کـه بـه عشـق حسـین     . را چطور تحمل کنم) 7(حسین دوري ،خدایا. کنم

خواهم بگویم آمدن به جبهـه   باز هم نمی ،خدایا .ام به جبهه آمده) 7(عشق زیارت حسین
براي تو و نیتم خالص بوده، اما خدا تو خودت ما را خالص کن و با فضل و بخششـی کـه   

دالت با ما رفتـار کنـی همـه مـا یقینـاً      که اگر بخواهی با ع نه با عدالت ،داري با ما رفتار کن
  2.»الهی عاملنا به فضلک والتعاملنا به عدلک«. مستحق عذاب توایم

ـ  خواستم در این لحظه آخر عمرم چنـد جملـه   ،و اي مردم عزیز   عنـوان وصـیت    هاي را ب
به فرامین و رهنمودهـاي   .قدر امام را بدانید ،اي مردم شهیدپرور عزیز. خدمت شما بنویسم

نکنـد  . از دل و جان گوش فرا دهید و به آن عمل کنید و فرزندانتان را به جبهه بفرستید امام
طور که تابحال به جبهـه کمـک    جبهه بشوید و همان 3خداي ناکرده مانع اعزام فرزندانتان به

توانیـد بـرادران بسـیجی را     به دعاها اهمیت بیشتري بدهیـد و تـا مـی   . کردید کمک کنید می
مـورد دوري کننـد و    جوانان عزیز هم تقاضا دارم که دیگر از اختالفات بـی کمک کنید و از 

هاي ما در جبهه مثل مـرغ سـر بریـده پرپـر      هاي عزیز چرا در زمانی که بهترین جوان جوان
کننـد؟   گیري مـی  ها جبهه ها دانسته و ندانسته در مقابل بسیجی سري از جوان 4یک ،شوند می

کـنم بیاییـد و از اختالفـات     ادر کوچک از شما خواهش میعنوان یک بر هب ،هاي عزیز جوان
دوري کنید و قدر برادران بسـیج و سـپاه را بدانیـد و سـخنی هـم بـراي بـرادران پایگـاه و         

ـ   بسیجی در رویـد و میـدان را   ه ام که قدر خودتان را بدانید و نکند خداي ناکرده از میـدان ب

                                            
 .»گویا«در اصل وصیت  -1
 .)، غررالحکم)7(عیه امام علیاز اد. (خدایا با ما با فضل و کرمت رفتار و حکم کن نه با عدلت«ترجمه  -2
  .»از«در اصل وصیت  -3
 .»یه سري«در اصل وصیت  -4



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(د شهدا و ایثارگران آثار و اسنا     178

امـروز روز اسـتقامت و پایـداري در     برادرهـا . طلب باز کنیـد  سري افراد فرصت 1براي یک
فسـتقم کمـا   «: فرماید خصوص جنگ است و چنانچه قرآن هم می همقابل تمام مشکالت و ب

برادرهـا ایـن آیـه شـریف را سـرلوحه تمـام       . همه باید مقاومت و پایـداري بکننـد   2»امرت
 ر کـه تـا  طو کارهاتان قرار بدهید و نکند خداي ناکرده از جنگ خسته شوید و برادرها همان

کردید به پایگاه بروید که خود پایگاه ماننـد سـنگري    رفتید و کمک می می 3حال به پایگاه ه ب
آوردهاي انقالب و جنگ و از خون شـهیدانمان حفـظ و    است که باید در آن سنگر از دست

و این  4زیرا دعا سالح مؤمن است ،حراست بکنید و برادرها به دعاها اهمیت بیشتري بدهید
  .دادادي را حفظ کنیدسالح خ

حـال فرزنـد خـوبی بـراي شـما نبـودم و        ه ب مرا ببخشید که تا ،و اما پدر و مادر عزیزم  
شیرت را بر من حـالل کـن و از بـراي     ،مادرم. کردم همیشه باعث نگرانی شما را فراهم می

چون من بنده خوبی بـراي   ،کن تا خدا مرا ببخشد] از خدا[من از خدا طلب عفو و بخشش 
پدر و مادر . از من راضی باشید تا خدا هم از من راضی باشد ،پدر و مادر عزیزم. ا نبودمشم

امیدوارم که بتوانم با تقدیم خون نـاچیز و جسـم ضـعیف خـود بـه اسـالم و امـام         ،عزیزم
 ،همسر فـداکارم  ،و شما همسر خوب و مهربانم. عزیزمان رضایت خدا و شما را فراهم کنم

بی براي شما نبودم و نتوانستم وظیفه همسري را نسـبت بـه شـما    ببخشید که من همسر خو
کـردم کـه    کردم و خـدا را شـکر مـی    وجود شما افتخار می همسرم همیشه من به. انجام دهم

خـواهم مـرا    چنین همسري خوب و فداکار مثل شما را داشتم و در آخر از شما همسرم می
ام را نسـبت بـه شـما انجـام دهـم       یفـه ببخشید و از من راضی باشی و از اینکه نتوانستم وظ

حسن، از شما هم تقاضا دارم که از برادر خود راضـی   ،خواهم و اما شما برادرم معذرت می
ام  شود و باید اسلحه از دست رفته تر می حسن جان با شهادت من وظیفه شما سنگین. باشید

                                            
 .»یه سري«در اصل وصیت  -1
کـه   پس اي رسول، تو چنان«: ترجمه» فاستقم کما امرت و من تاب معک و التطغوا انه بما تعلمون بصیر« 112/ هود -2

و از حـدود الهـی   ) نیز پایدار باشـد (خدا رجوع کرد مأموري پایداري و استقامت کن و کسی که به همراهی تو به 
 .»کنید بصیر و داناست هیچ تجاوز نکنید، که خدا به هر چه شما می

 .تعلیقات. ك.ر -3
 ).214، ص 4اصول کافی، ج (» الدعا سالح المؤمن« -4
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خواهم حجابتان را حفظ  از همه شما می ،را بردارید و راهم را ادامه بدهید و شما خواهرانم
شود و اگر خواستید  نکنید که با گریه شما دل دشمن شاد می  کنید و در مرگ من زیاد گریه

 ،گریه بکنید و شما عمو و زن عموي عزیـزم ) 7(باید براي مظلومیت حسین ،گریه بکنید
اي شما همیشه مثل یک پدر و مادر مهربان براي من بودید و ببخشید که من داماد خوبی بـر 

امیدوارم که مرا حالل کنیـد و   .انجام دهم] شما[ام را نسبت به  شما نبودم و نتوانستم وظیفه
ها و تمام کسانی  و خویشان و همسایه قوماناز من راضی باشید و در آخر از همه شما تمام 

خـواهم بـراي مـن از خـدا      شناسند، طلب عفو و بخشش دارم و از همه شما مـی  که مرا می
  .بید و دعا به جان امام را فراموش نکنیدحاللیت بطل

   .نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  »والسالم«

  حسین ابراهیمی ،بنده گناهکار خدا
3/10/65  

  فرزند محمد
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  هاي کلیدي عبارت
I  نـور و   سـوي  با خلوص نیت و پاکی باطن، تمام مادیات زندگانی و دنیوي را کنار گذاشته و بـه

 .کشم پرمی شهادت
I باشد که در صحراي کربال شهید شد می) 7(رهبر من حسین. 
I خاطر تو و بـراي رضـاي    هفقط ب ،اي که از خانه خارج شدم تو شاهدي که از آن لحظه ،خداوندا

 .تو آمدم
I دوستان را ترك  و پدر و مادر و خانواده. جانم را فدا کنم) 7(اکبر حسین آمدم تا همچون علی

 .گفتم
I  و «را مستجاب کرده  »الهی التکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابدا«با تو تعهد نمودم که این دعایم که

 .»اي به خودم وامگذاري مرا لحظه
I اي بازوان انقالب، بجوشید از خون ما و به تداوم این انقالب ادامه دهید. 
I اي مردم، به هوش باشید که اکنون امانت خدا در دست شماست.  
  

  اصغر علی :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  ابوالفضل :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1343ام شهریور  سی :تاریخ تولد
روسـتاي ورکیـان از توابـع     :محل تولد

  شهرستان دامغان
  یپلمد :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  موج انفجار :نحوة شهادت

رضـاي   گلـزار شـهداي فـردوس    :مزار
 شهرستان زادگاهش
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  ابراهیمیاصغر  علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  اعوذ باهللا من الشیطان الرّجیم

اهللا فیقتلـون و   یقاتلون فی سبیل لجنّـۀ انّ اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانَّ لهم ا«
واالنجیل و القرآن و من اوفی بعهـده مـن اهللا فاستبشـروا     یۀیقتلون وعداً علیه حقاً فی التّور

   1.»ایعتم به و ذالک هو الفوز العظیمببیعکم الذي ب
کند که در برابرش بهشت بـراي آنـان    ها و اموالشان را خریداري می خداوند از مؤمنان جان«

این وعدة حقی اسـت بـر   ... شوند کشند و کشته می کنند، می آنها در راه خدا پیکار می. باشد
ا بـه عهـد خـود وفـادارتر     او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خـد 

اید و این پیروزي بزرگـی بـراي    اکنون بشارت بر شما بر داد و ستدي که با خدا کرده. است
  .»شماست

ها جـاري و   بخش اجساد و اجسام است و رحمتش بر همه انسان و یاد او که روح نام به  
  . رحمانیتش بر بندگان خاص نیز جریان دارد

هستی بر ما پوشانید و مـا اینـک    2ما منت نهاد و جامۀ حمد و سپاس رب عالمیان که بر  
باشد که با یاد او در دل، آرامش جایگزین . همیشه درمانده و خالصانه در درگاه او حاضریم

   .گردد
صادره از  ،5شماره شناسنامه  هب ،فرزند ابوالفضل ،اصغر ابراهیمی ورکیانی علی ،این حقیر  

افتخـارآفرین و   3نویسم بـه عملیـات   نامه را می این وصیتاکنون که  هم. 1343متولد  ،دامغان

                                            
  .111/ توبه -1
 .»جامعۀ هستی«در اصل وصیت  -2
در منطقـه عمـومی    28/7/62صیت شهید ابراهیمی مناسبت دارد در تـاریخ  ترین عملیاتی که با تاریخ پایان و نزدیک -3

این عملیات در سلسله عملیات مشترك بین سپاه پاسـداران و  . سلمانیه و منطقه عملیاتی پنجوین انجام گرفته است
اك مـیهن  کیلومتر مربـع از خـ   200سازي  از جمله دستاوردهاي آن آزاد. ارتش جمهوري اسالمی بوده با رمز یا اهللا

 .اسالمی از اشغال عراق بوده است
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هـاي جنـگ حـق علیـه      اینک که من عازم جبهـه . باقی نمانده 1پیروزمندانه رزمندگان اسالم
هستم و با خلوص نیت و پـاکی بـاطن، تمـام مادیـات زنـدگانی و      ) نور علیه ظلمت(باطل 

آکنـده از آن اسـت و آرزوي    که قلـب مـن   ،سوي نور و شهادت دنیوي را کنار گذاشته و به
کـار در   اي گنـه  کشم، امیدوارم که خداوند متعال این حقیر را که بنـده  پرمی ،دیرینۀ من است

باشـد کـه در    مـی ) 7(رهبر مـن حسـین  . سوي خود بکشد مقابل او هستم بپذیرد و مرا به
راه آن  اي از خواهم گوشـه  باشم می کار می صحراي کربال شهید شد و من هم که انسانی گنه

  . بزرگوار را بپیمایم و عاشقانه شهید شوم
خاطر تـو و بـراي    هاي که از خانه خارج شدم فقط ب تو شاهدي که از آن لحظه ،خداوندا  

پـدر و مـادر و   . جانم را فـدا کـنم  ) 7(حسین 2اکبر آمدم تا همچون علی. رضاي تو آمدم
پس با تو . تر از دوستی آنان بود زیرا عشق من به تو مهم ،دوستان را ترك گفتم ]و[ خانواده

را مسـتجاب کـرده    3»عین ابدا فۀتکلنی الی نفسی طرالالهی «تعهد نمودم که این دعایم که 
و اکنـون کــه در ایـن دانشــگاه الهـی و کارخانــه     .»اي بــه خـودم وامگــذاري  و مـرا لحظـه  «

خـواهم   از تو مـی  ،دانم سوي تکامل براي مردم می ام و آن را پلی به قدم گذاشته 4سازي انسان
خـواهم کـه از مادیـات و     سوي خود بکشی و از تو می که نیت مرا خالص گردانده و مرا به

دانی که مـن چقـدر    اي خداوند قادر، تو خودت می. رها ساخته و جزء شهدا قرار دهی ایدن
 ؛باشد، بلکه پیـروزي در راه توسـت   دانی که هدف من شهادت نمی مشتاق شهادتم و نیز می

  .شویم کشیم و اگر نتوانستیم کشته می توانستیم میاگر 
جان جانان، مرید مریدان، عصاره رسـالت پیـامبران از آدم تـا     ،بر اماممان ،درود بر رهبر  

سـنگر   ، هـم )6(کـیش محمـد   رزم ابراهیم، همراه موسی، دوست عیسـی، هـم   خاتم، هم
حــامی  اي ،اي مـاه جمــاران  ؛)عــج(گــام مهـدي  ، هـم )7(فکـر حســین  هــم ،)7(علـی 

این را بدان که این مردم با تو میثاق بسته و هرگز دست از  ،اي امام ،مستضعفان، اي خمینی

                                            
 .»رزمندگان اسالمی«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 ).204، ص 18بحاراالنوار، ج . (است) 6(حدیث از رسول اکرم -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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سـر   ها که در تاریکی و ظلمت بم .زیرا تو به اسالم وفاداري ،دارند و به تو وفادارند تو برنمی
ین طلبی بودیم و او بود که همچون کوهی استوار بر د بردیم و در طلب مادیات و عافیت می

اش،  بـا رهبـري پیامبرانـه    ،خداوند او را زنده بدارد تـا  .نابودي نجات داد ۀخدا ما را از ورط
   1.این ملت را به فیض رساند و وارث زمین گرداند

این شما بودید که ما  .توانم بنویسم من براي شما چه می .سالم بر تو اي امت شهیدپرور  
ها چه ارزشی دارد کـه در راه   دید و اکنون این خونرا راهنمایی کردید و در ادامه راه امید دا

شو که ما جوانـان بـا خـون    اب سیر ،اي انقالب. ساز است، ریخته شود که راه هستی ،اسالم
   .کنیم آبیاریت می

بـه   ،اي مـردم  .بجوشید از خون ما و به تداوم این انقالب ادامه دهید ،اي بازوان انقالب  
ر دست شماست و این وظیفه شماست که از او حفظ و هوش باشید که اکنون امانت خدا د

است، گـوش   )عج(هاي امام زمان حراست کرده و به فرمان امام خمینی، او که همانند فرمان
  . دهید
، 6ها ، دستغیب5ها ، مفتح4ها ،مطهري3ها بهشتی بسیاري چون 2این امام گرچه در داغ یاران  

جوشان آنـان امـام را در تـداوم     ولی خون گرم و ،نشسته 8و باهنرها 7ها ، رجایی6ها دستغیب
سـازد و اکنـون بـه     و اسالم امیـدوارتر مـی  ) عج(انقالب امید داده و او را در یاري امام زمان

شماست که از اسالم خود حفاظت کرد، تا مبـادا روحانیـت را از آن جـدا سـازند،      9]عهدة[
   .زیرا اسالم منهاي روحانیت اسالم نیست

                                            
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .کند رخی اشاره میاشاره به شهادت یاران امام در ترورهاي متعدد منافقین که شهید در ادامه به ب -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .تعلیقات. ك.ر -8
 .براي فصاحت و رسایی اضافه شده است. در اصل وصیت واژه عهدة وجود ندارد -9
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دار مجاهد، پـرچم   زنده قدر، این شب رهبري این امام عالی برخروشید و با ،اي مسلمانان  
هـا بـه اهتـزاز     اهللا را در سراسر جهان و بـر فـراز بلنـدترین قلـه      اال  اله پرافتخار و خونین ال

در میـدان نبـرد   ) 7(زیـرا حسـین   ،مبادا در رختخواب ذلت بمیرید ،اي جوانان. درآورید
در ) 7(زیـرا علـی   ،لـت و غفلـت بمیریـد   مبـادا در رختخـواب ذ   ،اي جوانان ،شهید شد
در راه  )7(اکبر حسـین  تفاوتی بمیرید، چرا که علی شهید شد و مبادا در حال بی 1محراب
مبادا امام را تنها گذارید، زیرا اگر او را تنها  ،اي مردم .در میدان نبرد شهید شد )7(حسین

 ،مبادا نماز جمعـه  ،اي مردم. گذارید، همان به سر شما خواهد آمد که بر سر مردم کوفه آمد
همیشـه بـا حضـور هرچـه     . را ترك کنیـد  2این سنگر عاشقان اهللا و سنگر عبادت و سیاست

اي پـدران  . هاي آن را محکم کرده و آن را مانند نمازهاي یومیه واجب بدانید تر صف فشرده
امـت جـواب   زیـرا فـرداي قی   ،ها جلوگیري کنیـد  مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه ،و مادران
همیشـه   .را نمودنـد  3شـهید  72توانید بدهید که تحمـل   را نمی) 3(و زینب) 7(حسین

با یکدیگر وحدت داشته و یکپارچه مشـت   4»اهللا جمیعاً والتفرقوا واعتصموا بحبل«طبق آیۀ 
  .سر ایادي شرق و غرب فرود آورید رمحکمتان را ب

ر خودتان را بدانید که امـام بـه شـما    دالوران مکتب اسالم، قد ،و اما شما پاسداران عزیز  
و از مقام محترم پاسـداري خـوب پاسـداري کنیـد تـا خـداي نـاکرده مقـام          5کند افتخار می

ایستاده  آمریکاحال عمل کردید در مقابل  گونه که تابه دار نشود و همیشه همین پاسداري لکه
  .و منافقین را از جاي برکنید

                                            
 .تعلیقات. ك.ر -1
از سـخنان حضـرت   » بخش ز عبادي سیاسی یا نمازهاي وحدتنماز جمعه سنگر است یا نماز جمعه نما«تعبیرهاي  -2

 .)جلدي 22صحیفه امام، دور . (امام خمینی است
بـه  ) 7(تن یا شهداي کربال اشاره به واقعه عظیم و تاریخی کربال دارد که در آن حضرت امام حسین 72شهادت  -3

تـن از همراهـان شـجاع و     72شان به همـراه  در آن واقعه ای. همراه خانواده و یارانش در نبرد با یزدیان حاضر شد
 .موحد خود به شهادت رسید

اهللا  واعتصـموا بحبـل  «: آیـه چنـین اسـت   . اشاره کـرده اسـت  ... در اصل وصیت همه آیه را نیاورده و فقط به اعتصوا -4
زنیـد و   همگـی بـه ریسـمان خـداي چنـگ     «: ترجمه) 103/ عمران آل(» اهللا علیکم جمیعاً وال تفرّقوا واذکروا نعمت

 .»هاي خداي را بر خود یاد کنید پراکنده مشوید و نعمت
 .»ورزد امام افتخار به شما می«در اصل وصیت  -5
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کاري نکنید که مفسدین از شما . ما باید الگو باشیدو شما اي برادران انجمن اسالمی، ش  
شماها وظیفه سنگین و مهمی به دوشتان است که باید آن را به خـوبی  . نقطه ضعف بگیرند

زیـرا   ،خـود بکشـید   سـوي  بـه تفـاوت را   به جلسات خود ادامه دهید و افراد بی. انجام دهید
آنها به نرمی و خوبی رفتار کنید تـا   به افراد زیاد سخت نگیرید و با. پذیر است خداوند توبه

اي در  بینیـد کـه عـده    آموزان، شما می و شما اي دانش. ت نمایدیادانشاءاهللا خداوند آنها را ه
اگـر در جبهـه بـه شـما احتیـاج      . اند ولی امسال شهید و معلول شده ،سال قبل با شما بودند
نید که زاهـدان شـب و شـیران    شماها باید در جبهه جاي افراد را پر ک. است به جبهه بروید

کسـانی کـه بـراي آنهـا      و انـد  آموخته) 7(این درس را از موالي خود علی. دنا بوده 1روز
درس بخوانند و با درس خـویش قلـب وابسـتگی را نشـانه رونـد و ظلـم و        ،مقدور نیست

  .استکبار را نابود نمایند
که در قـاموس شـهادت واژه    این را بدانید ،و شما اي پدر و مادر و برادران و خواهرانم  

گوینـد کـه    شهادت به حیاتی مـی . باشد و هرکس را لیاقت شهادت نمی 2.باشد وحشت نمی
 3عنـوان خمـس   هرسالی خُمس دارد و من هـم بـه  . شخص با هدف کشته شود و حق باشد

سوي معشوق خویش شتافته و سـفیر   هبرادران و خواهرانم فدا شدم و این را بدانید که من ب
 ازیـر  ،پس براي رضاي خدا در مألعام نگریید. مرا با عروس شهادت خواندند 4ها عقد گلوله

 .در نبـود مـن گریـه کنـی     مبـادا  مـادرم . بلکه شکست اسالم گریه دارد. شهادت گریه ندارد
  .گریه کن )7(اکبر حسین هرگاه خواستی گریه کنی براي علی

                                            
زاهد اللیل «در بیان صفت مؤمن باشد ) 7(تواند تحت تأثیر این روایت منسوب به حضرت علی عبارت شهید می -1

 .»زاهد شب و شیر روز» «و اسد النّهار
از سخنان حضرت امام خمینی است که در آن شـرایط تـاریخی   » قاموس شهادت واژه وحشت نیستدر «تعبیر بلند  -2

 .)جلدي 22صحیفه امام دوره . (در تقویت روحیه نیروهاي رزمنده بسیار مؤثر بود
هید انگیز و در عین حال از پایبندي و اعتقاد ش شود، بسیار دل کاربرد واژه خمس براي خود که در راه خدا شهید می -3

 .دهد به فروع دین خبر می
در عـین حـال کـه حماسـی و قهرمانانـه      . کامالً بدیع، شاعرانه و بکر است» عقد خود را با سفیر گلوله بستن«تعبیر  -4

 .دهد خصوص شهید ابراهیمی خبر می طلبی رزمندگان به باشد و از روحیه شهادت می
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دارم و امیدوارم که از خط امـام کـه   از شما نیز امید عفو  ،و شما اي برادران و خواهرانم  
سـاز حکومـت    و اسالم است جدا نشوید و این حکومـت را زمینـه   1]زمان[همان خط امام 

چـه   .گردانید و در انجام فرایض دینی سستی نکنید و با دوستان خوب بنشـینید ) عج(مهدي
اهم کـه اگـر   خو و از شما می... بسا افرادي صددرصد مکتبی بودند و با افرادي بد نشستند و

مبادا اجازه دهی اسلحۀ گـرمم بـر زمـین افتـد و      ،مرا ببخشید و تو اي برادرم ،شما را آزردم
نیـد کـه   کام را بردار و راهم را ادامه بده و همیشه سعی  اسلحه .خون گرمم از جوشش بیفتد

کـه   ،هاي انقالبی جهاد سازندگی و سـپاه  در راه اسالم خدمتگزاري خالص بوده و در ارگان
صـبر  . مبادا در نبودم گریه کنید ،به منزله بازوان انقالبند، انجام وظیفه کنید و تو اي خواهرم

بـه پایـان    4]را[سـخنم   3جا با شعار خدایا خدایا در همین. است 2کنید که خداوند با صابران
  .نمایم رسانده و از تمام شما همشهریان طلب عفو و مغفرت می

  ).سرپل ذهاب(منطقۀ جنگی غرب  15/7/62بعدازظهر روز جمعه  5ساعت 
  »والسالم«

  علی اصغر ابراهیمی
  به امید زیارت کربالي حسینی

  

                                            
 .دهد الم از افتادگی این واژه خبر میسیاق ک. پس از امام نبود» زمان«در اصل وصیت واژه  -1
شـاید  . هـایی مشـابه و قریـب بـه ایـن مضـمون       و آیه) 153/بقره(» ان اهللا مع الصابرین«: ترجمه این آیه قرآن است -2

بـاذن اهللا واهللا مـع    کثیـرة  فئـۀ غلبـت   قلیلـۀ  فئۀکم من «: ترین آیات در این زمینه براي رزمندگان این باشد مناسب
 ).249/ قرهب( .»الصابرین

را نیاورده و با ذکر خدایا خدایا بـه اصـل و   » نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را «شهید همۀ شعار یعنی  -3
 .ي رزمنده بود اشاره داردهاکل شعار که ورد زبان نیرو

 .افتاده است» را«در اصل وصیت واژه  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I خواستم رضایت تو را جلب کنم من در طول عمر همیشه می ،خدایا. 
I گویم ترا از اینکه زندگی مرا سعادت و مرگ مرا شهادت قرار دادي شکر می ،خدایا . 
I گاه از یاد نبرید ا هیچامام ر . 
I پشتیبان روحانیت و والیت فقیه باشید.  
I دعاها را بخوانید. قرآن را بخوانید . 
I آورد ها را باشکوه برقرار کنید که قلب دشمن را به درد می ها و جمعه نماز جماعت.  
I جنگ را هرگز فراموش نکنید ،امت عزیز.  
I به دنیا دل نبندید که دیگر آخرتی ندارید. 
I است[ ول پیامبر دنیا زندان مؤمنبه ق[. 
I وحدت همیشگی را حفظ کنید. 
I به خود معلولین احترام قائل شوید ،هاي شهدا، اسرا، مفقودین، معلولین به خانواده. 
I ه فکر آخرت خود باشیدب . 
I اند آنهایی که هنوز در خواب غفلتند از قافله عقب مانده. 
I به جبهه احتیاج داریم جبهه به ما احتیاجی ندارد، بلکه ما هستیم که. 
I هایی است از مدیران، دبیران، مربیان جبهه محل خودسازي و دانشگاه انسان.  

  اکبر علی :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  حسینعلی :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1345وپنجم اردیبهشت  بیست :تاریخ تولد
  شهر سرخه از توابع شهرستان سمنان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام
  1365ونهم اردیبهشت  بیست :دتتاریخ شها

  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اکبر ابراهیمی علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
را کـه   یخـدا آن مومنـان  « 1»اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص ان«

  .»دارد ست و پایدارند، بسیار دوست میدر صف جهاد با کافران مانند سد آهنین همد
سپاس خدایی را که پیامبرانش را براي هدایت ما مـردم فرسـتاد تـا امـت را از تـاریکی        
هاي روي زمین آفریـد   سپاس پروردگاري را که ما را نیز جزء انسان. سوي خود فراخوانند به

   2.و به ما عقل و شعور داد تا راه را بازشناسیم
امـت   ،از جمله امام امـت  ،حقشان هامامان معصوم و پیروان ب ،ائمه اطهار درود و سالم بر  

معلولین و سالم خـدا بـر شـهیدان راه     ،مفقودین ،اسرا ،هاي محترم شهدا شهیدپرور، خانواده
  .درود خدا بر رزمندگان پرتوان 3.اهللا اهللا تا بدر روح حق از بدر رسول

پـا بـه ایـن     28/3/45هـا چـون در تـاریخ    تو خود شاهدي که بنده روزي از روز ،خدایا  
ها و مقـداري نیـز در    مقداري را در خوبی .جهان نهادم و تاکنون عمري از من گذشته است

ولی االن بـا   ،آن روزي که مرا آفریدي چون نوزادي پاك و معصوم بودم. ها صرف شد بدي
  . کنم باري گناه در این جهان زندگی می کوله
خواستم رضایت تو را جلب کنم ولـی در بعضـی از    میشه میمن در طول عمر ه ،خدایا  

ولی افسوس که در بعضـی   ،مواقع پایم لرزید و در پی آن بودم که همیشه تو را داشته باشم
نگرم ترا  با همۀ این وجود، زمانی که خودم را می. کرد از مواقع شیطان درون مرا وسوسه می
در ایـن شـهر    .خدا، زمان موعود فرارسید حال اي. گویم شکرگزارم و همیشه ترا سپاس می

جـاي   نامه به عنوان وصیت شویم چند کالمی را به خونین خرمشهر در حالی که آمادة رزم می
  .گذارم می

                                            
  .4/ صف -1
  .اشاره کرد 38، سورة غافر آیه 87، سورة انعام آیه 18ن به سورة زمر آیه توا هاي متعددي است که می آیه  ترجمه -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
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گویم که روزي مرا آفریدي و امروز هم خواستت بر این بود که بـه   ترا سپاس می ،خدایا  
مرا سعادت و مرگ مرا شـهادت قـرار    گویم ترا از اینکه زندگی شکر می ،خدایا 1.تو برگردم

بنده تو بودن را بـه   ،جبهه آمدن ،ترا سپاس گویم از اینکه توفیق قرآن خواندن ،خدایا. دادي
هـا تـرا شـکرگزارم کـه بـه مـن توفیـق نوشـتن          بعـد از همـۀ شـکرگزاري    .من عطا کـردي 

نویسم تا شـاید   عنوان این می اي در این مکان مقدس دادي و این چند کالم را به نامه وصیت
  .دعاي خیر امت باعث آمرزش گناهان شود

اي امت شهیدپرور، سخن بسیار است ولی افسوس که قلم و دست حقیر تـوان نوشـتن     
هـاي شـهدا را    نامـه  گویم که اي ملـت عزیـز، وصـیت    اي به شما می فقط چند جمله .را نداد

اگـر مـن    .جا گذاشتند ا را بهه نامه ها بعد از شهادت وصیت خیلی .بخوانید و بدان عمل کنید
  .دیگر هیچ نخواهم نوشت ،شود می 2ها عمل بدانم که به همان وصیت

   ...و آن این است که. پیام من همان پیام شهداي دیگر استچرا 
قـرآن را بخوانیـد،    3.فقیـه باشـید   پشتیبان روحانیت و والیت. گاه از یاد نبرید امام را هیچ  

. باشـد  دعاها را بخوانید، دعاها سخن شما با خداي عزوجل می. قرآن کالم خدا با شما است
امـت  . آورد قلب دشمن را به درد مـی که  4ها را با شکوه برقرار کنید ها و جمعه نمازجماعت

ببینید هماننـد   .در زمان جنگ هیچ عذري پذیرا نیست. جنگ را هرگز فراموش نکنید ،عزیز
اید ولی  هرچند که تاکنون خوب عمل کرده ،نباشد که او را یاري نکردند )7(زمان حسین

به دنیا دل نبندید که دیگر آخرتی نیک ندارید که به قـول  و  .اي دیگر است سخن من با عده

                                            
  .نزدیک است» الیه راجعون اناهللا و انا«مفهوم عبارت به ترجمه  -1
  .»عملی«در اصلِ وصیت  -2
  .ههاي حضرت امام است در دفاع از روحانیت و والیت فقی این عبارت مأخوذ از سخنان و توصیه -3
نمـاز  «: انـد  امام خمینی سخنان گوناگونی مبنی بر برقراري نمازهاي باشکوه جمعـه و جماعـت دارنـد؛ از آن جملـه     -4

جمعه یک عبادت سیاسی و اجتماعی است که در هر هفته مردم اجتماعات زیاد بکنند و مسائلشان را حـل بکننـد   
همـان،  (» م مساجد را و ارشاد ملت را حفظ کننـد ائمه جماعت محک«) 137بیان امام در سنگر نماز، ص(» در آنجا
یکی از برکات این نهضت و انقـالب  «) 162همان، ص(» نماز را در جماعت بخوانید، اجتماع باید باشد«) 158ص

  ).167همان، ص(» هاست همین اقامه نماز جمعه
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وحـدت  . ایـد  از کدام زندان تـاکنون خیـر و خوشـی دیـده     1،]است[پیامبر دنیا زندان مؤمن 
ه است و جنگ را به همیشگی را حفظ کنید که همان وحدت است که اسالم را سرفراز کرد

هاي شهدا، اسـرا،   به خانواده. کند متصل می) عج(پیش و انقالب را به انقالب حضرت مهدي
و  2چـرا کـه چشـم و چـراغ ملتنـد      ،به خود معلولین احترام قائل شوید ،مفقودین، معلولین

مـن  همیشه خود را جاي آنها بگذارید، یا بیشتر به یاد آنها باشید و بدانید کـه خـدا فرمـود    
همیشه به یاد آنها باشید و هرچند گاهی به دیدن  3.باشم هاشان می جانشین شهدا در خانواده
   .اي بگیرید و آنها نیز خشنود باشند و تسلی دلی براي آنها باشد آنها بروید تا شما روحیه

خـواهم   اي که به ضرر اسالم است بپرهیزید و از شما مـی  هاي بیهوده صحبت از تفرقه و  
انـد، نصیحتشـان    شوند و هنوز هدایت نشده ري که در شهر باعث آبروریزي شهر میچند نف

بگیرید و سخن من با آنها این است که اي عزیـزان  ] را[کنید و اگر هدایت نشدند جلوشان 
بیایید راه را بیابید و راه راست را انتخـاب کنیـد و    .گذرد، به فکر آخرت خود باشید دنیا می

ها هستند که انقالب و جنگ را به پیش  پاه و رزمنده را بدانید که همینس ،قدر برادران بسیج
  .اند برند و تاکنون برده می
پیامم به محصلین این است که در دو جبهه بجنگید که در دنیا و آخرت خشنود باشید و   

فکـر نکنیـد کـه اینهـا عقـب       .آموزي بودند در کنار شما بدانید این عزیزان رزمنده هم دانش
اند و ایـن را بایـد همـه     اند، بلکه آنهایی که هنوز در خواب غفلتند از قافله عقب مانده هماند

کـه جبهـه    بدانند جبهه به ما احتیاجی ندارد، بلکه ما هستیم که به جبهه احتیاج داریم، چـرا 

                                            
  .»الدنیا سجن المومن«ترجمه این حدیث نبوي است  -1
صـحیفه  (» خانوادة شهدا چشم و چراغ این ملتنـد «م خمینی نزدیک است که فرمود این عبارت به سخن حضرت اما -2

  .)امام خمینی
. اي وجـود نـدارد   در محتـواي هـیچ آیـه    »باشم هاشان می من جانشین شهدا در خانواده« :این عبارت که خدا فرموده -3

امـا در   ،یث قدسـی مشـهور بـود   حد عنوان بههاي دفاع مقدس  اي است از آخر این عبارت که در سال شاید ترجمه
من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی و من عرفنـی احبنّـی و   «. صورت زیر دیده نشده است کتب معتبر حدیث به

ی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلۀ و من قتلته فعلی دبیۀ فأنادیته الشـیعه حـدیثی    در وسائل. »من احبنّ
من دعانی اجبته و مـن سـألنی اعطیتـه و مـن اعطـانی شـکرته و مـن        : الی قالان اهللا تع«: شبیه این نقل شده است

عصانی سترته و من قصدنی ابقیته ومن عرفنی خیرته و منِ احبنی ومن احبته ومن قتلته فعلی دیته و من علی دیتـه  
  ).419، ص 18ج (» فأنا دیته
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خـواهم در   مـی  .مربیـان  ،دبیـران  ،سازي اسـت از مـدیران   محل خودسازي و دانشگاه انسان
راه شـهداي   ،آمـوز  عزیزان دانش. تی و آموزش برادران بیشتر کوشش کنندپرورش و سرپرس

 ،انجمن را ادامه دهند و به فعالیت بپردازند تا خدا از همۀ ما راضی باشد و بدانید جنـگ مـا  
شـما  هـاي دو جبهـه    همـه و همـه در گـرو همـان فعالیـت      ،جامعۀ ما ،کشور ما ،انقالب ما

شور ما دیگر به مستشاران خارجی احتیـاجی نداشـته   پس چنان تحصیل کنید که ک .باشد می
خطر تهدید کند،  که اگر کشور امن نباشد و البته درس را در کنار جنگ بخوانید، چرا .باشد

  شود که در کالس درس نشست و به تحصیل ادامه داد؟ دیگر چگونه می
ـ   کنم که آن و اما پدر و مادر، از شما کمال تشکر را می   د کـه مقـداري   چنان تـربیتم کردی

قلـم قاصـر اسـت از     .اگر انشاءاهللا خـدا قبـول کنـد    ،بتوانم به اسالم و مسلمین خدمت کنم
پس خـدا را از  . اید که هرچه بگویم شما به من آموخته چرا ،اي براي شما نوشتن چند جمله

معرفـت شـما   ] و[خود راضی نگه دارید و رضایت خدا با صبر و تقوا و ایمـان و اخـالص   
شب و در هر زمان برایم کشیدید، کمال  در آخر از زجرهایی که شب و نیمه. آید دست می به

خـواهم کـه حقیـر را ببخشـند و      ها و خواهرها نیز می همچنین از اخوي .نمایم تشکر را می
امید اسـت شـما بـرادران بـه     . که امید آینده کشور هستند چرا ،فرزندان را چنان تربیت کنند

  .هرجایی رضایت الهی را جلب کنیدفعالیت ادامه داده و در 
در آخر از کلیـه  . روز روزه قضا و مقداري نماز قضاء برایم اداء کنید 60در ضمن مدت   

همسـنگران جبهـه، در    ]و[ کسانی که حقی بر گردنم دارند از جمله پدر و مـادر و دوسـتان  
  . خواهم که حقیر را حالل کنند و امت شهیدپرور می ،ها مأموریت

  »والسالم«
  چند ساعت قبل از شروع عملیات ،شهر خونین خرمشهر

20/11/64  
  اکبر ابراهیمی علی ،الحقیر
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  هاي کلیدي عبارت
I فرستید سالم بر پدران و مادران گرامی که فرزندان خود را به کربالي حسینی می. 
I ام فقط براي خدا هست به خدا قسم من که در این راه آمده . 
I زیر بار منافقین نخـواهیم   ،شما باید بدانید که اگر ملت ایران همگی کشته شوند ،اه اي شهیدداده

 . رفت
I ساز است ها انسان جبهه . 
I اگر کشته شویم و اگر بکشیم پیروزیم . 
I حق همیشه پیروز است.  
  

  علیرضا :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  صفرعلی :پدر  نام

  طوبا :نام مادر
  1344یکم خرداد  :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع    روسـتاي میـان   :محل تولـد 

  شهرستان شاهرود
  سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362پانزدهم خرداد  :تاریخ شهادت
  سردشت :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علیرضا ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  خداوند بخشنده مهربان نام به

خدایا به آنچـه تـو دوسـت داري و از آن راضـی هسـتی      « »رضیاللهم وفقنا لما تحب و ت«
  .»بدار 1موفقمان

شکن زمان و رهبر انقـالب   ش امام خمینی و بتبرحقو نایب ) عج(با سالم بر امام زمان  
  .کفن از صحراي کربال تا حال و با سالم فراوان به رزمندگان اسالم وشهیدان گلگون

فرسـتید و   زندان خودتان را به کربالي حسـین مـی  سالم بر پدران و مادران گرامی که فر  
چنان تربیت کردند که  کنید و سالم بر آن مادرانی که فرزندان خود را آن به خداوند هدیه می

  . دهند خون خود را در راه اسالم می
اي مـادر   .ام، فقط براي خـدا هسـت   به خدا قسم من که در این راه آمده ،اي مادر عزیزم  

اگـر   ،کن و شما اي پدر ارجمندم 2مادر عزیز مرا حالل. براي من گریه کنی مبادا که ،عزیزم
طـور کـه امـام     به بزرگی خـودت مـرا بـبخش و حاللـم کـن و همـان      ] ي[از من بدي دید

و شـما   3ها صادر نماییم خواهیم انقالبمان را به تمام ابرقدرت بزرگوارمان فرمودند که ما می
شما باید بدانید که اگر ملت ایران همگی کشته شوند، زیر  4،ها اي شهید داده ،اي مردم عزیز

منافقین باید بدانند که ما تا ریشه آنها را از زمین نکنـیم، بـا آنهـا    . بار منافقین نخواهیم رفت
همانا مانند « 5»اولئک کاالنعام بل هم اضل«طور که در قرآن آمده است  همان. کنیم جنگ می

ـ  چهارپایان هستند بلکه گمراه مـن از شـما    ،عزیـز  7اي جوانـان  ،اي بـرادران . »از آنهـا  6دترن
                                            

  .»توفیقان«در اصل وصیت  -1
  .»حالّلم«در اصلِ وصیت  -2
صـحیفه امـام، ج   . (کنیم ما انقالبمان را به تمام جهان صادر می. جنگیم شدیداً می) آمریکا(آخرین قطره خون خویش با آنان ما تا  -3

  ).148، ص 12
  .»دادها«در اصلِ وصیت  -4
  ).سورة اعراف 179بخشی از آیه . (در اصل وصیت اولیک کل انعام بل هم اضل -5
  .تر است نه بدتر ترجمه درست واژة اضل گمراه. تر استمنظور شهید بد» بعتر«در اصلِ وصیت  -6
  .»جوانانه«در اصلِ وصیت  -7
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و اگر کـه   2ساز است که جبهه انسان 1هاي جنگ بیندازید خواهم که یک نظر هم بر جبهه می
بـرادران  . حق همیشه پیروز اسـت  3،کشته هم بشویم هم پیروزیم و اگر بکشیم هم پیروزیم

شگی را یادتان نرود و دیگر عرضی ندارم شعار همی. همیشه امام عزیزمان را دعا کنید ،عزیز
  .به جز سالمتی امام امت

الم و علیکم و ر« اهللا و برکاته ۀحموالس«  
  11/2/62علیرضا  ،فرزند حقیر شما

  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  

                                            
  .»اندازید به«در اصلِ وصیت  -1
  .ساز است برگرفته از سخنان حضرت امام خمینی است تعبیر جبهه انسان -2
مـا چـه   «از این سخن امـام خمینـی   قرائت دیگري است . »اگر که کشته هم بشویم هم پیروزیم و اگر بکشیم هم پیروزیم«تعبیر  -3

  .)جلدي 22صحیفه امام، دوره ( »کشته شویم و چه بکشیم پیروزیم
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  هاي کلیدي عبارت
I ما گریه نکنیدناراحت نباشید و براي  ،اگر من از این سفر الهی برنگشتم. 
I به خدا سوگند من راه خوبی را انتخاب کردم، راهی که قرآن و اسالم به ما دستور داده ،مادر. 
I ها اند که واجب است که برویم به جبهه کنیم که فرموده ما از اماممان تقلید می. 
I قلد امام هستیم امام واجـب کفـایی  ] و[گر من ]ا[ ،اهللا ي مردم، اي امت حزباکـرده   شمایی که م

 .ها بروند توانند باید به جبهه که آنهایی که می
I ناراحت نباشید و اجازه دهید برادران دیگـرم را بـه    ،اگر من و برادرم از این سفر الهی برنگشتیم

 .جبهه اعزام کنند
I فشانی کنید اي عزیزان قلبتان را پاك کنید و براي اسالم جان.   

  مجید :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  مدباقرمح :پدر  نام

  عذرا :نام مادر
  1345یکم فروردین  :تاریخ تولد
روسـتاي گـرمن از توابـع     :محل تولد

  شهرستان شاهرود
  سواد بی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365چهارم فروردین  :تاریخ شهادت
  فاو عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مجید ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
ناراحت  ،کنم که اگر من از این سفر الهی برنگشتم به خدا سوگند یاد می ،پدر و مادر عزیزم

نباشید و براي ما گریه نکنید، چون من و بـرادرم راهـی را انتخـاب کـردیم کـه شـهیدانمان       
هـا کـه    مثل بعضـی  .راهی را انتخاب نکردیم که باعث سرشکستی شما شود. انتخاب کردند
مادر به خـدا سـوگند مـن راه    . کنند، باید روز قیامت جواب بدهند تخاب میراه منافقین را ان

تقلیـد   1خوبی را انتخاب کردم، راهی که قرآن و اسـالم بـه مـا دسـتور داده؛ مـا از اماممـان      
و مـن بـه دسـتور امـام و رهبـر       ها اند که واجب است که برویم به جبهه کنیم که فرموده می

] و[گـر مـن   ]ا[ ،اهللا اي مردم، اي امت حزب. به جبهه رفتم خودم این راه را انتخاب کردم و
هـا   توانند باید به جبهه امام واجب کفایی کرده که آنهایی که می 2شمایی که مقلد امام هستیم

گیرم که اگر به جبهه نیاییـد بایـد روز قیامـت جوابگـو      خدا را شاهد می ،اي جوانان. بروند
چرا . توانستید و امکانات داشتید چرا نیامدید شما که میکنم که چرا  از شما سؤال می. باشید

شـهدا شـرکت    3کردیـد و در تشـییع   شـما کـه اخبـار را گـوش مـی     . اسالم را یاري نکردید
ایـن سـخن را بـه شـما      ،پـدر و مـادر عزیـز   . ولی خیلی از شما به جبهه نیامدید ،کردید می
راحت نباشید و اجازه دهید بـرادران  نا ،گویم اگر من و برادرم از این سفر الهی برنگشتیم می

دیگرم را به جبهه اعزام کنند تا اسلحۀ به زمین افتاده برادرانشـان را بردارنـد و بـا صـدام و     
شما بـه مـن خیلـی     ،مادرم. و کربالي حسین و قدس بزرگ را آزاد کنند 4گندنصدامیان بج

اگـر برنگشـتم شـما    خدمت کردي و من قدر شما را ندانستم و خیلی شما را اذیت کردم و 
در سـپاه شـاهرود   . برند یا نه دانستم واقعاً مرا می موقع رفتنم به جبهه چون نمی. مرا ببخشید

خواهند ولی من با هزار خواهش و تمنـا   من را نگه داشتند و گفتند در حال حاضر نیرو نمی

                                            
  .است» امامان«در اصل وصیت . منظور شهید حضرت امام خمینی است -1
  .»هستید«در اصلِ وصیت . استفاده شود» هستیم«کند از فعل  سیاق کالم حکم می -2
  .»تشیع«در اصل وصیت  -3
 .»بجگند«صیت در اصل و -4
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در اینجـا   مـن . خواهم مرا حالل کنی و مرا ببخشی آنها را راضی کردم و اعزام شدم حاال می
ها شما را دعـا خـواهم کـرد، زیـرا در جبهـه دعـا زود مسـتجاب         یعنی در سنگرهاي جبهه

پیام من براي برادران و دوستان و هموطنان عزیزم این است که اي عزیـزان قلبتـان   . شود می
وظیفۀ شما ایـن اسـت کـه     ،شما مسلمان هستید. فشانی کنید را پاك کنید و براي اسالم جان

بایـد  . خدا نکند که در خانه بمانیـد و بـه مـال دنیـا فکـر کنیـد      . الم خدمت کنیدباید به اس
  1].کنیم[وار باشیم و به فرمان امام لبیک گوییم و از تهمت و غیبت جداً خودداري  حسین

  
  

                                            
 .نامه افتاده است فعل پایانی جمله در وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I نماید محمد ابراهیمی، فرزند ابراهیم که در حال صحت و سالمت وصیت می . 
I دست کامل عیالم از حیاط ملک خودم یک اطاق با وسایل زندگی از هر نوعی یک نسبت به. 
I باشد که با یک ساعت آب موتور از عیالم  جریب می اي که از اسماعیل خریداري شده، نیم باغچه

  .باشد می
  

  محمد :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  ابراهیم :پدر  نام

  خانم ملکه :نام مادر
  1308دوم بهمن  :تاریخ تولد
روسـتاي دیـزج از توابـع     :محل تولد

  شهرستان شاهرود
  سواد بی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365وپنجم دي  بیست :تاریخ شهادت
  تپه هفت :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
حـال صـحت و سـالمت وصـیت     فرزند ابـراهیم کـه در    ،نامه برادر محمد ابراهیمی وصیت
نسبت به عیالم از حیاط ملک خودم یک اطـاق بـا وسـایل زنـدگی از هـر نـوعی        .نماید می
باشد کـه بـا یـک     جریب می نیم ،اي که از اسماعیل خریداري شده کامل و باغچه 1دست یک

  .قباله او باید داده شود) درجه اول(باشد و در  ساعت آب موتور از عیالم می
 ،و دو جریـب از فرزنـد دیگـرم    ،حسـین  ،دو جریب و نیم از فرزنـد  شورائهو اما زمین   

جهت خـرج عروسـی حسـن و در ضـمن      )تومان40000(/ و مبلغ چهل هزارتومان ،حسن
و اما بـدهکاري مـن کـه     2[...]خرج عزایم و نماز و روزه  )تومان40000(/ چهل هزارتومان

  :شود از این قرار است ،باید هرچه زودتر پرداخت
پـول   -3تومـان پـول،    1400/حسین عمـه   -2تومان،  1000/بدهی به سوپر سعید مبلغ  -1

گرفتـه و   3در ضمن پول انگور قرمز که از پسر حاج ابراهیم بگیـر هسـتم،  . تومان 700/دنبه 
 6و چنانچه چیزي باقی ماند هر طـور  5پرداخت نمایید 4]را[هایی که توضیح داده شده  بدهی

  .صالح بود به مصرف برسد
  

                                            
  .»یکدسته«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
 .کار هستم یعنی طلب» بگیر هستم«منظور شهید از  -3
 .وجود ندارد» را«در اصل وصیت واژة  -4
  .»نمایند«در اصل وصیت  -5
 .»تور«دراصل وصیت  -6
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  هاي کلیدي عبارت
I جان سپردن بهر ما آسان بود دشوار نیست      نخل آزادي ما را جز شهادت بار نیست.  
I زنم هاي زمان خود فریاد می بر سر طاغوت. 
I اي نابخردان زمان بهراسید که شیعه همیشه امامش پرخروش و فریادش کوبنده است.  
I روم جبهه حق علیه باطل می به ،کنش خمینی بت ،اینجانب تنها به عشق حسین زمانم.  
I   با نثار خون ناقابلم در به ثمر رسانیدن انقالب اسالمی وظیفه انسانی و اسالمی خود را به انجـام

  .رسانم
  
  

  محمد :نام
  ابراهیمی :خانوادگی  نام
  اهللا نصرت :پدر  نام

  صدیقه :نام مادر
  1344بیستم اسفند  :ولدتاریخ ت

روسـتاي کالمـو از توابـع     :محل تولد
  شهرستان شاهرود

  سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361پنجم خرداد  :تاریخ شهادت
  سقز :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد ابراهیمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1.»و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون«

  2نخــل آزادي مــا را جــز شــهادت بــار نیســت
  

  بهر ما آسـان بـود دشـوار نیسـت     3ردنجان سپ  
  

  از بــــراي ســــرفرازي بــــر فــــراز دارهــــا
  

ــت      ــا دار نیسـ ــت امـ ــار بسیارسـ ــثم تمـ   میـ
  

امام خمینی فریـاد   4نامۀ خود را با نام خدا آغاز و با یاد محمد ابراهیمی وصیت ،اینجانب  
نابخردان زمان زنم که اي  هاي زمان خود فریاد می سر طاغوت 5کنم و بر اکبر را رساتر می اهللا

زمان بدانید که شـیعه همیشـه امـامش پرخـروش و فریـادش کوبنـده اسـت و شـیعه امـام          
به جبهـه   ،شکن خمینی بت ،و اینجانب تنها به عشق حسین زمانم 6.یابد فریادگرش را در می
بلکه با نثار خون ناقابلم در به ثمر رسانیدن انقالب اسـالمی وظیفـه    .روم حق علیه باطل می

پـدر و مـادر و خـواهر و بـرادرانم و      8خود را به انجام رسانم و ضمناً به 7المیانسانی و اس
رسانم و امیـدوارم اگـر از ایـن حقیـر بـدي یـا خطـایی         سالم می 9همۀ دوستان و خویشانم

  . اند، مرا به بزرگی خودشان ببخشند دیده
  »والسالم«

  12/12/60مورخه 
  محمد ابراهیمی

                                            
بـزودي  » در حـق آل رسـول و اهـل ایمـان    «و آنان که ظلم و سـتم کردنـد   : ترجمه. سورة شعرا 227بخشی از آیه  -1

  .کنند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی و دوزخ انتقامی بازگشت می
  .»نخل آزادي ما جز شهادت بار نیست«در اصل وصیت  -2
  .»دادن«در اصل وصیت  -3
  .»یا«در اصل وصیت  -4
  .»به«در اصل وصیت  -5
  .»درمیابد«صیت در اصل و -6
  .»اسالم«در اصل وصیت  -7
  .»از«در اصل وصیت  -8
  .آمده است» را«در اصل وصیت قبل از سالم کلمه  -9
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  هاي کلیدي عبارت
I گزاریم نماز می با قربتی بر خون شهیدان رنگین ،اي به وسعت زمین ادهبر سج. 
I اکبر  مرگمان اهللا ۀنغم. 
I گاه آخرتمان قرآن تفریحگاه دنیایمان، کشت. 
I ام ها رنگ سرخ را برگزیده از بین تمام رنگ. 
I ها شهادت را از میان انواع مرگ . 
I ــاء ــامی انبی ــد ،از تم ــران) 6(محم ــامی رهب ــی ،و از تم ــدان )7(عل ــامی مجاه  ،و از تم

 .)7(حسین
I ام قرآن را برگزیده ،ها و از تمامی کتاب) عج(قیام حضرت مهدي ،از تمامی عصرها . 
I حاضر بودم که همگی را در راه اسالم فدا نمایم ،اگر من چند جان داشتم. 

  ابوالفضل :نام
  ابراهیمیان :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1342دوازدهم شهریور  :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  سوم متوسطه :تتحصیال

  بسیج :کننده ارگان اعزام
  1365وپنجم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

رضـاي   گلزار شـهداي فـردوس   :مزار
 زادگاهش
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  ابوالفضل ابراهیمیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
تومنون بـاهللا و رسـوله و    *تنجیکم من عذاب الیم ةیا ایهاالذین آمنوا هل ادلکم علی تجار«

شما را به تجارتی کـه شـما را    ،اي اهل ایمان« 1»...اهللا باموالکم و انفسکم تجاهدون فی سبیل
ایمان بیاورید به خدا و رسولش و جهاد کنید در  .کنم از عذاب خدا نجات بخشد داللت می

  .»...هایتان راه خدا با اموال و جان
نـام   نام نامی جهان، رسول گرامی اسالم و بـه  پاسدار حرمت خون شهیدان و به ،نام اهللا به  

نـام امـت    شکن جماران و به نام امام بت و به) عج(یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدي
  . قهرمان و خانواده شهدا

اي بـه عمـق    در قبلـه  ،با قربتی بر خـون شـهیدان رنگـین    ،اي به وسعت زمین بر سجاده  
هـا، بـا آیـاتی بـه زیبـایی       تـر از کـوه   ر صفوفی به شکوه اقیانوس، با ایمانی راسـخ هستی، د

   .گزاریم حقیقت، به امامت نورِ خورشید نماز می
اللـه را   ،هـا  از میـان همـه گـل    .جـا  مان یکسان اسـت و میالدگاهمـان یـک    عید و عزاي  

اکبـر هـر    مرگمـان، اهللا  2سرود پیروزیمان، نغمـۀ  .بهشت را ،ها ام و از بین تمامی باغ برگزیده
 ،، اخوتمـان، عبادتمـان  4هیبت توتمان، صالبت عزتمـان  3مان، سجده مفتاح هر رزم ،روزمان

نور اخترمان، موت اطهرمـان، مـرگ احمـدمان، جنـگ      5نماز امید اکثرمان، دعاي هر شبمان،
 شهادت، کتاب مکتبمان، نـور مشـعلمان، مقصـدمان،    .یکی است... زایمان،عاکبرمان، جشن 

  .یکی است

                                            
  .شود سورة صف را شامل می 11و  10هاي  دانسته شده اما آیات مذکور آیه 10تا  7در اصل وصیت این آیات،  -1
  .»نقمه«در اصل وصیت  -2
  .باشد» سجده«رسد  نظر می با توجه به فحواي کالم به -3
  .»عزتیمان«در اصل وصیت  -4
  .»شجان«در اصل وصیت  -5
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دنیایمان، کشتگاه آخرتمان، خرمگاه تاریخمان، زیارتگاه ملتمـان یکـی    1قرآن، تفریحگاه  
 ،هـا  ام و از میـان انـواع مـرگ    ها رنـگ سـرخ را برگزیـده    از بین تمام رنگ ،گورستان .است

بـه  یک از مـا   هیچ .ها را الله ،ها گورستان را و از میان تمام گل ،ها شهادت را و از تمامی باغ
مان سرد و خشن است و  عید و عزاي .مرگ طبیعی ما شهادت است .میریم مرگ طبیعی نمی
رویـد و نـه    مـان در گورسـتان مـی    حیـات  2مان قبرستان و زیبـاترین درختـان   میعاد چشمان

   .گورستان بلکه نورستان
 ،و از تمـامی مجاهـدان   )7(علـی  ،و از تمامی رهبـران ) 6(محمد ،از تمامی انبیاء  

هـا قـرآن را    و از تمـامی کتـاب  ) عج(و از تمامی عصرها، قیام حضرت مهدي) 7(حسین
  .ام برگزیده

  :پدر و مادر و امت قهرمان
ل و صـبر و شـهادت از    داري، ایثار، نوع شهامت، انسانیت، پاکی، راستی، امانت دوستی، تحم

در  داشتم حاضر بودم کـه همگـی را   هاي زمان انقالب است و اگر من چند جان می خصلت
راه اسالم فدا نمایم و در این راه همچون شمع بسوزم و راه را روشـن نمـایم، تـا رهـروان     

   .شهادت راه را به جان بپیمایند
خواهم سخنی کوچک بگـویم ولـی ایـن     اینک که در آخرین لحظات عمرم می ،عزیزانم  

  :باشد، این است همان وصیت من می ]که[، کوچکی سخنم
ند را که به ما نعمت جمهوري اسالمی را عطا فرمود و ما را بـه  اوالً شکر و سپاس خداو  

در جبهه حق علیـه باطـل حضـور یـابم و در ایـن       داد که بتوانمراه راست هدایت و توفیق 
و ایـن حرکـت آگاهانـه را بـا     . باشـم  شسـاز  دانشگاه الهی به دفاع از اسالم و مکتب انسان

، و پیـروي از دسـتورات امـام    مانخداونـد  فرمانبرداري از 3خاطر اطاعت و شناخت، فقط به
فرماید تـا زمـانی کـه فتنـه در روي      باشد، چراکه خداوند می او می برحق نایبو ) عج(زمان

                                            
  .»تفریگاه«در اصل وصیت  -1
  .»درختتان«در اصل وصیت  -2
  .شود پیشنهاد می» و«نوشته براي صحت متن » از«در متن  -3
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پدرم وصیت اصلی من در الي قرآن جلد سـیاه اسـت و ایـن را    ( 1.زمین است مقاتله نمایید
  ).دنباله آن سازید

 نمـاییم توانیم کاري  کشیم که نمی لت میکاران خجا ما گنه ،پدر و مادر و امت شهیدپرور  
 ،باشـد  سـاز مـی   که حرکت ،توانیم با اهداء خون خود فقط می. که مورد خشنودي شما گردد

. مجسـم سـازیم   2اي یاد فرزندانتان و عزیزان رزمنده را در پـیش چشـم شـما بـراي لحظـه     
ت شـهیدانتان و  افتیـد از خـاطرا   همگی به یادي می ،شنوید هنگامی که خبر شهادت ما را می

 .باشـد  فقط خواهش کوچکی که داریم التماس دعا بـه جـان امـام و رزمنـدگان اسـالم مـی      
امیدوارم که امام و امت و خانواده شهدا در قیامت شفیع ما گردند در پـیش سـرور آزادگـان    

  ).7(بن علی حسین
شـما پیـام   گویم که قادر نیستم که بـه   وقت نمی من هیچ ،)اهللا حزب(پدر و مادرم و امت   

: فرمایـد  طور که در قرآن می همان. نماید دانم که خداوند متعال مرا کمک می بدهم، چون می
و مـن   3»یفقهوا قـولی  *من لسانی ةواحلل عقد *و یسر لی امري *شرح لی صدريا  رب«

به لقاءاهللا بپیوندم و بهتـر راحتـی را بـر    ) انشاءاهللا(که موفق گشتم در جبهه شرکت نمایم و 
اما پیامم با اعترافاتم بـه گناهـان    .و مرگ ترجیح بدهم، باید که پیامی هم داشته باشمسختی 

توانید سعی نمایید که گناه نکنید که پشیمانی سـودي نـدارد    تا می. باشد بزرگ و کوچک می
خـدا را فرامـوش نکنیـد از    . و اگر گناهی دارید توبه نمایید که خدا رحمان و رحـیم اسـت  

  .حق را پیدا نموده و از باطل دوري کنید ،ان دفاع نماییداسالم و مسلمین جه
ساالن، بیشترین وقت خود را صرف عبادت و نزدیکـی بـه اهللا    جوانان و نوجوانان و هم  

همچون من . هاي پاك خود جاي دهید شیطان درون را بکشید و فرشته را به قلب. بگذرانید
کند و باید استغفار نماید تا خدا بـه   توبه مینماید و  کار نباشید که در دم آخر اعتراف می گنه

اگر در جوانی و نوجـوانی گنـه نکـردي     ،عزیزان .سوي خود بخواند فضل و کرمش او را به

                                            
  .193/ بقره -1
  .»ایی لحظه«در اصل وصیت  -2
ارا اکنون که بر این کار بزرگ مأمورم فرمودي پس شرح صدرم عطا فرما و کار پرورگ«: ترجمه. 28تا  25آیات / طه -3

  .»ها را از پیش پایم بردار و عقدة زبانم را بگشا تا مردم سخنم را خوش فهم کرده بپذیرند مرا آسان گردان سختی
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قـدر   ،عزیـزان  .تـوانی در درون خـود بکشـی در زمـان پیـري      بدان که شیطان درون را مـی 
هسـتید، آن را سـیاه    هـایی پـاك   تان را بدانید و روي به خدا آورید، شما داراي قلـب  جوانی
  .گذارید که پاکی قلب تمام وجودتان را فراگیردب .ننمایید

و حضـــرت ) 7(و امـــام حســـین) 3(حضـــرت زینـــب ،خـــواهران و بـــرادران  
 ،و سرور تمام شـهیدان ) 3(زینب ،همه یک راه رفتند و سرور زنان جهان) 7(اباالفضل
اسـت و شـما   ) 7(لفضلابوا ،است و علمدار تمامی علمداران و پرچمداران) 7(حسین

  .یی و نوگرائیراگ حجابی و عوام باید راه آنها را سرمشق بگیرید و مبارزه نمایید با بی
 ،داشـتی نداشـتم   من در مدت عمرم به هیچ چیزي از مال دنیا طمع و چشمپدر و مادرم،   

   .تر شوم تا زودتر مرا انتخاب نماید توانستم به خدا نزدیکنولی در پیش خدا 
مـدت  ) را انجام دهیـد  که امیدوارم آن 1در مدت عمرم وصیتی دارم( ،مادر عزیزمپدر و   
ریـال بـه حسـینیه     1000و . نوار به مسجد قلعه هدیـه نماییـد   5. ماه برایم نماز بخوانید دو

  . هدیه دهید) 7(حضرت ابوالفضل
ام  ندهدر مزارم سوره کوثر بخوانید، چون اگر شهید شدم و نمازهایم که یادم نیست نخوا  

تومان به مسجد  1000و ده روز روزه بگیرید یا کفاره دهید و مبلغ ) ام را بخوانید یا خوانده(
  . قلعه بدهید

اگـر بـه دسـتتان رسـید و قـرآن       .از اموال دنیا، یک ساعت دارم که به جبهه هدیه نمایید  
حسینیه حضرت ها را نیمی را به مسجد قائم و نیمی را به  مجید را به برادر کوچکم و کتاب

که مادرم بـراي دامـادیم نگـه داشـته اگـر مایـل بـود و راه         2)اهللا(و . ابوالفضل هدیه نمایید
  .بیندازید) 7(بن علی باز شد در ضریح حضرت حسین) 7(کربالي حسین

راهـم را   .آخرین سخنم این است که نگذارید خـون شـهدا پایمـال گـردد     ،پدر و مادرم  
تـرین آزاري بـه شـما رسـید      زید و اگر در این مدت کوچکپیموده، تقوي را پیشه خود سا

   .ها و دوستان و امت شهیدپرور حاللم نمائید، هم شما و هم تمامی فامیل

                                            
  .خود شهید عبارت وصیتی کردم را به وصیتی دارم ترجیح داده است -1
  .سازند هللا است که از طال میکلمه ااهللا منظور  -2
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ناراحت نباشید بلکه خوشـحال باشـید و اگـر بـه      ،اگر جسد من به دستتان نرسید ،پدرم  
کـه خداونـد بـا    دستتان رسید مرا در فردوس رضا دفن نمایید و صبر را پیشۀ خـود سـازید   

  1.صابرین است
  »والسالم«

  اهللا، ، گردان حضرت رسول)7(امام رضا 21تیپ  ،اهواز
  16/11/64تاریخ  ،واحد رزمی

  ابوالفضل ابراهیمیان
  
  

                                            
  153آیه / بقره. »ان اهللا مع الصابرین ةیا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر و الصلو«: متن برگرفته از این آیات است -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  کـه جـان خـویش را در راه احیـاي اسـالم       ):(و ائمـه هـدي   ) 6(درود به روان پیـامبر

 .گذراندند
I گونـه در حیـات خـویش دفـاع از اسـالم       تن از یاران باوفاي امام که حسین 72ي سالم به شهدا

 .نمودند
I چه شهداي گرانقدري که گمنام هستند. 
I الشان که دین و دنیاي کثیري را احیا کردند درود به رهبر عظیم. 
I اي عزیز االسالم خامنه ویژه شهیدان زنده حجت درود به تمامی روحانیت در خط فقاهت به. 
I هاي دیدار و وصال واراست لحظهچه گ. 
I الهی، مرا و امت مسلمان را براي حتی یک لحظه به خودم وامگذار. 
I کشد و نفس اماره و شیاطین ما را بـه بـدي دعـوت     بارالها مظاهر دنیوي انسان را به ضاللت می

 .کنند می
I بارالها، امت اسالم را قدردان نعمت جمهوري اسالمی و رهبري قرار ده. 
I کنم که شیوة اولیاء خدا بوده برگزیدم و به آن افتخار می شهادت را. 
I یه من حامی اسالم به بار آیند از خدا میخواهم از نسل و ذر . 
I خواهید، با خدا باشید شما عزیزان اگر زندگی خوش و مورد رضاي خداوند می.  

   محمد :نام
  ابراهیمیان :خانوادگی  نام
  غالمحسین :پدر  نام

  فخري :نام مادر
  1333 دوم آذر :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  کاردانی :تحصیالت
  بسیج :کننده زامارگان اع

  1364 ویکم بهمن بیست :تاریخ شهادت
  الرصاص عراق ام :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 امامزاده یحیاي زادگاهش :مزار
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  محمد ابراهیمیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
، متولـد  952ن، نام پدر غالمحسین، شـماره شناسـنامه   محمد ابراهیمیا: مشخصات کامل -1

  .، محل تولد سمنان1333دوم آذرماه 
جلب رضایت اهللا، پاسخ به نداي حضرت امام مدظله، پاسداري : هدف از آمدن به جبهه -2

  .و حراست از خون شهداء گرانقدر اسالم
ین حجـج اهللا صـلوات اهللا   المعصـوم  ۀئمـ اشهد ان ال اله االاهللا و ان محمداً رسول اهللا و اال«

ظلـه العـالی   مددهم به اصالت راهی که حضـرت امـام خمینـی     شهادت می .»علیهم اجمعین
امیـد   ،اهللا فـی االرضـین   بقیـۀ نایب برحق مهـدي موعـود    ،روحی له الفداء و دام بقاء عمره
، حکـم  حفظ اهللا تعالی علیـه  )عج(بن الحسن المهدي حجۀمنتظران و عاشقان جمال نورانی 

و را به جان خریدم که مرجع عالم تشیع است، مدیر و مدبر، شـجاع و آگـاه کـه از سـالله     ا
ولـیِّ فقیهـی اسـت کـه فقاهـت و       ،پاك زهراي مرضیه و خاندان عصمت و طهارت اسـت 

اگـر   ،والیتش بر محبان خدا به یقین و عاملی است که بر مقلدینش بی ابهـام و بـر سـایرین   
و ائمـه   )6(درود بـه روان پیـامبر  . تردید مورد قبول اسـت  هر بر دل نداشته باشند، بیم

تـن از   72ویـژه شـهداي    بـه  ،که جان خویش را در راه احیاي اسالم گذراندند ):(هدي
  . که عاشقانه جان به جان آفرین تسلیم نمودند )7(یاران باوفاي اباعبداهللا الحسین

ه در حیـات خـویش دفـاع از    گون تن از یاران باوفاي امام که حسین 72سالم به شهداي   
هـا و ناسـزاها را از دوسـت و     اسالم نمودند و در تثبیت نظـام جمهـوري مظلومانـه تهمـت    

دشمن تحمل کردند و خم به ابرو نیاوردند و با شهادت خویش خـط بطـالن بـر اعتقـادات     
  . اندیشان کشیدند و وفاداري خویش را به اسالم عزیز با خون خود امضاء نمودند سست

تمامی شهداي راه پیروزي انقالب و شهداي قطع ید وابستگان به عمال چـپ و   هب درود  
یاسـرگونه روح خـویش را تسـلیم حـق نمودنـد و بـه تمـامی         2و عمار 1وار راست که میثم

                                            
  .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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شهداي جنگ تحمیلی که با ایثار و فداکاري با شهداي کربال پیمـان بسـتند کـه حمایـت از     
هاي محترم کـه   و امام جمعه 2و باهنر 1ویژه شهید رجائی دین خدا کنند و به تمامی شهداء به

در حراست از نظام جمهوري درس ایثار به امت مسـلمان   ،)7(علی ،چون شهید محراب
چه شهداي گرانقدري که گمنام هستند و چه اوصـافی در خصـوص    ،آموختند و چه بگویم

نتواند زبان حالشان  این مختصر ،مذکور که قلم از توصیفشان عاجز است 3ءهر یک از شهدا
الشان کـه دیـن و دنیـاي کثیـري را      درود به رهبر عظیم. را هرچند کوتاه در خود جاي دهد

وجود عزیزش کرامت کند و عمرش را بـه   کردند و امید است خداوند عطاء غیب را به حیاا
   .زنده بدارد اهللا بقیۀبلندي آفتاب طوالنی و حتی در کنار حضرت 

سال، جانی دوباره پیدا کـرده و جماعـت کثیـري را     400پس از  ،المجهان اس اگر امروز  
وجـود آورده کـه هـر روز در     در شهادت طلب و ملتی را ایثارگر و در جهـانی انقالبـی بـه   

 4یانـه هاي از دنیا شاهد حرکت مسلمانی و غیرمسلمان هسـتیم، بـه جهـت رهبـري دا     گوشه
ی خواسـت خـود را از طریـق ایـن     انسانی آگاه و مسلم اسـت کـه خداونـد تبـارك و تعـال     

   .صورت نعمت به بشر ارزانی داشته است هعبدصالح ب
 5اي االسالم خامنه ویژه شهیدان زنده حجت و درود به تمامی روحانیت در خط فقاهت به  

جویم از هر راهی جز صراط اسـالم   تبري می... و 6االسالم هاشمی رفسنجانی عزیز و حجت
مـان کـرد بـه ایـن طریـق و نجـات بخشـید از         را که هـدایت گذارم خداي منان  و شکر می

  . ها و گمراهی و شر شیاطین ظلمت

                                            
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
هیدان مظلومی که توسط منافقین و عوامل آنها یا در محراب نمـاز  ش. اشاره شهید ابراهیمیان به شهداي محراب است -3

شهید قاضی، شـهید مـدنی، شـهید صـدوقی، شـهید      : اند جمله یا در مسیر اقامه نماز جمعه به شهادت رسیدند از آن
 . اشرفی اصفهانی و شهید دستغیب

 .»داعیانه«در اصل وصیت  -4
  .تعلیقات. ك.ر -5
 .تعلیقات. ك.ر -6



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(د شهدا و ایثارگران آثار و اسنا     230

دینا لهذا و ما کنّا لنتهدي لـوال ان هـد   -1الحمدهللا ما هدانا« و مـن  « 2.»ناهللایالحمدهللا الذي ه
عشـقنی   نی عشقنی و منی و من احبلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنّط

و من کـان فـی هـذه    « 3»ه فانادیتهته و من علی دیتی دینعشقته قتلته و من قتلعشقته و من 
  »اعمی ةاعمی فهو فی االخر

با وجهـه   ،)6(محمد ،اش توسط حضرت ختمی مرتبت درخت اسالم از بدو اشاعه  
ینا«خونین به  یـک روز بـا   . همچنان نیاز به خون براي تبلیغ و تـرویج دارد . نازل گشته »می
اي از حقایق را براي  تاریخ گوشه... طلبی و روز با سکوت و دیگر روز با شهادتتقیه، دیگر 

کند که جلوداران لواي اسالم همیشه روحـانیون مبـارز اسـالم     حق جریان طریق اهللا بیان می
امـروز  ... هـا و  8هـا و نـواب صـفوي   7ها، میـرزا  6ها، نوري 5ها، کاشانی 4چون مدرس. اند بوده

ر این نهضت اسالمی است کـه از دیربـاز بـا حرکـت خـویش جـانی       اهللا جلودا روح خمینی
ام ساخت و چنـان قـومی    راهی جبهه 9دوباره در کالبد غافالنی چون من بخشید و چون حرّ
در دوره آخرالزمان ملتی و امتی از مـن  «پدید آورد که به فرموده رسول اکرم و حبیب معظم 

و اکنـون آن قـوم اسـت کـه      »کننـد  یبدون زیارت من و شنیدن قول مستقیم اقامـه حـق مـ   
کند که ندایشان نه در ایران بلکـه در جهـان اسـالم و کشـورهاي      برخاسته و دعوي حق می

 .شـود  در گوشه و کنار دنیا نواخته مـی  10زهق الباطل سوکانداز است و  حاکم کفر نیز طنین

                                            
 .»الجنان مفاتیح«. شود رهایی است که قبل از اقامه نماز عید فطر براي فراخوان نمازگزاران قرائت میاز شعا -1
 .سورة اعراف 43بخشی از آیۀ  -2
من دعانی اجبته و من سألنی اعطیتـه و  : ان اهللا تعالی قال«: در وسائل الشیعه حدیثی شبیه این حدیث نقل شده است -3

ی سترته ومن قصدنی ابقیته ومن عرفنی خیرته و من احبنی ابتلیته ومن احبتـه قتلتـه   من اعطانی شکرته و من عصان
  ).419، ص 18ج (» ومن قتلته فعلی دیته ومن علی دیته فأنا دیته

 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .تعلیقات. ك.ر -8
  .تعلیقات. ك.ر -9

 .81/ اسري -10



 231حمد     ابراهیمیان، م ¹استان سمنان 

. کنـد  ب مـی دارد و اسالم است که خون طل آري خون است که خونخواهان را به قیام وا می
امان تاریخ، اسیران و معلولین و رزمندگان در حـال نبـرد گواهـان    نگم ،مفقوداالثرها ،شهداء

صف عاشقان لقاءاهللا باوقار هر چـه  . عروس اسلحه و سنگرها حجله آنان است. این طریقند
  .سوي احدیت دارند رحیل حق در نبردند و پرواز به سوي تر به تمام
ه امانت تو بر روي زمین و ایـن کالبـد زنـدان روحـی اسـت کـه       تمامی پیکرم ک ،بارالها  
دسـت  ! هـاي دیـدار و وصـال    آري چه گواراست لحظـه . سوي درگه تو قصد عروج دارد به
ال یملـک  ... عبد ذلیل «. من نیازمند رحمت توام ،»انا فقیر الی رحمتک«کارم بگیر، زیرا  گنه

امل حـالم شـده اسـت بـه دیـدار عاشـقانی       اینک که لطف تو ش. »1وال نشورا... لنفسه نفعاً 
یقین دارم کرم . اند و اینک به مقربان درگاه تو قسم مرا دریاب کشانده که به لقاء حق رسیده

  . شود بیکران تو و دریاي رحمت تو بر بنده ناچیزت اگر روا بداري چیزي کم نمی
 .2ول بین المرء و قلبـه ان اهللا یح«زیرا  ،نیازت کشانده وجود سراسر نیازم مرا به درگه بی  

و مـن  «و هر که به تو توکل کند او را بسیار خواهی بـود   3»نحن اقرب الیه من حبل الورید
دلم و دل مسلمانان را از هر دري نـا امیـد و بـه درگـاه      ،بارالها 4.»اهللا فهو حسبه یتوکل علی

   5.»الهی هب لی کمال االنقطاع الیک«خویش متوجه ساز 
اللهم ال تکلنی الـی  «مسلمان را براي حتی یک لحظه به خودم وامگذار مرا و امت  ،الهی  

  .»عین ابدا ۀفنفسی طر

                                            
وال یملکون لأنفسهم ضُرّاً و ... «. سوره فرقان را در نظر داشته است 25در بیان ادعیه و مناجات با خدا قسمتی از آیۀ  -1

 .»ال نفعاً و ال یملکون موتاً و ال حیوة و ال نشوراً
 .»که خدا در میان شخص و قلب او حایل است«: ترجمه: سورة انفال است 24قسمتی از آیه  -2
 .»تریم همانا از رگ گردن به او نزدیک«: ترجمه. سورة قاف 16ز آیه بخشی ا -3
 .»به خدا توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد) در هر امر(هر که «: ترجمه. سورة طالق 3بخشی از آیه  -4
لقـات را  از تع) انقطـاع (بریـدگی کامـل   ) براي توجه بـه خـودت  (بارالها «: ترجمه. قسمتی از مناجات شعبانیه است -5

 . مفاتیح، ادعیه ماه شعبان. »ام فرما ارزانی
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کشد و نفس اماره و شیاطین مـا را بـه بـدي     بارالها مظاهر دنیوي انسان را به ضاللت می  
اند و تمسک به درگه تو دارند همـه هـالك    جز آنان که خود را به تو سپرده. کنند دعوت می

  1.»بالسوء اال ما رحم ربی ةان النفس المار«خواهند شد 
را بـه رویمـان ببنـد و     غفلـت لذا ما را در حصار اخـالص خـویش قـرار ده و درهـاي       

  . کوردالن را دیده بصیرت عنایت بفرما
 و ائمه معصومین برگزیـدگان توانـد و خمینـی   ) 6(اهللا کنم محمد رسول اعتراف می  
نظـام جمهـوري اسـالمی عطـاء     . فقیهی مـدبر اسـت   ولیِ جامع الشرایط و ،قائد اعظم کبیر،
 ،بارالهـا ). عـج (است و رهبرش خمینی در ظل توجهات صاحب اصلی مهدي موعود برحق

ان «دانـی   تـو مـی   ،بارالهـا . امت اسالم را قدردان نعمت جمهوري اسالمی و رهبري قرار ده
ه لکنود رب ا را محاکمه کن وهاي بصیرت ده و به فضل خویش م اما تو دل ...2»االنسان ل ...  

کنم و خداي منـان را بـه    شهادت را که شیوة اولیاء خدا بوده برگزیدم و به آن افتخار می  
گویم که در حال حاضر که از یک پله نردبان سعادت موفـق   جهت این فوز عظیم سپاس می
  . به درگاه احدیت رجعت کردم

  
  بــه نــزد آنکــه جــانش در تجلــی اســت

  
ــق ت     ــاب ح ــالم کت ــه ع ــت هم ــالی اس   3ع

  عرض اعراب و جوهر چون حروفسـت   
  

  مراتــــب همچــــو آیــــات وقوفســــت   
  ز او هر عـالمی چـون سـوره اخـالص      

  
ــالص      ــو اخ ــر چ ــه دیگ ــی زان فاتح   یک

    ***    
  دادیم به یک جلوه رویت دل و دیـن را 

  
  4تسلیم تـو کـردیم هـم آن را هـم ایـن را       

  دید اگر چشـم تـو را لعـل سـلیمان     می  
  

ــی   ــین را  داد در اول  م ــت نگ ــر از دس   نظ
  ما سیر نخواهیم شـد از وصـل تـو آري     

  
ــین را     ــاء مع ــد م ــت نکن ــنه قناع ــب تش   ل

  
                                            

دارد جـز   زیرا نفس اماره انسان را به کارهاي زشت و نـاروا سـخت وامـی   «: ترجمه. سورة یوسف 53قسمتی از آیه  -1
 . دارد  آنکه خدا به لطف خاص خود آدمی را نگه

 .»و ناسپاس است قسم که انسان نسبت به پروردگارش کافرنعمت«ترجمه . 6/ عادیات -2
 .)3تا  1ابیات (گلشن راز شیخ محمود شبستري  -3
 . چهار بیت بعدي از غزلیات فروغی بسطامی است -4
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ــدارد ــاجوران راه نـــ ــرة تـــ   در دایـــ
  

ــین رایآن ســر کــه نســا   ــو جب ــاي ت   یده بپ
    ***    

  ما قافله کعبـه عشـقیم کـه رفتـه اسـت     
  

ــا      ــاق صــداي جــرس م ــر آف ــا س ــر ت   1س
    

  : و اما پیام
به تدبیر رهایش ساختم و گـویم اي   ،نویسد ز کف برگرفته و خود میو اینک که قلم عنان ا

و اي  ،و مـن شـهیدي   2دماء شهداء منافضل قلم که در قرآن سوگند به توست و اي قلم که 
خجلـم مسـاز    ،ها نگاشتی و زنده پـس از شـهادتش نمـودي    را بر لوحه 3 ها که علم مطهري

  .زنان باشد گونه که زبان نیش آن
ام را  نامـه  سالم به تمامی دوستان و آشنایان و اقرباء و کسانی کـه وصـیت  پس از عرض   
طلبان کـه سـنگینی حقـوق شـهداء و      خوانند و سالم به حامالن پیکرهاي خونین شهادت می
  . دستاورد آنان را حراست خواهند کرد آورد و  ره

یات شما نائل که در مرخصی به ز ،به خانواده گرانقدرم که پس از دیدار جمال یکایکتان  
] در[آن چنـان  . الهام گیرید) 3(کنم صبر و شکیبایی را از حضرت زینت آمدم، عرض می

... پسر نـوح (تربیت و تهذیب فرزندانم همت گمارید که مثال عامه به بدي نشوند و نگویند 
خـواهم از   طلب اسـت و از خـدا مـی    و این اثر فالن فرد شهادت) خاندان نبوتش برخاست

م نشـوند و اگـر در   ا در قیامت موجـب شـرمندگی  . بار آیند  من حامی اسالم به نسل و ذریه
بگریند و به اسارت رفتن خانـدان  ) 7(سوگ من طاقتی نبود، بر مصیبت اباعبداهللا الحسین

  . و اهل بیت عصمت و طهارت بیندیشند و بر مصیبت این اهل بیت گریه کنند
ام  که امید و فـروغ خانـه   ،و پسر عزیزم که شما را چون دیگران دوست داشتم ،دخترانم  

هستی و خواهی بود و اي همسر گرانقدرم که در هر لحظه از زندگی پس از مـن بـا دیـدن    
خـواهم   کـنم و از تـو مـی    افتی، تو را به صبر سفارش مـی  ها به یاد خاطرات گذشته می بچه

                                            
 . بیت آخر از غزلیات عبدالرحمن جامی است -1
 .»مداد العلماء افضل من دماء الشهداء«اي است از این حدیث شریف تعبیر یادآور و ترجمه گونه -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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برایم طلب استغفار اتکال به خدا داشته باشی و نماز شب به پا داري و ضمن آن از خداوند 
فرزندانم را در اذان صبحگاهان بیدار کنی و با تعلـیم  . ام درگذري کنی و از خطاهاي گذشته

هایشان به نور الهی منـور   ن و سینهبخوانی، شاید خداوند تفضلی کند ذه نماز برایشان قرآن
آنهـا تـرحم    چنان بار نیاوري که مردم بـر  فرزندانم را آن .گردد و از صالحات باقیات گردند

کنند و یا دیده به دست دیگران بدوزند و تو مختار خـواهی بـود کـه بعـد از مـن هرگونـه       
خداوند وصی شهید و خانواده شهداء خواهد بود و اوست که پیـامبر یتـیم را مـأواء    . بمانی

پس از دیدارتان احساس کردم که شاید مهر دیگري . داد و او را به راه راست هدایت فرمود
خواهد جایگزین شود و لذا در مـدت دوري از شـما عزیـزان دلتنگـی نداشـتم،       می در قلبم

یـا  «گـویم   بدین لحاظ احساس نمودم که خداوند باب دیگري را مفتاح شـده و اینـک مـی   
ل منی ضمقلب القلوب واالبصار ثبت قلبی علی دینک و ال تزع قلبی بعد اذ هدیتنی اللهم فت

ا عزیزان اگر زنـدگی خـوش و مـورد رضـاي خداونـد      و شم» 1عائی یا ارحم الراحمیندو 
انمـا نطعمکـم   «گونه که فاطمه چنین بود و شأن نـزول آیـه    خواهید، با خدا باشید همان می

رید مـنکم جـزاء و ال شـکورا    سـوره انعـام در ایـن     83و  82و یـا در آیـه    2»لوجه اهللا ال نُ
  . اند خصوص ذکر کرده

تـر از آن   گویم کوچـک  ام خواهند بود می نامه وصیتو اما با امت شهیدپروري که شاهد   
ام و  گویم چه بسیار و بسا که در گذشته عامـل نبـوده   هستم که پیامی بدهم و آنچه را که می

در مدت کمی که مجدداً به سیل خروشـان طوفنـدة راهیـان حـق پیوسـتم، حقـایقی بـرایم        
  . بهره نباشد شود به تحریر آمدن آن بی پدیدآمده که تصور می

باشـی و پاسـدار   ) عـج (خواهم در هر حال سرباز واقعی اسالم و امام زمان و پسرم می...  
در  5تـا   1سوره فجر آیـه  . دارید پاتقواي خدا را پیشه سازید و نماز شب به . اسالم گردي

 ،شـود  که در دل شب خوانـده مـی   ،رابطه با اهمیت نماز شب است که خداوند نماز شب را
پا دارید کـه   ویژه نماز صبح را در اول وقت به  نمازهاي واجب خود را به .کند سوگند یاد می

تر از این نیست که انسـان   کند، هیچ مقامی نزد خدا محبوب انسان را بر نفس اماره مسلط می

                                            
 . شود بخشی از دعاي تحویل سال است که در آغاز تحویل سال از سوي مسلمانان بیان می -1
 .»طلبیم و سپاسی هم نمی و از شما هیچ پاداش دهیم طعام میگویند فقط براي رضاي خدا به شما «ترجمه . 9/ انسان -2
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که همانا تسـلط   ،را 1بتواند در این جنگ امتیاز و افتخار کسب کند و رسیدن به مقام محمود
  . ست یابدشود، د بر نفس اماره می

و دراز در  مـال و آمـال دور  الدنیا و حب الجنگ و جبهه را فراموش نکنید که اگر حب   
اسـالم را از دسـت خواهیـد     که خون شهدا را به باد فنا داده و... اندیشه داشتید واي بر شما

امـا شـما    2،»...لحـافظون انا نحن «اگرچه خدا خودش حافظ قرآن و اسالم خواهد بـود   .داد
امام و دعا بـه جـان امـام را فرامـوش نکنیـد حـامی دولـت و        . حال امتحان هستید بشر در

 .یـد یباشید و روحانیت خط امام را حمایت کنید و مقامشان را حفـظ نما  3[...]خدمتگزاران 
المـومن   داشته باشید تا کارتان عروج پیدا کنـد و شـما معـراج    4اهللا الیۀقربدر کارهایتان نیت 

همانا رنگ خدا چـه رنـگ   « 5»و نحن له عابدون صبغۀمن احسن من اهللا  اهللا و صبغۀ«. باشید
  .»خوبی است و چه نیکو خواهد بود اگر کارهایتان رنگ خدایی داشته باشد

دارد چـرا کـه    6ها مزیتپاسدار خون شهدا باشید و حامی امام و بدانید این طریق بسیار   
در ناز و فراوانی است کـه کمبـودي   کس را که کفر ورزیده رهایش کند و آنقدر  خداوند آن

زیرا آنان گمراهانند و کسانی که خداوند رهایشان کرده هـدایتی   ،او را به درگاه حق نکشاند
 و شما را هر سختی و مصیبتی باشد به یاد آورید مصیبت اهل بیـت عصـمت و   نخواهد بود

مت امتحان خـدا  طهارت را که براي تبلیغ دین اسالم تحمل کردند و شما نیز در رنج و زح
   .خواهید داد را

در رابطـه بـا قرائـت خوانـدن قـرآن اسـت        45و سورة اسرا آیه  20در سورة مزمل آیه   
خـوانی   فرمایـد در هنگـامی کـه قـرآن مـی      کند و می که تأکید می) ویژه بعد از نماز صبح به(

آن و آنچـه در  اندازیم و قـر  فاصله می) نفس اماره تو(فرماید ما بین تو و شیطان  خداوند می

                                            
 . »نافله لک عسی ان یبحثک ربک مقاماً محموداًو من اللّیل فَتَهجد به «: اسرائیل از سوره بنی 79اشاره دارد به آیه  -1
 .»و ما هم محققاً قرآن را محفوظ خواهیم داشت«. سورة حجر 9بخشی از آیه  -2
 .خوانا نیست -3
 .»...قربت علی ا«در اصل وصیت  -4
 .138/ بقره -5
 .»مضیتها«در اصل وصیت  -6
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. هاي مومنین و خسران و زیان براي ظالمین و طاغیان خواهـد بـود   آن است شفاء و رحمت
  . پس قرآن را بخوانید و به معنایش دقت کنید

  
ــود  ــر چــرخ کب ــم کــه زی   غــالم همــت آن

  
  تعلــق پــذیرد آزاد اســت رنــگز هــر چــه   

    

اگـر النـه    ،دل چراگاه شیطان نباشدو بدانید که اگر  1»اهللا ررم اهللا فی حرم اهللا الغیحالقلب «
خدا جایگزین خواهد شد و دلی که خدا در آن بود لبیک خداونـد را   ،فساد و معاصی نباشد

  .دور از اطاعت نفس به خدا تکیه کنید  هدر کارهایتان ب. شنود محققاً می
هاي جماعت شرکت کنید و به فرمایش امام، مسجد سنگر است در سـنگرهایتان   در نماز  
هـا بـه نشـر افکـار      در مسـاجد و پایگـاه   ،و شما بسیجیان عزیـز . دفاع از اسالم برخیزید به

هاي مدارس  کتابخانه. اسالمی و تعلیم قرآن از طریق جلسات قرآن خوانی و تفسیر بپردازید
 ،هـا را  جمعـه   نماز .و مساجد را غنی و عادت به مطالعه را در یکایک بسیجیان فراهم آورید

هـا   جمعـه   هرگـاه نمـاز  . تقویـت نماییـد   ،اهللا است گاه حزب اشقان اهللا و وعدهکه میعادگاه ع
شـما را بـه حضـور فعـال در      .منافقین کوردل و اجانب خوشحال خواهند شد ،خلوت شود

 .هاي خود را براي انجام امور دینی و دنیوي خـدایی کنیـد   نیت .کنم نماز جمعه سفارش می
که ناخواسته مشرك خواهید شـد و مشـرك    2»شرك ءریاکل «از تظاهر و ریا پرهیز کنید که 

  .محضر خداوند تبارك و تعالی محشور خواهید شددر 
از غیبت و تهمت باز دارید که همانند خوردن گوشت مردار برادر شـما   ]را[ هایتان زبان  

با حضور در دعاهاي توسل و کمیـل قلوبتـان را رأفـت و جـال     ) از قرآن کریم(خواهد بود 
کـه در سـورة    اهل بیت را وسیله و واسطه بین خود و خدایتان قرار دهیـد چنـان   ببخشید و
رویـد بـا وسـیله     درگاه خدا می  اگر به ،اي افرادي که باتقوا هستید«: خوانیم می 35مائده آیه 
خداوند تبارك و  :خوانیم می 180و در سورة اعراف آیه ) توسل به اهل بیت(جویید تمسک 

                                            
دل » اهللا اهللا غیـر  القلـب حـرم اهللا فـال تسـکن حـرم     «است که عبارت کامل آن ) 7(روایتی از حضرت امام صادق -1

 .جایگاه محترم و ارزشمند خداوند است پس نباید غیر خدا را در چنین جایگاهی نشاند
الناس و  کل ریاء شرك انه من عمل للناس ثوابه علی«است که عبارت کامل آن ) 7(سخنی از حضرت امام صادق -2

م ریا شرك است، کسی که براي مردم کار کند اجرش با مردم است و کسی که ، تما»من عمل هللا کان ثوابه علی اهللا
 ).81حقایق، ص. (براي خدا کار کند ثوابش به عهدة خداست
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جعفـر   مدر هنگام دعا خدا را با آن اسماء دعا کنیـد و امـا   ،یکویی داردتعالی اسماء زیبا و ن
اسماء حسنی که در قرآن کریم آمده است که هنگام دعا با آن دعا شـود مـا    :صادق فرمودند

اهل بیت هستیم در دعاهایتان شکر نعمت جمهوري اسالمی، دعـاي امـام، پیـروزي تمـامی     
آمـرزش شـهدا و امـوات، آزادي اسـرا       وحین،مسلمین بر کفر و الحاد، شـفاء مجـر   جیوش

  .فراموش نشود
  

  چشم آلوده نظـر از رخ جانـان دور اسـت   
  

ــداز      ــاك انـ ــۀ پـ ــر از آینـ ــر رخ او نظـ   بـ
  غسل در اشـک زدم اهـل طریقـت گوینـد      

  
  1انـداز  پاك شو اول و پس دیده بر آن پـاك   

    

 .بـود  ح نخواهـد اصـال  يوقت هیچ جا به فکر مرگ باشید که وقتی شما را فرا گرفت آن  
اگر فکر مرگ بودید ریشه حب دنیا و حب مال را خواهد سوزاند و در اصالح صفات نیکو 

از مال  .در انتظارتان خواهد بود 2»بنونمال و ال الینفعیوم «مؤثر خواهد بود به خود آیید که 
از عیال و فرزند فقط مشایعت جنازه و حفر گـودال و چیـدن لحـد محکـم      ،مال فقط کفنی

  .توست وقت عمل تو است که تا یوم حشر با یگري نخواهد بود آنسود د
  

  بایـد کـه شـود قابـل فـیض      گوهر پاك می
  

  3ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود  
  دردمندي که کنـد درد نهـان پـیش طبیـب      3نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

  
  ی قابــل درمــان نشــود   ببدرد او بــی ســ   

  لـرزد  هر که در پیش بتان از سر و جان می  
  

ــن او      ــف ت ــی تکل ــود  ب ــان نش ــق قرب   الی
    

کنید و هوشیار باشـید   بینید ایثارگري جوانان را و تعقل نمی هایی که می تفاوت و شما بی  
فرماید این کتاب بـدون   قرآن می ،و شما منحرفین که خداوند به جهت کفرتان رهایتان کرده

این کتاب قـرآن خسـران و زیـان بـراي ظـالمین اسـت       . شک هادي و راهنماي متقین است
   4.»وال یزید الظالمین اال خسارا... والقرآن «

                                            
 .شعر از حافظ است -1
 .جا افتاده است» ینفع«قبل از » ال«در اصل وصیت کلمۀ . 88/ شعرا -2
 ).قزوینی -غنی(دیوان حافظ . غزلیات حافظ -3
 .»جز زیان چیزي نخواهد افزود ولیکن کافران به«ترجمه . 82/ یلبنی اسرائ -4
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بدانید مجرمین در قیامت بنا به گناه خویش معذبند و بسیاري از قهـر جهـنم بـه مـدت       
آیند که به ناگـاه   سوزند به باال نمی پیمایند و در حالی که می تقریباً هفتاد سال آخرتی راه می

اي فـانی وکوتـاه بـه ذلـت و شرمسـاري      دنی. گرزي آنان را به جهنم مجدداً فرو خواهد برد
  1.»انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفورا« :فرماید خداوند می .ارزد آخرت نمی

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
  محمد ابراهیمیان

  ماه شصت و چهار دوازدهم بهمنمطابق با 
  

                                            
و به اتمام حجت بر او رسـول فرسـتادیم حـال    ) حق و باطل را به انسان نمودیم(ما به حقیقت راه «ترجمه . 3/ دهر -1

 .»خواهد شکر این نعمت گوید و خواهد کفر آن کند
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  هاي کلیدي عبارت
I شهدا که شهدایی را پرورش داده و با خون شهدا درخت اسـالم را آبیـاري    هاي درود به خانواده

 . نمایند می
I فرماید با عفـو   با آن همه عبادت، تقوي و معصومیت می) 7(حضرت علی .دانم چه گویم نمی

  . و بخشش خود رفتار کن
I سوي تو برگردم خواهم با شهادت در راه تو به از تو می ،خدایا . 
I نماییم او هاي نمازهاي جمعه گوش به توصیه همخوا خدایا از تو می. 
I ام مرا ببخشید هایی که کرده در کوتاهی ،پدرم و مادرم. 
I دنیا زندگی موقت است و راهی سوي آخرت است و سرانجام باید رفت.  
  

   مهدي :نام
  ابراهیمی ورکیانی :خانوادگی  نام
  محمدحسین :پدر  نام

  مریم :نام مادر
  1342  دهم اردیبشهت :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  پایان دورة کاردانی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361بیست بهمن  :تاریخ شهادت
  رقابیه :دتمحل شها

  اصابت ترکش و گلوله :نحوة شهادت
 فـردوس رضـاي   گلزار شـهداي  :مـزار 

 زادگاهش
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  مهدي ابراهیمی ورکیانی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
خدا جان و مال اهل ایمان را « 1»الجنۀان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم «

  2.»به بهاي بهشت خریداري کرده است
نظیر و این جمهوري اسـالمی محتـاج بـه حفـظ و      این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزي بی«

  .)امام خمینی( 3»نگهبانی است
اکنون در پرتو نـورانی ایـن    الشأن انقالب اسالمی که هم درود بر رهبر عظیم] و[با سالم   
الیـه   و انـا  6انـاهللا « 5که امت اسالم به مصـداق آیـۀ شـریفه    4الشأن انقالب است هبر عظیمر

سـوي او حرکـت    نمـاییم و بـه   سوي او هجرت مـی  از او هستیم به«با قبول آنکه  7»راجعون
هاي شهدا کـه شـهدایی را پـرورش داده و بـا خـون       و با سالم درود به خانواده 8»نماییم می

پـرور در فضـاي حاصـل از     به راستی که امت شهید. نمایند آبیاري میشهدا درخت اسالم را 
  .کنیم و مدیون خون ارزشمند آنان هستیم خون شهدا تنفس می

چند ساعتی دیگر به جبهه خـط مقـدم    9که اکنون که در حال نوشتن هستم شبی است هم  
و تا زمـانی کـه    خواهم تا نیتم را خالص گرداند و به او نزدیک شوم از خداوند می. رویم می

خواهم با عفو و بخشـش خـود    گناهانم کثیر است و از تو می ،خدایا. جدا هستم مرا بمیراند
با آن همـه عبـادت، تقـوي، معصـومیت     ) 7(حضرت علی .دانم چه گویم نمی. رفتار کنی

                                            
  .سورة توبه 111بخشی از آیه  -1
  .است 111توبه نوشته در حالی که صدر آیه  110د آیه در اصل وصیت شهی -2
  .امام خمینی، صحیفه امام -3
  .»استکه«در اصل وصیت  -4
  .»شریف«در اصل وصیت  -5
  .»اهللا«در اصل وصیت  -6
  .سورة بقره 156بخشی از آیه  -7
  .سورة بقره است 156ترجمه آیۀ  -8
  .»استکه«در اصل وصیت  -9
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خواهم با شهادت در  از تو می ،خدایا .چه گویم. با عفو و بخشش خود رفتار کن: فرماید می
و شما امت قهرمان با یاري خداوند هرچه زودتر نابودي ابرکفرها . سوي تو برگردم راه تو به

را مشاهده خواهید کرد و خواهید دید کـه ابرکفرهـا همچـو کـف بـه پایـان حیـات خـود         
شـناور   1تیشوند و بـا کشـ   ها رها می ها از تحت سلطه این ابرجنایت انسان تمامو . رسند می

کشتی که ناخـداي آن رهبـر اسـت و هنگـامی بـه      . رسیم در خون شهدا به ساحل نجات می
ترین مسامحه در اطاعت از امر رهبري ننماییم و همـواره   رسد که کوچک ساحل حقیقت می

نمـاییم   ]او[ هاي رهبر باشیم و با شرکت در نمازهاي جمعه گوش به توصیه 2گوش به نداي
  .راستین اسالم، خط رهبري، حرکت نماییم تا بتوانیم در خط

ام مرا ببخشید و هرگـز گریـه نکنیـد کـه      هایی که کرده در کوتاهی ،پدرم مادرم ،در پایان  
بـرادران و  . سوي آخـرت اسـت و سـرانجام بایـد رفـت      دنیا زندگی موقت است و راهی به

هایتـان را   روید، گام می نمایم و امید آن دارم در راهی که برایتان آرزوي توفیق می ،خواهرانم
  .مستحکم بردارید

مدت دو ماه نماز و یک ماه روزه به یک فرد واجد شرایط بـرایم   ،پدر عزیز و گرانقدرم  
  . محله امام هم بدهید 3[...]ریال بر حمام  5قضا نمایید و 

  »والسالم«
  مهدي ابراهیمی ورکیانی

  
  

                                            
  .»باکشی«در اصل وصیت  -1
  .»نداري«در اصل وصیت  -2
  .در اصل وصیت خوانا نیست -3
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  هاي کلیدي عبارت
I دنبال سعادت بزرگ دویدم، ولی هنوز آن را نتوانستم دریابم من بارها به ،خداوندا . 
I نصیب من گناهکار بگردان ،که سعادت بزرگی است ،خواهم که شهادت از تو می ،خدایا . 
I قرار بده )7(مرا از یاران امام حسین ،ونداخدا . 
I من به فرمان امام لبیک گفتم و هر چه او گفت گوش کردم ،خدایا. 
I  را دعا کنیددر همه وقت امام. 
I نگذارید امام تنها بماند. 
I پیرو والیت فقیه باشید. 
I از دشمنان اسالم نترسید . 
I در نماز جمعه و جماعت و دعاها بیشتر شرکت کنید.  

   قربانعلی :نام
  ابک :خانوادگی  نام
  اسماعیل :پدر  نام

  کبري :نام مادر
  1346دهم فروردین  :تاریخ تولد
شهر سرخه از توابع شهرستان  :محل تولد
  سمنان

  پایان دورة ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده مارگان اعزا

  1363وپنجم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  قربانعلی ابک
  

  بسم اهللا ا لرحمن الرحیم
که  یمپندارید کسان« 1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون لیوال تحسبن الذین قتلوا فی سب«

  . »خورند اند و در نزد خداوند روزي می اند بلکه زنده اند مرده کشته شده
نام خدایی که ما را به راه مسـتقیم هـدایت    نام خدایی که ما را خلق کرد و به نام اهللا، به به  
  . کرد
ش امام خمینی و با سـالم  برحق نایببا سالم و درود بر امام مهدي و با سالم و درود بر   

من بارها به دنبـال   ،خداوندا. بر خانواده شهدا و شهیدان راه خدا و رزمندگان اسالمو درود 
 ،خواهم که شـهادت  از تو می ،خدایا. سعادت بزرگ دویدم، ولی هنوز آن را نتوانستم دریابم

قدر زیاد اسـت کـه    گناهانم آن ،خدایا. نصیب من گناهکار بگردان ،که سعادت بزرگی است
قـرار   )7(رده است، پس گناهانم را بیامرز و مرا از یاران امـام حسـین  بارم سنگینی ک کوله
ترسـم در   من به فرمان امام لبیک گفتم و هر چه او گفت گوش کـردم ولـی مـی    ،خدایا. بده

پس اعمالم را مورد رضاي درگاه خود قرار بـده و مـرا جـزء یـاران      .آخر از یاران او نباشم
اهللا این است که در همه وقت امام را دعا کنیـد   ت حزبپیام من به شما مل. واقعی او بگردان

ها کمک کنید و پیرو والیت فقیـه باشـید و از دشـمنان     و نگذارید امام تنها بماند و به جبهه
خواهم که در نمـاز جمعـه و جماعـت و     و از شما می. همانا خدا با شماست. اسالم نترسید

پیام مـن  . زي اسالم و رزمندگان دعا کنیددعاها بیشتر شرکت کنید و براي پیروزي و سرافرا
م بـراي مـن گریـه نکـن کـه باعـث عـذاب روحـم         ا به شما مادرم این است که مادر گرامی

خواهم که خوشحال بـاش   چون باالخره روزي همگی ما خواهیم رفت و از تو می ،شود می
اه خدا به پس افتخار کن که پسرت در ر .اي و ناراحت نباش که چرا پسرت را از دست داده
پراکنان نده که تو را از اسالم منحـرف   هاي شایعه شهادت رسیده است و نیز گوش به حرف

هـاي شـهدا و    نشـیند و آرزوي نـاراحتی خـانواده    کنند و بدان که دشمن هرگز از پا نمی می
پـس  . تر خواهند شـد  هر چه شما بیشتر ناراحت باشید آنها خوشحال .نمایند داغداران را می
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اگرچه از دست دادن فرزندان مشکل است، ولی مادرم صبر پیشه کن و خدا  ،اسالم خاطر به
دست همان کسی بـدهی کـه همگـی بایـد بـه پـیش او        را شکر کن که توانستی مرا سالم به

پیام من به شما ایـن اسـت کـه در مـرگم ناراحـت      ! و اما خواهرم. برویم و آن هم خداست
خـواهم کـه فرزنـدانت را     کنـد و از تـو مـی    ستفاده میها سوء ا نباشید که دشمن از ناراحتی

پیام مـن بـه شـما    . گونه تربیت کن، که امیدان آینده کشور هستند و زینب 1اکبر همچون علی
و افتخـار کنیـد    2ام بر زمین بیفتد برادرانم این است که راهم را ادامه دهید و نگذارید اسلحه

از  ،اهللا و امـا بـرادران حـزب   . نه در راه باطلکه برادرتان در راه خدا به شهادت رسیده است 
خواهم در سر هر کاري هستید پاسدار انقالب باشید و کار خود را به نحـو احسـن    شما می

در ضــمن در پایــان . انجــام بدهیــد و از امــام پیــروي کنیــد و هرگــز او را تنهــا نگذاریــد 
ارم که بنده را ببخشـید و در  امیدو. کنم ام از تمام دوستان و آشنایان طلب عفو می نامه وصیت

ام به دست شما نرسید، به یاد هزاران هزار مفقـود جنـگ باشـید و ناراحـت      آخر اگر جنازه
روز روزه را برایم  34ضمناً . چون مهم راه است و بعد معنویت و نه جسم و مادیت ،نشوید

  . قضا نمایید
  قربانعلی ابک ،بنده حقیر خدا
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  هاي کلیدي عبارت
I ها بیشتر از هر وقت به نیرو احتیاج دارد د این را بدانید که االن جبههبای. 
I  مان بر زمین بماند سنگران نباید بگذاریم اسلحۀ خونین دوستان و همما. 
I باید راه شهیدان را ادامه بدهیم. 
I پدر و مادر عزیزم مرا حالل کنید.  
I نشین نکنید فرزندانتان را خانه ،اي ملّت غیور. 
I انـد   هاي سـفت را از گوششـان شُـل نکـرده     برند و پنبه سر می هکه هنوز در خواب ب مانند کسانی

 .نباشید
I اگر من در کنار شما نیستم، خدا در کنار شما هست. 
I  یک شهید واقعی گردان] مرا] خدایا، من اگر لیاقت شهید شدن را داشتم.  

   محمد :نام
  ابوالقاسمی :خانوادگی  نام
  غالمعلی :پدر  نام

  - :نام مادر
  - :تاریخ تولد
  جیالن شاهرود :محل تولد
  محصل :تحصیالت
  - :کننده ارگان اعزام

  1366سوم تیرماه  :تاریخ شهادت
  ماوت عراق :تمحل شهاد

  - :نحوة شهادت
 - :مزار
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  محمد ابوالقاسمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
ن و خداي زمین و آسمان و تمـامی موجـودات و بـا سـالم و درود بـه      نام ایزد پاك و منا به

 ،خمینـی کبیـر   ،و نایـب بـرحقّش  ) عـج (حضرت مهدي موعود و پیشگاه اقدس باري تعالی
هاي شهدا و بـا سـالم بـه حضـرت      رهبر انقالب اسالمی ایران و با سالم و درود بر خانواده

شـوند و بـا سـالم     و دیدارش شهید می مان به آرزوي او که شهیدان) 7(اباعبداهللا الحسین
  .پرور ایران به ملّت قهرمان

ناراحت هسـتید   ،دانم از اینکه با شما خداحافظی نکردم می .مسالم بر پدر و مادر مهربان  
ها بیشتر از هر وقت بـه نیـرو احتیـاج دارد و مـا نبایـد       ولی باید این را بدانید که االن جبهه
دي     سنگران هم بگذاریم اسلحۀ خونین دوستان و بـر  ... و 1مان همچـون شـهید حسـن محمـ

از اینکـه نتوانسـتم جبـران     ،پدر و مادر عزیزم. زمین بماند و باید راه شهیدان را ادامه بدهیم
دوران کودکی تا به االن را بکـنم و شـما خیلـی بزرگـوار هسـتید و مـن        درزحمت شما را 

شـدم و تـو مـرا     ن بیـدار مـی  توانم زحمت یک شب کـه مـ   قدر هم کوشش کنم نمی  هرچه
کردي را جبران کنم، ولی باید خیلی مرا ببخشید که از شما دور هسـتم و پـدر و    ساکت می

  .مادر عزیزم مرا حالل کنید
 2شـهدا  دیگر من در خود لیاقت نوشتن وصیت را هم ندیدم، چون وقتی که من وصیت  

تواند وصیت  مه گناه چگونه میاي با این ه بنده .کشم خوانم از خود خجالت می دیگر را می
وصـیت  عنوان عفو و بخشش شما پدر و مادر و خواهر و برادر عزیز  بنویسد و این را من به

چـون خداونـد   . نویسم و اگر من در کنار شما نیستم، خدا در کنار شما هسـت  من می 3[...]
ند کـه چشـم   مشکالتی هسـت .... گوید اگر به جبهه بروم پدر و مادر و کسی که می: گوید می

                                            
آبـاد کتـول از جملـه     آباد از توابع شهرستان علی ، در روستاي حکیم1345شهید حسن محمدي، فرزند یزدان، متولد  -1

در منطقـه مریـوان بـه شـهادت رسـیده و در گلـزار        3/2/1365خ دوستان شهید ابوالقاسمی بوده است که در تـاری 
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تو که بندة من هسـتی   .امید به من دارند، من خودم به جاي تو هستم در پیش پدر و مادرت
اي ولی با خبـري   شاید بگویی که تازه آمده. پس خدا با شماست. از خود من که بهتر نیستی

که تازه به من رسیده است، از من خواسته شده که سریعاً خودم را به منطقه برسـانم و مـن   
اگر مـن از  . ا اطاعت از امام و رهبري و والیت فقیه خود را موظف به انجام آن دانستمهم ب

 1پدر و مادر بزرگوارم مرا حالل ،این سفر برنگشتم و لیاقت داشتم و به آرزوي خود رسیدم
  .من صبور باشید که خداوند با شما است 2کنید و در دوري

نشین نکنیـد و نگذاریـد    ندانتان را خانهچند سخن با ملّت مسلمان که اي ملّت غیور فرز  
هـاي   برنـد و پنبـه   سـر مـی   هعمرشان بیهوده از بین برود و مانند کسانی که هنوز در خواب ب

هـا   هـا و خیابـان   اند نباشید کـه فرزندانشـان در سـر کوچـه     سفت را از گوششان شُل نکرده
هـا   عاً وقتی کـه در جبهـه  من واق. اند گري و ولگردي و بطالت گذرانده عمرشان را به بیهوده

از خـود شـرمنده    ،جنگنـد  بینم که چنان با عشق و عالقه و ایمان به خدا مـی  جوانانی را می
ها جاي خودسازي و کمال  ام، ولی واقعاً جبهه گویم چرا هنوز من ساخته نشده شوم و می می

ر کربالي هاي ریخته شده د واهللا به خون اباعبداهللا و خون. روح و معنویت هر شخص است
خون شهیدان را از آنان بگیریم ولی خداوند شـما را   3ایران، اگر در این جهان نتوانیم تقاص

اي نشـانی از آن اسـت،    هایی که در هر کوچـه  خواهید پاي روي خون کند و اگر می رها نمی
و باید از کشور اسـالم بیـرون برویـد،    ) تبهکاران(بنهید این کشور اسالمی جاي شما نیست 

من اگـر لیاقـت    ،خدایا. کنیم طوري که اربابانتان را بیرون کردیم، شما را هم بیرون می همان
گردان و همانگونه که پـاك بـه دنیـا آوردي،     4ام یک شهید واقعی ]مرا[ شهید شدن را داشتم

من از کلیۀ خواهران و برادرانم که در ایام تحصیالتم در پیش آنان  .پاك نیز از این جهان ببر
انـد بـه    خواهم که اگر بـدي از مـن دیـده    زندگی را بر آنان سخت کردم، از آنان میبودم و 

نهایـت   بزرگواریشان مرا عفو کنند و از زحماتی که در طول این مـدت بـرایم کشـیدند، بـی    
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مـرا بـه    ،انـد  خـواهم اگـر از مـن بـدي دیـده      و از کلیـۀ دوسـتان و آشـنایان مـی    . متشـکرم 
طلبم و همیشـه از   باز هم از پدر و مادر عزیزم حاللیت میبزرگواریشان ببخشند و در پایان 

  .خواهم که به فکر امام و رزمندگان باشید و آنان را در سر نمازهایتان دعا کنید شما می
  .به امید پیروزي و من اهللا توفیق عنده و نصره ،شاءاهللا ان

  .نگه دارخدایا، خدایا، ستارگان که رفتند خورشید را 
  لمینآمین یا رب العا

  گنبد -ابوالقاسمیمحمد 
26/12/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي معظم شهدا با درود و سالم بر خانواده . 
I اي که من براي آن به جبهه آمدم آن تکلیف شرعی بود انگیزه. 
I  حسینِ زمانمان لبیک گفته باشم» هل من ناصر«براي این به جبهه آمدم تا به نداي.  
I  که با ریختن خون پاك خود در صـحراي کـربال    ،را) 7(آمدم تا راه حسینبراي این به جبهه

 . رفته باشم ،بنیان نهاد
I سازي بسازم براي این به جبهه آمدم تا خود را در این دانشگاه بزرگ انسان. 
I مسلمان باید حتماً خودش را با رفتن به جبهه و اعمال خیر دیگر متذکر سازد. 
I  کند آن را انتخاب میشهادت رهی است که انسان عاقل . 
I و ائمه اطهار انتخاب کردند) 7(شهادت رهی است که امام حسین .  

  الدین حسام :نام
  ابوالمعالی :خانوادگی  نام
  اکبر علی :پدر  نام

  شهربانو :نام مادر
  1344یکم مرداد  :تاریخ تولد
  شهر شهرستان مهدي :محل تولد

دانشـــجوي ســـال دوم  :تحصـــیالت
  کارشناسی
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365ردیبهشت ام ا سی :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  الدین ابوالمعالی حسام
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا فیقتلـون و   یقاتلون فی سبیل الجنـۀ ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم «

 ایل و القران و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبشـرو  و األنج یۀیقتلون وعدا علیه حقا فی التورا
   1.»ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هوالفوز العظیم

آنهـا در راه خـدا جهـاد     ،خدا جان و مال اهل ایمان را به بهـاي بهشـت خریـداري کـرده    «
این وعده قطعی اسـت بـر    ،کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند می

عهـد کیسـت    هدیست که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر بهخدا و ع
خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده بـا خـدا بـه حقیقـت      شما به .اي اهل ایمان

  .»سعادت و فیروزي بزرگی است
  مــن در ره حــق نــدارم از مــردن بــاك    

  

  خواهم که شوم به وقـت جـان دادن پـاك     
  

  رسد ز جانب دوست نکوست جان هر چه
  

ــاك     ــردم غمنـ ــق نگـ ــالي حـ ــر بـ   از تیـ
  

امام خمینی و با  ش،برحقو نایب ) عج(، امام زمانبا درود و سالم بر منجی عالم بشریت  
آفرینان جبهه توحید، رزمندگان سلحشور ایران و با درود و سالم بر  درود و سالم بر حماسه

   .هاي معظم شهدا خانواده
برحسب وظیفه و نیازي که در این برهه از زمـان احسـاس    ،ابوالمعالی محمد ،این حقیر  
نامه نمودم کـه امیـدوارم مـورد رضـاي      عنوان وصیت شود اقدام به نوشتن چند سطري به می
اي که من براي آن بـه جبهـه آمـدم آن تکلیـف شـرعی بـود کـه         انگیزه .تعالی قرارگیرد حق

حسـینِ   2»هـل مـن ناصـر   «ه جبهه آمدم تا به نداي براي این ب. اماممان بر دوش ما نهاده بود
که با ریختن خـون   ،را) 7(براي این به جبهه آمدم تا راه حسین .زمانمان لبیک گفته باشم

براي این به جبهه آمدم تا خود را در ایـن  . رفته باشم ،پاك خود در صحراي کربال بنیان نهاد
تـا تـذکر و یـادآوري     ،لغزان اسـت  انسان خیلی سست و. سازي بسازم دانشگاه بزرگ انسان

                                            
  .آمده است »سوره توبه 110آیه «  در اصل وصیت، 111/ توبه -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
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مسلمان باید حتماً خـودش را بـا   . گیرد راه پستی را در پیش می 1نباشد و از خدا غافل شده
. ب خدا قرار نگیردضرفتن به جبهه و اعمال خیر دیگر متذکر سازد، تا خداي نکرده مورد غ

را نصـیب مـن    ،ز عظیمشهادت، این فو ،خداوندا ،برم به تو از غضبت، خدایا پناه می ،خدایا
 ،خداونـدا  ،خـدایا . گردان تا شاید به این وسیله گناهان زیاد من بریزد و به قرب تـو برسـم  

شهادت رهی است کـه انسـان عاقـل آن را    . ترین راه براي رسیدن به توست شهادت نزدیک
. و ائمـه اطهـار انتخـاب کردنـد    ) 7(شهادت رهی است که امام حسـین  . کند انتخاب می
 5و مطهـري  4و بـاهنر  3و رجـائی  2هی است که شهداي انقالبمان همچون بهشـتی شهادت ر

ایـن راه تنهـا راه و   . رسـاند  مسلماً این راهی است که انسان را به کمال می. اند انتخاب کرده
گذارم از  شکرت می ،خداوندا ،خدایا. ترین راه براي رسیدن به لقاءاهللا است بهترین و نزدیک

 ،بـرادران عزیـز  . هدا قـرار دادي و مـرا از روزي خـود متـنعم سـاختی     اینکه مرا از زمره شـ 
احتیـاج بـه    ،بعد از گذشتن هفت سال ،انقالبمان. هاي زیادي نیاز دارد انقالبمان به فداکاري

انقالبمـان بـه عالمـانی همچـون     . هـا دارد  جات و کارخانجات و دیگـر مکـان   پاکسازي ادار
کلمـۀ  . مان نیاز به متخصصـین و مبتکـرین متعهـد دارد   انقالب. و مطهري نیاز دارد 6طباطبائی

عمـل ضـربه    تعهد در بین علما و متخصصین خیلی مهم است، چون انقالبمان از عالمان بی
کار گرفتـه   تعهد هستند که علمشان را در راه غیرخدا به خورد و متخصصین بی خورده و می

هـا خیلـی    مسئولیت شما در دانشگاه ،دوستان و برادران دانشجو. زنند به انقالبمان ضربه می
. هـاي زیـادي بکنیـد    گذشتگی ها فداکاري و جان شما عزیزان باید در دانشگاه. سنگین است

ها کسانی بیرون بیایند که به خون ملت تشنه و نسبت بـه ایـن    نباید بگذارید از این دانشگاه
 7ایـن واقعـاً ضـایعه    ،بـرادران دانشـجو  . تفاوت و بلکه دشمن باشند انقالب و رهبري آن بی

                                            
  .اضافه بود» واو«در اصل وصیت یک  -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
  .تعلیقات. ك.ر -4
  .تعلیقات. ك.ر -5
  .تعلیقات. ك.ر -6
  .»ضایع«در اصل وصیت  -7
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التحصـیل شـدند    ها بروند و بعد از اینکه فارغ الهی به دانشگاه بزرگی است که برادران حزب
اهللا باید در زمینه درسی کوشا و پیشـتاز از   برادران حزب. تفاوت باشند خود و بی هاي بی آدم

. ملحـد بـاقی نمانـد   ها را پر کنند تا جاي خالی بـراي افـراد    آنها باید دانشگاه. دیگران باشند
باید قداست خودش را حفظ کنـد و بـرادران طلبـه و     ،ها، این مراکز سیاسی و معنوي حوزه

ها افراد ضد خدا با افکار سیاسـی غلـط    دیگر برادران باید نگذارند که خداي نکرده از حوزه
او را امـر   فقیـه بـوده و امـر    والیـت    از برادران و خواهران انتظار دارم پشتیبان. بیرون بیایند

امروز مسئله اصـلی کشـورمان جنـگ    . کاستی اطاعت کنند و کم  اهللا بدانند و بدون هیچ رسول
هـا و   نکنـد وسوسـه   1.است و این جنگ باید تا دفع کـل فتنـه از عـالم ادامـه داشـته باشـد      

صـلح تحمیلـی یعنـی    . هایی شروع شود که این جنگ را به صـلح تحمیلـی بکشـاند    زمزمه
برادران عزیز مسئله جنگ را مسئله اصلی خـود بداننـد و   . همه خون شهیدپایمال شدن این 
امـروز کسـانی کـه    . دریغ نکننـد  ،چه در خط مقدم و چه در پشت جبهه ،از کمک به جبهه

کـن کنـیم    گویند باید امام زمان بیاید تا در جوار او مبارزه کنیم و ظلـم و فسـاد را ریشـه    می
کننـد، یـا اینکـه بـه مبـارزه بـا او        واقعاً ایـن کـار را مـی    رجوع به خودشان بکنند، ببینند آیا

براي ظهور امام زمان بـه جنـگ بـا دشـمنان او      ،امام خمینی ،امروز که نایب او. خیزند برمی
شوند، ببین چگونـه ادعـا    امان نمی برخاست، حاضر به شرکت و همکاري در این مبارزه بی

اگـر فرزنـدان شـما مایلنـد بـه       ،عزیزان. یمکن دارند که ما مبارزه را در رکاب آن حضرت می
فرزندان خود را با فرسـتادن   .جبهه بروند مانع و جلوگیر آنها نباشند، بلکه مشوق آنها باشند

در پایـان از  . به جبهه بیمه کنید تا از هرگونه فساد اخالقی و انحرافات فکري در امان باشند
دعا کنند و خود را آماده براي ظهـور امـام   ) عج(برادران تقاضا دارم که براي ظهور امام زمان

  . زمان کنند
  »والسالم«

  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  ابوالمعالی 27/2/65مورخه 

                                            
  .سخنان حضرت امام خمینی است از »جهانجنگ جنگ تا رفع فتنه از «تعبیر -1
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قرض  .روز روزه از پارسال و چند روز از امسال روزه قرض به گردن من است 8ضمناً   
دهنـد، سـعی کننـد     بـراي مـن مـی    هایی که مرا به برادران بسیجی بدهند و خرج 1هاي روزه

اگرچه اقوام و دوستان جاي خود دارنـد و بـا عـرض    . بیشتر برادران بسیجی را دعوت کنند
معذرت اگر امکان دارد مقداري نماز هم بـراي مـن قـرض بدهیـد و از خـدا بـرایم طلـب        

 500 در جریان آن است، بدهید و مبلغ 2مقدار خمسی که قرار بود بدهم و نَنَه. مغفرت کنید
تومان پول در بانک تهران دارم که دفترچه آن در داخل کیـف مـن اسـت و آن سـاعتی کـه      

دانیـد،   پدرم یا علی یا حسین هرکدام که صـالح مـی  . خریده بودم و در دست محمود است
ضمناً به او بگویید از . خورد بردارد که به درد علی سلمان می 3ام هاي درسی بردارید و کتاب
خواهی کند و به آنها بگویـد   معذرت ،از اینکه آنها را اذیت کردم ،هایم تاقیطرف من از هم ا

. طلب حاللیت کنـد  4ام که مرا حالل کنند و برایم دعا کنند و نیز از دوستان دیگر دانشگاهی
تـابی   خواهم که اگر من یا دیگران شـهید شـدیم بـی    می ،مخصوصاً خاله ایران ،هایم از خاله

هـا و دیگـر اقـوام حاللیـت      از عمـه . ند و راضی باشد به رضاي خدانکند و توکل بر خدا ک
طلبم و از آنها تقاضا دارم پشتیبان این انقالب و جنگ و رهبر انقالبمان باشند و راهـم را   می

ام تقاضا دارم اگر جنازه به دستشان رسید، مرا در کنار دیگـر   در پایان از خانواده. ادامه دهند
  .بسپارندشهر به خاك  شهداي مهدي

ام تقاضـا دارم اگـر    از خـانواده  .ها زیاد است که اینجا جـاي آن نیسـت   مطالب و وصیت  
  .دانند برطرف کنند طور که صالح می نامه وجود دارد، آن را آن وکاستی در وصیت کم

  27/2/65مورخه 
  حمیدیه
  ابوالمعالی
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

اال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا ذلکـم خیـر لکـم ان کنـتم     انفروا خفافا و ثق«
بار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا به مـال و جـان    براي جنگ با کافران سبک« 1»تعلمون

  .»جهاد کنید که این کار شما را بسی بهتر است اگر مردمی با فکر و دانش باشید
  

ــذاریم  ــتن را واگــــ ــادا خویشــــ   مبــــ
  

  را تنهــــا گــــذاریم  امــــام خــــویش   
  

  اي رســـت ز خـــون هـــر شـــهیدي اللـــه
  

  2مبـــــادا روي اللـــــه پـــــا گـــــذاریم  
    

ش بـرحق با درود و سالم بر مهدي موعود، منجی عالم بشریت، با سالم و درود بر نایب   
  .کنم نامه خود را شروع می وصیت ،شکن امام امت، خمینی بت

اي اجراي امر تو به جبهـه رفـتم   تو شاهدي که من براي رضاي تو و بر ،خداوندا ،خدایا  
من براي اینکه به نداي اماممان لبیک گفته باشم و براي اینکـه سـالح شـهیدان را گرفتـه و     

  . ها رفتم دهندة راهشان باشم به جبهه ادامه
کنم کـه مـرگ مـرا شـهادت در راه خـودش قـرار داد و بـر مـن و          من خدا را شکر می  

مـا بایـد از   «که خداوند متعال در آیـۀ فـوق فرمـوده،    طور  مان منت گذاشت و همان  خانواده
   3.»هاي خود را در راه خدا بدهیم شهرهاي خودمان کوچ کنیم و جان

شهر دارم این است که هرگز از خدا غافل نشوند،  پیامی که من به مردم شهیدپرور مهدي  
شـوند و  و این شهیدان باعث کسالت روحیه آنان نشوند، بلکه باعث تقویـت روحیـه آنـان    

همیشه به یاد خدا باشند و عمل صالح انجام دهند که این دنیا دو روز اسـت و اگـر امـروز    
کار نیک انجام دهند، فردا در روز قیامت سرافراز هستند و پیامی کـه بـه معلمـان دارم ایـن     

هاي شیطان قرار نگیرند و این مسـئولیت سـنگینی کـه بـر دوش      تأثیر دسیسه است که تحت

                                            
  .41/ توبه -1
  .پور، در کوچه آفتاب قیصر امین -2
توان همـین عبـارت را ترجمـه     از سورة توبه اشاره دارد، می 20ایم به آیه  گذاشتهگیومه این عبارت شهید که داخل  -3

  . حج هم دانست 58انفعال و  75و  74هاي  آزادي از آیات دیگر از جمله آیه
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هـا   معلمین عزیز باید توجه داشته باشند که آنها با نفوس بچه. خوبی انجام دهند آنها است به
و اگـر  . توانند دیگـران را هـم بسـازند    سروکار دارند و اگر خودشان ساخته شده باشند، می

توانند دیگران را هدایت کنند و نیز معلمـین   وجه نمی خداي نخواسته منحرف باشند، به هیچ
خوبی انجام دهند و براي رضاي خدا انجام دهنـد و از   ند که کارها را بهباید توجه داشته باش

هـا شـانه خـالی نکننـد و کارهـا را مخلصـانه انجـام دهنـد و پیـامی کـه بـه             زیر مسئولیت
آموزان دارم این است که همراه درس خود و همراه با کسب علم جنبه معنوي خود را  دانش

خورد و بـراي   ه کنند، که علم بدون تقوا به درد نمیتقویت کرده و تقوا و پرهیزکاري را پیش
هـا بـه مقـام قـرب      هاي زیادي را متحمل شوند تا همچون طباطبائی تقویت تقوا باید سختی

طور که  آموزان و تمامی مردم توجه داشته باشند که نماز جماعت را همان دانش. الهی برسند
که به قـول اماممـان دشـمن از همـین      1اماممان فرمود ترك نکنند و این مسجدها را پر کنند

رو روحانیت و اماممان باشند که این روحانیت است کـه    و همیشه دنباله 1ترسد مسجدها می
مان این است که آن  و حاال وظیفه 1اسالم را از زمان پیامبر تا حاال حفظ کرده و به ما رسانده

تـا انشـاءاهللا بـه زوديِ زود    را حفظ کرده و زمینه را براي ظهور حضرت مهدي آماده کنـیم  
  انشاءاهللا .گستر شود تمامی ستمگران نابود شده و اسالم در تمامی کره خاکی جهان

  »والسالم«
  ابوالمعالی ،گاه جنداهللا خیمه، 29/11/1362

                                            
توانـد   وصـایاي شـهید مـی   . برگرفته از سخنان حضرت امام خمینی در اهمیت نماز جماعت و مسـجد و روحانیـت   -1

اجتمـاع بایـد    ؛در جماعـت بخوانیـد   نمـاز را ... « -1: هاي زیر از حضرت امـام باشـد   مأخوذ یا تحت تأثیر عبارت
) 173همـان، ص . (»اسالم مساجد را سنگر قـرار داد « -2) ، امام در سنگر نماز7تبیان آثار موضوعی دفتر . (»داشت

. »باشـند  ترین میدان تشـکل و بیـان مصـالح مسـلمین مـی      مساجد بهترین سنگرها و جمعه و جماعات مناسب« -3
  ).174همان، ص(
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  هاي کلیدي عبارت
I ییغیر از تو کسی را ندارم و تنها معبودم تو ،خدایا . 
I خاطر رضاي تو و رسالت و مسئولیتی که نسبت به انقالب داشـتم، پـاي    ی که بهدان تو می ،خدایا

 .در جبهه گذاشتم
I خواهم که توفیق شهادت در راهت را نصیبم کنی از تو اي مهربان خدا می . 
I زمان زمان حسین و ایام عاشوراست. 
I شهدا را فراموش نکنید. 
I فراموش نشود ،که مسئله اصلی است ،مسئله جنگ . 
I ایـد، بدانیـد کـه روزي     انسانیت نبردهو فقین و اي مزدوران استکباري که بویی از وجدان اي منا

 . هاي ما به سراغ شما خواهند آمد رزمنده
I تقاضامندم که همیشه حامی اسالم و روحانیت مبارز و در خط امام باشید. 
I امام عزیز را تنها نگذارید که نخواهید گذاشت.  

  ابراهیم :نام
  ابوتراب :خانوادگی  نام
  اهللا  فتح :پدر  نام

  ربابه :نام مادر
  1344سوم مهر  :تاریخ تولد
روســتاي گــرمن از توابــع  :محــل تولــد

  شهرستان شاهرود
  اول راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365وپنجم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت

  ترکشاصابت  :شهادتنحوة 
 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  ابراهیم ابوتراب
  

  الرحمن الرحیماهللا  بسم
  2.»امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 1اهللا سبیل الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی«
  3.»اهللا اهللا و اشهد ان علی ولی اشهد ان ال اله االاهللا و اشهد ان محمد رسول«

 .کـنم  نامۀ خود را به شرح ذیـل تقـدیم مـی    وصیت ،اهللا فرزند فتح ،ابراهیم ابوتراب ،اینجانب
پس کمکم کن تا بتوانم حقیقتی را که در اعماق وجـودم نهفتـه بـه    . برم بر تو پناه می ،یاخدا

خـدایا غیـر از تـو کسـی را نـدارم و تنهـا        4.الهی و ربی من لی غیرك .رشتۀ تحریر درآورم
اللهم فاقبـل عـذري و ارحـم    «خوانم که  خدایا در دعاي با عظمت کمیل می .معبودم تویی

عـذر مـرا    ،اي خـداي مـن   5.»د وثاقی یا رب ارحم ضعف بـدنی ضري و فکنی من ش ةشد
م و رهایی ده مرا از بند سخت گناهانم و رحم کـن بـر نـاتوانی    ا بپذیر و رحم کن بر ناتوانی

و مسئولیتی که نسبت به امـام و   6خاطر رضاي تو و رسالت دانی که به خود می ،خدایا. بدنم
ارزش خود را به کف گرفته، تا بتوانم با نثار  یانقالب داشتم، پاي در جبهه گذاشتم و جان ب

جانم در راه اسالم و قرآن اداي تکلیف کرده باشم و اکنون که خود را سربازي ناالیق بـراي  
خواهم که توفیق شهادت در راهت را نصـیبم   دانم، از تو اي مهربان خدا می اسالم و امام می

 7.»والیمکن الفرار من حکومتـک «نم که خوا در جاي دیگر از دعاي کمیل می ،خداوندا. کنی
  . برم بر تو اي تنها معبود عاشقان پس پناه می. و گریز از قلمرو حکومتت ممکن نیست

                                            
  .اند آنها که ایمان آورده و هجرت اختیار کرده و در راه خدا با مال و جان جهاد کرده: هترجم .20/ توبه -1
 20آیـه   ،را در ادامه قسمتی از سورة توبـه  نامه آن عمران است که شهید در اصل وصیت سورة آل 169آیه بخشی از  -2

  .خورند می و نزد خدایشان روزيمرده مپندارید بلکه آنها زندگانند : ترجمه .آورده است
جزء اقرارهاي اصـلی و  ) 7(و والیت حضرت علی) 6(شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمد -3

ضمناً براي قبـول دیـن اسـالم هـم توسـط افـراد تـازه        . شود هاي یومیه تکرار می واجب مسلمان است که در نماز
  .مسلمان واجب است

  .فرازي از دعاي کمیل است -4
  .»الهم«در اصل وصیت . ي کمیل استفراز دیگري از دعا -5
  .»سالت«در اصل وصیت  -6
  .فرازي از دعاي کمیل -7
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زبان الکنم قادر نیست براي شما چیزي بگوید و قلم هرگز  ،برادران و خواهران مسلمان  
وجه داشته باشـید  اما ت. قادر نیست شهامت، شجاعت و ایثار و مردانگی شما را توصیف کند

خاطر خـدا اوامـر امـام را بـدون      پس به 1زمان زمان حسین و ایام ایام عاشوراست. که دارید
کـه بـه گفتـۀ امـام مسـئله       ،شهداء را فراموش نکنید و مسئله جنـگ . چرا بپذیرید] و[چون 

برید و در پیروزي  سر می فراموش نشود و اما آنان که هنوز در خواب غفلت به ،اصلی است
اي منـافقین و اي  . باید بگویم تا دیر نشده بـه آغـوش اسـالم برگردیـد     ،سالم تردید داریدا

هاي ما  اید، بدانید که روزي رزمنده انسانیت نبرده] و[مزدوران استکباري که بویی از وجدان 
در پایـان از  . به سراغ شما خواهند آمد و فریادهاي پوچ شما را در گلو خفـه خواهنـد کـرد   

قاضامندم که همیشه حامی اسالم و روحانیت مبارز در خط امام باشید و اما پدر ملت عزیز ت
ات  بسـته  هـاي پینـه   همیشه خـود را مـدیون دسـت    :و مادرم، چند کالمی با شما پدر عزیزم

ناپذیرت را حاللم کنی و امیدوارم بعد از من   هاي جبران دانستم و تقاضا دارم که زحمت می
ام  کـه هرگـز نتوانسـته    ،مـادر مهربـانم  . مت اسالم و جنگ باشـی بتوانی هرچه بیشتر در خد

هایی را که از طرف من بـر تـو    شیر پاکت را حاللم کن و رنج ،هاي تو را جبران کنم محبت
  .وارد شده نادیده بگیر

نوشتم، به شما قول داده بـودم   که برایتان می 3متعددي 2هاي پیوسته در نامه ،پدر و مادرم  
ه برایتان باشم و امیدوارم که با نثار جـان خـویش در راه اسـالم توانسـته     که فرزندي شایست

برادران و خـواهران عزیـزم، بـرادر کوچـک خـود را      . باشم به این عهد خود وفا کرده باشم
توانید بـرایم کمتـر گریـه کنیـد کـه       حالل کنید و همیشه حامی اسالم و قرآن باشید و تا می

اگر در طول این مـدت از   ،دوستان عزیزم .ال خواهند شدهمانا از گریه شما منافقین خوشح
روِ راه خونین شهیدان  تان راه مرا حالل نمایید و سعی کنید در زندگی 4،اید من رنجشی دیده

                                            
  .عبارت تحت تأثیر کل یوم عاشورا و کل ارض کربال است -1
  .»نامهاي«در اصل وصیت  -2
  .»متعدي«در اصل وصیت  -3
  .»ات دیده«در اصل وصیت  -4
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در پایان نصر و پیـروزي را   .شهیدان باشید و امام عزیز را تنها نگذارید که نخواهید گذاشت
  .براي ملت عزیز و رزمندگان اسالم خواهانم

  .پیرو روحانیت باشید ،را تنها نگذارید امام
  .جنگ جنگ تا پیروزي

  .هاي گذشته مردود است نامه وصیت
  ابراهیم ابوتراب

15/10/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I  عج(باالخص بر حضرت مهدي برحقسالم بر انبیاء و اولیاء(. 
I هاي استوار عاشقان کربال سالم بر قدم. 
I آوران باشند السابق، پیوسته، یاري دهنده این رزم ما فیامید است امت حزب اهللا ک. 
I دنبال خواهید داشت هبدانید که اگر در این امر مهم کوتاهی کنید، هر آیینه عذابی دردناك ب.  
I سوي جبهه حق علیه باطل شتافتم، فقط و فقط براي رضـاي حـق تبـارك و     همقصودم از اینکه ب

 .تعالی
I گ شهادت در راهش را نصیب خود فرمایداز خداي خویش طلب این نعمت بزر.  

  فریبرز :نام
  ابوحمزه :خانوادگی  نام
  اهللا نصرت :پدر  نام

  تاج زرین :نام مادر
  1347چهاردهم فروردین  :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365چهارم دي  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ضـاي  ر گلزار شـهداي فـردوس   :مـزار 
 زادگاهش
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  فریبرز ابوحمزه
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
االتخـافوا والتحزنـوا و ابشـروا     ۀئکـ ان الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المـال «
همه آنان که گفتند اهللا پروردگار ماست و در این راه اسـتقامت  « 1»التی کنتم توعدون ۀلجنبا

شود و اینکه اینها ترس وحزن و اندوهی ندارنـد و بشـارت    مالئک بر آنها نازل می ورزیدند
  .»باد شما را به بهشتی که وعده داده شدید

حمد و ثناء خداوندي را کـه   .السالم علیکم یا انصار الخمینی ،السالم علیک یا ابا عبداهللا  
هبري را بـه مـا ارزانـی    ما را در بهترین ساعات آفرید و نعمت بزرگ جمهوري اسالمی و ر

  .ست پس جاي شکر این نعم باقی. داشت
هـاي   کن کننـده کـاخ   ریشه ،)عج(باالخص بر حضرت مهدي برحقسالم بر انبیا و اولیاء   

مظلومان و با سالم بر شـهدا و اسـرا و    ةخمینی عزیزم، یاري دهند ،ستم و بر نایب برحقش
هاي استوار عاشقان کـربال   با سالم بر قدم هاي معظمشان و مفقودین و جانبازان و بر خانواده

که عارفانه و خالصانه براي رضاي حـق و آزادي حـرم مطهـر ابـی عبـداهللا بـر کفـار بعثـی         
آوران باشـند   السابق، پیوسته، یاري دهنده این رزم امید است امت حزب اهللا کما فی. تازند می

دنبـال خواهیـد    ذابی دردنـاك بـه  و بدانید که اگر در این امر مهم کوتاهی کنید، هر آیینـه عـ  
  .داشت

گیرم که هـدف   بنده، خدا و رسوالن و مالئک و ائمه اطهار و تمام موجودات را گواه می  
سوي جبهه حق علیه باطل شـتافتم، فقـط و فقـط بـراي رضـاي حـق        هو مقصودم از اینکه ب

ـ     و ام بـود  اي که برعهده تبارك و تعالی و انجام دادن وظیفه داي ملکـوتی  لبیـک گفـتن بـه ن
 .باشـد  عبـداهللا مـی   حـرم بـا صـفاي ابـی     و هـا  ابراهیم زمان و در پایان براي آزادي کعبه دل

زیـرا  . امیدوارم خداوند منان بر ما منت نهد و توفیق شهادت را رفیق این بنده ناالیق بگرداند

                                            
  .30/فصلت -1
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هـا   علیـه یـک سـال شـب     اهللا رحمۀ1این مقام مقامی است بس بزرگ، تا جایی که شهید ثانی
از خـداي   ،شود نخوابید تا شب قدر را درك کند و در آن شب که امورات مسلمین مقدر می

البته ناگفتـه نمانـد    .خویش طلب این نعمت بزرگ شهادت در راهش را نصیب خود فرماید
ولی اگر این چنین است کـه بـراي برقـراري    . که هدف ما پیروزي اسالم بر جهان کفر است

کـه از خـود اوسـت، در طبـق      ،شود، پس ما این کاالي ناچیز را هاي ما فدا اسالم باید جان
  .نماییم اخالص نهاده و عاشقانه تقدیم حضرت حق می

  فریبرز ابوحمزه ،برادر حقیر شما
1/10/65  

  
  

                                            
ن شیخ علی بن احمد عاملی معروف به شـیخ ثـانی از بزرگـان فقهـاي شـیعه      الدین بن نورالدی شیخ زین. شهید ثانی -1

 966در سـال  . دنیـا آمـد   هق در دهکدة جبع یا جبل عامل در یک خاندان علمی ب.هـ 911شوال سال  13در . است
ـ  شـرحی مزجـی بـر کتـاب     »الدمشقیه ۀاللمعالجهیه فی شرح  ۀضالرو«از جمله آثار او در فقه . ق کشته شد.هـ  ۀلمع

که شرحی است بر شـرایع االسـالم از محقـق     »مسالک االفهام«اثر معروف دیگر ایشان . دمشقیه از شهید اول است
 . حلی
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  هاي کلیدي عبارت
I روم تا کفار را از سرزمین خود بیرون کنم من براي این به جبهه حق علیه باطل می. 
I عنوان نماز جمعه را ترك نکنند  ن به پدر ومادرم این است که به هیچتنها حرف م. 
I من تنها آرزویم شهادت در راه خدا و پیامبران خداست.  
  
  

  یوسف :نام
  اجاقی :گینام خانواد

  اصغر :پدر  نام
  مریم :نام مادر

  1343هشتم مهر  :تاریخ تولد
  گرمسار :محل تولد
  سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361چهارم خرداد  :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلزار شهداي روستاي محمدآباد  :مزار
 از توابع زادگاهش



 289اجاقی، یوسف      ¹استان سمنان 

  یوسف اجاقی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
روم تـا کفـار را از سـرزمین خـود بیـرون کـنم و        من براي این به جبهه حق علیه باطل مـی 

  . مام خمینی بر سر کار آوریمحکومت اسالمی را به رهبري ا
عنوان نماز جمعـه را تـرك نکننـد و      مادرم این است که به هیچ تنها حرف من به پدر و  

من تنها آرزویم شهادت در راه خدا و پیامبران خداست و امیـدوارم کـه پـدر و مـادرم مـرا      
از آن انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی شروع و وجـود و هسـتی خـود را    . حالل کنند
داند و این انقالبی که با هفتاد هزار شهید پا گرفت و حکومت سلطنتی را کوباند بـه   خدا می

  .انشاءاهللا. ها شکست نخواهد خورد هیچ وجه از ابرقدرت
  »والسالم«
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  هاي کلیدي عبارت
I   هـاي جنـگ حـق بـر باطـل حماسـه        چنـان در جبهـه   درود و سالم به رزمندگان اسالم کـه هـم

 .آفرینند می
I درود و سالم به شهیدان غرب و کردستان مظلوم. 
I  خمینی ،ش امام امتبرحقدرود و سالم بر امام زمان و نایب. 
I درود بر محرومین و معلولین. 
I هاي شهدا و با سالم به اُسراي ایران که در چنگال صدام کافر هستند پایان به خانواده درود بی. 
I انسالم بر سنگرهاي پر خون مرزهاي ایر. 
I خواهند این انقالب نونهال را ناتوان سازند مرگ بر منافقان که می.  
I گیرم گونه را پیش می من این راه را با چشمان باز انتخاب کرده و این راه علی. 
I چه سعادتی از این باالتر که انسان در راه عقیده و آرمانش به شهادت برسد.  
  

  اکبر علی :نام
  احسانی :نام خانوادگی

  حمدم :پدر نام 
  لیال سیده :نام مادر

  1344یکم فروردین  :تاریخ تولد
ــع  :محــل تولــد شــهر ســرخه از تواب

  شهرستان سمنان
  اول راهنمایی :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1363دوم مرداد  :تاریخ شهادت
  رودخانه کارون :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  *اکبر احسانی علی

  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  پاسدار حرمت خون شهیدان ،نام اهللا به

عنداهللا اولئـک   درجۀاهللا باموالهم و انفسهم اعظم  الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل«
اي مؤمنان جهاد نمایید در راه خدا با مال و جان خود که در دو عالم پیـروز  « 1.»هم الفائزون

  2.»و موفق هستید
  . کنم ینامۀ خود را شروع م نام خدا وصیت به

  . با درود به رهبر کبیر انقالب امام خمینی و با درود به روحانیت اصیل
و سـالم بـه شـهیدان کـربالي      3نام خداوند در هم کوبنده ستمگران و منافقـان و بـا درود   به

کفن کربالي ایران و با درود و سالم بـه   و با درود و سالم به شهیدان گلگون) 7(حسینی
آفریننـد و بـا درود    هاي جنگ حق بر باطل حماسه می نان در جبههچ رزمندگان اسالم که هم
ش برحقو کردستان مظلوم و با درود و سالم بر امام زمان و نایب  4و سالم به شهیدان غرب

آن حامی مسلمین و مستضعفین جهان و با درود بر محرومین و معلـولین   ،خمینی ،امام امت
و با سالم به اُسراي ایران که در چنگال صـدام کـافر    هاي شهدا پایان به خانواده و با درود بی

خواران  هستند و سالم بر سنگرهاي پر خون مرزهاي ایران که توسط مزدوران بیگانه و جیره
شرق و غرب که دستشان از آسـتین صـدام خـائن درآمـده اسـت و مـرگ بـر منافقـان کـه          

انند ملت مسلمان ایران متکی بـه  ولی باید بد ،خواهند این انقالب نونهال را ناتوان سازند می

                                            
  )اکبر احسانی نامه برادر علی وصیت(باالي وصیت نوشته شده است  -*
 .»به اموالهم«، در اصل وصیت 20/ توبه -1
 .»هستین«در اصل وصیت  -2
نوشته که از تکرار حاشـیه در اصـالح   » دورود«هید احسانی در تمام موارد واژه درود را ش. »دورود«در اصل وصیت  -3

 .شود خودداري می
غرض از غرب یعنی مناطق غرب کشور است که قبل از شـروع جنـگ بـا عـراق در برخـی از منـاطق و نـواحی و         -4

هم عمالً مناطق درگیر با صدام بـه  ها و عوامل ضدانقالب داشتند، پس از جنگ  هاي داخلی با گروه شهرها درگیري
 . جبهه غرب و جبهه جنوب موسوم بود
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تر از آنم که بـه   اي با شما وصیت کنم و من کوچک خواهم چند کلمه می. سالح ایمان است
اهللا  طور کـه آیـت   من اکنون به امام امت لبیک گفته و راهی جبهه شدم، همان. شما پیام بدهم

عزیـزان مـا کشـته    کشـم و از ایـن کـه     فرمایند من از زنده ماندنم خجالت مـی  می 1طالقانی
شوند ولی ما هنوز زنده هستیم، که امیدوارم خداوند تعالی مرا در پـیش خـودش سـرباز     می

امیدوارم که بعد از شهادت من امت قهرمان ایـران  . و قطرة خون مرا بپذیرد اسالم قبول کند
 بـه هـاي وابسـته بـه شـرق و غـرب را نخـورده و        همیشه یار امام باشند و گـول گروهـک  

هاي امام امت که دشمن از آنها هراس دارد گوش فرا دهند و همیشـه بـه والیـت     یراهنمای
کـنم کـه    مـن بـه امـت قهرمـان توصـیه مـی      . فقیه لبیک گفته و چشم دشمنان را کور کننـد 

چون من این راه را با چشمان باز انتخـاب کـرده و ایـن    . کورکورانه از دشمن اطاعت نکنند
سعادتی از این باالتر که انسـان در راه عقیـده و آرمـانش     چه. گیرم گونه را پیش می راه علی

و چـه   2»مرگ براي همگان است«فرموده است ) 7(طور که علی به شهادت برسد و همان
شهادت در راه خدا جان خـود را از دسـت    4ابو  3میردنخوب است انسان در بستر بیماري 

: فرماینـد  چه زیبا امام امـت مـی   د که آبستن زندگی باشد وینسان مرگی را انتخاب کنا .دهد
   5.»ما چه کشته شویم و چه پیروز شویم هر دو جهت پیروزي از آن ماست«

و در آخر از پدر و مادر عزیزم که تا به حال زحمت مرا کشیدند و شهامت خودشـان را    
از آن شیري که بـه مـن    ،مادر. خاطر اسالم نشان دادند متشکرم براي فدا کردن فرزندشان به

و امیدوارم که بعد از شهادت من یار و یاور امام باشید و اگـر مـن شـهید    . دي حاللم کندا
شـود   همین گریه کردن شما باعث می. کنم که براي من گریه نکنید شدم از شما خواهش می

 شود کـه دشـمن   که دشمن خوشحال بشود و کارش را کند و اگر شما گریه نکنید باعث می

                                            
  .تعلیقات. ك.ر -1
کُـل حـی مـوت   «: اند جمله از آن. هایی کوتاه به همگانی بودن مرگ اشاره دارد در عبارت) 7(حضرت علی -2 یـا  » ل

»کُل شیئی موتل«.  
 .»بمیرد«در اصل وصیت  -3
  .»یا«در اصل وصیت  -4
  .13صحیفه امام مجلد  107ص  -5
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تواند بکند و باید خیلی خوشحال باشید که همچنین فرزندي در جا نشیند و هیچ غلطی ن از
  :ام شعارِ جنازه 1راه خدا دادید و در تشییع

  
ــده  ــهیدان زنــ ــد اهللا اکبــــر  شــ   انــ

  
ــته    ــون آغشــ ــه خــ ــر  بــ ــد اهللا اکبــ   انــ

    

پدر و مادر عزیـز    و شما اي . دفن کنید 3تکرار کنید و مرا در زادگاهم یعنی سرخه 2]را[  
در  4]را[ ران گرامی و دوستان، از هیچ چیز ناراحت نباشـید کـه فرزنـدتان   و برادران و خواه

فرمایـد   راه خدا دادید و باید شما افتخار کنید که خانواده یک شهید هستید که امام امت مـی 
بایـد خیلـی    ،و شما اي پـدر و مـادر عزیـزم    5»شما خانوادة شهدا چشم و چراغ این ملتید«

شما هم بـه   ،و مادر یک شهید هستید و اي خواهر عزیزمخوشحال باشید که پدر یک شهید 
شما بایـد سـنگرها را پـر کنیـد و شـما      . که مدرسه هم یک سنگر است هات ادامه بد مدرسه

طور فعاالنه همکاري نماییـد و دیگـر ایـن کـه از بـرادران       با سپاه و بسیج به ،برادران عزیزم
مکاري نمایند و به امام امت لبیک بگوینـد  ها بیشتر ه خواهم که بعد از من با جبهه عزیز می

   6.»جبهه هم یک دانشگاه است«فرماید  و دیگر این که امام می
ام که آن مقدار پولی که دارم در بانک اسالمی بردارید، در مجلـس   نامه و در پایان وصیت  

زدگـان واریـز    ختم من هر چقدر خرج شد خرج کنید و هر چه باقی ماند به حساب جنـگ 
ها و در  توانید در نیمه شب و در نماز جمعه و یک پیام دیگر به شما دارم تا هر چه میکنید 
ل براي مجروحین و معلـولین و رزمنـدگان اسـالم     شب هاي دعاي کمیل و یا در دعاي توس

                                            
 .»عتشی«در اصل وصیت  -1
 .اضافه شده است» را«براي درست خوانی  -2
 .سرخه نام شهري است از توابع شهرستان سمنان مولد و مزار شهید است -3
 .از قلم افتاده است» را« -4
شـما  «ا همـین اسـت کـه    ترین آنه یکی از شاخص .اند امام خمینی سخنان ارزشمندي در شأن خانواده شهدا فرموده -5

  ).جلدي 22دوره  ،صحیفه امام(. »خانواده شهدا چشم و چراغ ملتید
... د، نمـاز جمعـه و  جهاي علمیه، دانشـگاه، مسـ   امام خمینی از واژه سنگر براي حوزه. جلدي 22صحیفه امام دوره  -6

 .دانند آموزان سنگر می مدرسه را هم براي دانش. استفاده کرده است
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هـا را خـوار و ذلیـل     شـکند و آن  دعا کنید و همین دعاهاي شماست که قلب دشمن را مـی 
  .دیگر عرضی ندارم. کند می

  »و برکاته  اهللا رحمۀوالسالم علیکم «
  
  . 1344 :، سال تولد12 :احسانی، شماره شناسنامه :اکبر، فامیل علی :نام

  ،محمد :نام پدر
24/3/1362  

  دوم ماه مبارك رمضان
  اکبر احسانی علی
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  هاي کلیدي عبارت
I ت هم بزرگا یتو هم بزرگی و رحم و مهربان ،اگر گناهم بزرگ است ،بار پروردگارا. 
I ت مرا ببخش و ما را در صف شهدا قرار دها دایا ترا به بزرگیخ .  
I میرد، چه بهتر که در راه خدا بمیرد بار بیشتر نمی انسان یک ،پدر گرامیم. 
I شود شهادت سعادتی است که نصیب هرکس نمی .  
I هادتم افتخـار  شـ خواهم که بعـد از   از شما پدر و مادر و برادر و خواهران گرامی و ارجمندم می

 .کنید و شاد باشید
I مادر، از شهید شدن من هیچ نگران و ناراحت مباش. 
I افتخار کن که مادر یک شهیدي و بر خود ببال. 
I افتخار کن و مفتخر باش که امانت خود را به خدا سپردي.  
  

  محمدحسین :نام
  احسانی :نام خانوادگی

  عبداهللا :پدر  نام
  بی بی :نام مادر

  1343دیبهشت دهم ار :تاریخ تولد
ــد ــل تول ــع   :مح ــرخه از تواب ــهر س ش

  شهرستان سمنان
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361نوزدهم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدحسین احسانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فرود بیاید که به این وضع کشته بشـوم  اگر هزار ضربت به فرق من «: فرماید می) 7(علی

اگر چه دنیا زیبا و دوست داشتنی است، اما خانۀ . بهتر است تا در بستر با یک بیماري بمیرم
  .»خیلی از دنیا زیباتر است ،خانۀ اخرت ،پاداش الهی

  . را در راه خدا انفاق نکند پس چرا انسان آن ،اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت
حضرت امام خمینی  ،مرجع عالی مقام عالم تشیع ،ناپذیر و سالم به رهبر سازش با درود  

که با رهبري پیامبرگونه خود پـرچم جمهـوري اسـالمی را در ایـران بـه اهتـزاز درآورده و       
  . رود تا این پرچم را در کشورهاي دیگر هم به اهتزاز درآورد می
ت هـم بـزرگ،   ا و رحم و مهربـانی  تو هم بزرگی ،اگر گناهم بزرگ است ،بار پروردگارا  

  . ت مرا ببخش و ما را در صف شهدا قرار دها پس خدایا ترا به بزرگی
میرد، چه بهتـر کـه در راه خـدا بمیـرد و شـهادت       بار بیشتر نمی انسان یک ،ما پدر گرامی  

  . شود سعادتی است که نصیب هرکس نمی
شـهادتم  خواهم که بعـد از   دم میاز شما پدر و مادر و برادر و خواهران گرامی و ارجمن  

  . شد افتخار کنید و شاد باشید چون فرزندي را تربیت کردید که در راه خدا شهید
مادر، از شهید شدن من هیچ نگران و ناراحت مباش و افتخار کن که مادر یـک شـهیدي     

و بر خود ببال و افتخار کن و مفتخر بـاش کـه امانـت خـود را بـه خـدا سـپردي و بدانیـد         
  . شود گونه افسردگی و ناراحتی و گریه مطمئناً باعث عذاب روح من میهر

و ائمه طاهرین ) 6(خواهم که با عمل به اسالمِ حضرت محمد خوهرانم، از شما می  
  . خواهم که مرا عفو کنید گونه عمل نمایید و از شما می پیام خونم را رسانده باشید و زینب

طور که خـود   خون غرق شد ناراحت مباش، همان برادرم، اگر من شهید شدم و بدنم در  
ادامـه   ،کـه راه امـام اسـت    ،سپارم تا راهم را معتقدي بلکه اسلحۀ خونین خود را به شما می

کنم که وقتی شـهید شـدم مـرا در     و وصیت می. خواهم که مرا عفو نمایی دهی و از شما می
ناراحت نباشید و به یـاد   ،یدزادگاهم دفن نمایید و اگر چنانچه جنازة من به دست شما نرس
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چگونه در صحراي کربال، در آفتاب داغ کربال، افتاده بودنـد  باشید که ) 7(کربالي حسین
  . رسید نمی و کسی به فریاد آنها

و اي مردم شهیدپرور، اگر خواستار شادي روح شهیدان هستید، نگذارید امـام احسـاس     
روحانیـت اصـیل   باشد، عمل کنید و از  که واجب شرعی می ،تنهایی بکند و به دستورات او

فرامـوش نکنیـد   . گیـرد  اي بر علیه آنها صورت جداً پشتیبانی کنید و نگذارید کمترین توطئه
 .رسد، سعی کنید به دنیا دل نبندید و خـود را مهیـاي سـفر آخـرت کنیـد      که دنیا به آخر می

نصـیب کـرده حـداکثر    د همیشه گوش به فرمان امام باشید و از این نعمت گرانبها که خداون
  . داریم استفاده را بنمایید و این را هم بدانید که روز حسابی هم به پیش

ام، ولی امیدوارم که مـرا ببخشـید و    پدر و مادر عزیز، در زندگی رنج فراوان به شما داده  
شـود و از   برایم گریه نکنید، زیرا بردباري و صبر شـما بیشـتر باعـث شکسـت دشـمن مـی      

  . کنم نایان طلب مغفرت میخویشان و آش
آگاه باشید من شما را به استمرار انقالب شـب و روز و نهـان و   «: فرماید می) 7(علی  

نمایم، سوگند به خدا اگر سستی کنید و ذلیل و مغلـوب گردیـد، دشـمنان     آشکار دعوت می
 هایتان خواهند جنگید، پس رسالت خود را فرامـوش ننمـوده و بـه دیگـران     با شما در خانه
   .)البالغه از نهج 28خطابه ( 1.»محول ننمایید

  انتهــــاي تکامــــل شــــهادت اســــت
  

  ایــن ســعادت اســت، ایــن ســعادت اســت   
  

  »والسالم«

                                            
البالغـه کـه    نهج 27اي است آزاد از فراز دوم خطبۀ  ترجمه آورده است) 7(علی حضرت شهید از قول عبارتی که -1

ی دعوتکم الی قتال هؤالء القوم لـیال و نهـارا، و سـرا و اعالنـا، و قلـت لکـم       «. به خطبه جهاد مشهور است اال و انّ
مـن شـبان و روزان،   «: ترجمـه » االوطـان اغزوهم قبل ان یغزوکم، فو اهللا ما غزي الغارات علیکم و ملکـت علـیکم   

با آنان بستیزید، پیش از آنکه بر شما حمله برند : آشکارا و نهان، شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم و گفتم
اما هـیچ  . شان نکوشیدند، جز که جامۀ خواري بر آنان پوشیدند به خدا سوگند با مردمی در آستانۀ خانه. و بگریزید
خود را براي جهاد آماده نساخت و از خوارمایگی، هر کس کار را به گردن دیگري انداخت؛ تا آنکه از  یک از شما

البالغه، ترجمـه، سـید    نهج«   ».هر سو بر شما تاخت آوردند و شهرها را یکی پس از دیگري از دستتان برون کردند
 .»27جعفر شهیدي ص 
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 303اکبر      احسانی، علی ¹استان سمنان 

  



 

 

  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ش امام امت و خمینی کبیربرحق نایبو ) عج(سالم خدا بر فرماندة کل قوا.  
I اید چنین فرزندانی بزرگ کرده سالم خدا بر شما پدران و مادران که هم.   
I  راه یابم) 7(تو را شکر که چنین لیاقتی به من دادي که من به دانشگاه آقا اباعبداهللا) اهللا(الهی.  
I مخصوص خودم نیست، خداوند به من عنایت کرده )شهادت( زیز این سعادتاي ملت ع.  
I راه یابید تا معناي این جمالت  )7(شما ایمان و تقوي را بیشتر کنید و به دانشگاه آقا اباعبداهللا

 .را درك نمایید
I لبیک بگویید و مثل مردم کوفه نباشید، که امام تنها بماند. 
I ز مرگ طبیعیمرگ مرگ است، مرگ سرخ چه بهتر ا.  

  سیدجعفر :نام
  احمدپناه :نام خانوادگی

  سیدکریم :پدر  نام
  خانم سیده :نام مادر

  1345 ششم فروردین :تاریخ تولد
  سمنان :لدمحل تو

  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365 ویکم دي بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي     :مـزار 
 زادگاهش
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  1سیدجعفر احمدپناه
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .»اال باهللا العلی العظیم ةوالحول و القو«
اي مـردم گمـان   « 2.»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقـون  والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

سـتند و در  اند مردگانند، اینها زنـده ه  که شهیدانی که در راه خداوند منان شهید شده 3مکنید
  . »خورند نزد خداوند خویش روزي می

نامـه   واجب دانسـتم و واجـب اسـت، وصـیت     ،با عرض پوزش و معذرت، چون برخی  
  .داشته باشیم نوشتم

  .کنم این وصیت را با نام خداوند متعال شروع می
خمینی کبیر و سالم خدا  4،ش امام امتبرحق نایبو ) عج(سالم خدا، بر فرماندة کل قوا  
هاي  مامی شهیدان و معلولین و مجروحین و مفقوداالثرها و سالم خدا بر تمامی خانوادهبر ت

مجروحین و معلولین و سالم خدا بر شـما پـدران و مـادران کـه همچنـین       ،مفقودین ،شهدا
یعنی امانتی بود از جانب اهللا که شما توانستید صـحیح و سـالم بـا     5اید فرزندانی بزرگ کرده

هـا بفرسـتید و شـب الـی صـبح       یا اینکه به جبهه. انت را تقدیم اهللا کنیدکمال سرافرازي، ام
باشند و همچنین اسـالم را از خطـر دشـمن،     خواب از چشم پریده و به دعاگویی شماها می

  .محفوظ بدارند
) 7(تو را شکر که چنین لیاقتی به من دادي که من به دانشگاه آقا اباعبـداهللا ) اهللا(الهی   

اهی کامل و با علم بیشتر، تمام راه حق و حقیقت را انتخاب و در این راه که راه یابم و با آگ

                                           
هـا   ی وصـیت تر از آن شهیدانی بـودم خیلـ   گرچه من کوچک«: شهید در باالي سمت چپ وصیت خود نوشته است -1

 .»کردند من شاگرد آنها هستم و خواهم بود
  .169/ عمران آل -2
  .»کنید می«: وصیتدر اصل  -3
  .آمده است» واو«جاي ویرگول  در اصل وصیت به -4
  .»کردي« :وصیتدر اصل  -5
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و از این سعادت عظیم، برخـوردار شـوم،   . انتهاي آن یعنی شهادت در راه خداست، گام نهم
اي ملت عزیز این سعادت مخصوص خودم نیست، خداوند به من عنایت کرده، بلکـه شـما   

راه یابید تا معناي این جمـالت   )7(انشگاه آقا اباعبداهللایمان و تقوي را بیشتر کنید و به د
اي خداي من، من که در زندگی و در این دنیا چیزي نداشتم و ندارم که در . را درك نمایید

به . راهت بدهم جز یک مشت گوشت و پوست و استخوان، پس بپذیر و راضی باش از من
بـراي   1چند حدیث. همه آنان باد هاي تو بر حق محمد و آل طاهرین او که سالم و رحمت

  .خواهم بنویسم، انشاءاهللا پذیرا هستید شما می
بلکه براي ماندن و  ،اید فرماید که شما براي نابودي آفریده نشده می )6(پیامبر اسالم  

دهید و از منزلی به منزل دیگر انتقـال   اید و با مرگ، تغییر مکان می وجود آمده باقی بودن، به
. که دنیا منزل گذران و آخرت مقر جاودان اسـت  :فرماید می) 7(ضرت علییا ح. دهید می

فرصت را غنیمـت شـمارید و از گـذرگاه خـویش بـراي قرارگـاه خـود چیـزي بگیریـد و          
دنیا روز عمل است نه حساب، ولـی آخـرت روز حسـاب     :فرماید اي بیندوزید یا می ذخیره

این حدیث عمل کنید، به مال دنیـا   و اي ملت شهیدپرور، مبادا شما برخالف .است نه عمل
شـود،   کـس نمـی   دل ببندید و از معنویات و از دانشگاه و همچنین استادي که نصـیب همـه  

شوید که دیگر  پشیمان می. عقب بمانید و در آخرت هم خدا نکرده دچار دوزخ الهی شوید
رفیـت  اگر فرزند آدم بـه ظ  :فرماید در حدیثی دیگر می) 6(یا رسول خدا. سودي ندارد

گیـرد و در طلـب    دو رودخانه بزرگ سیل طال در اختیار داشته باشـد، بـاز هـم قـرار نمـی     
خداوند به فریاد ما برسد، خیلی مشکل است یا شما در شهرسـتان  . هاي دیگري است ثروت

شکن یا حسین زمان ما جبهه  هستید، جبهه را فراموش نکنید، یعنی به فرمان امام خمینی بت
نسـبت   3نـدارد ] کـه [به جبهـه، کسـی    2دانسته، کسی که توان رزمی دارد را اهم از واجبات

ولـی مبـادا   . دعاي خیر یادشـان نـرود   4اند جبهه از نظر مالی، اگر از نظر مالی هم در مضیقه
                                           

  .»حدیثی« وصیتدر اصل  -1
  .»دارند«وصیت در اصل  -2
  .»ندارند« وصیتدر اصل  -3
  .»اند همزیق« وصیتدر اصل  -4
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آرزو داشـته  . اید ده رساندهیسوي سقوط قطعی و مرگ لغز آرزوي درازي کنید که خود را به
  .حساب نه آرزوي دراز و بی 1باشید

خالصه مزاحمت ایجاد کردم و سر شما را درد آوردم، مقصود این بـود یـک مقـدار بـه       
 )7(امـا، مـا کـه حسـین حسـین     . باشید 2[...]فکر آیید، به فکر آخرت باشید، یک مقدار 

زمان ما خمینی اسـت، لبیـک بگـویم بـه      )7(حسین. کنیم، این شعار را هم عمل کنیم می
فرمایـد از   باره حدیثی داریم کـه مـی   ، باز هم در اینخالصه با عرض پوزش .دیر استخدا 

کند خبـري را بدانـد، خداونـد او را بـه آن چیـز آگـاه        وقتی امام اراده می) 7(امام صادق
لبیـک  . طور است یا نـه  ببینید همین. امام امت مطالعه کنید 3باره، دربارة تنها در این. سازد می

) 7(تنها بماند، یا مثل مـردم زمـان امـام حسـین    بگویید و مثل مردم کوفه نباشید، که امام 
تن از یاران باوفاي امام بیش نبودند، که اینهـا هـم در    72چندین لشکر بودند ولی در جنگ 

شما راه شهیدان را ادامه دهید و نگذارید، اسـلحه آنهـا بـر زمـین     . اند راه خداوند شهید شده
ا استفاده کرده و به قلـب مـا نشـانه    دست دشمن افتد و دشمن از اسلحه این شهد بماند و به

هدر رفته باشد و مسئولیت شهدا را که به گردن ما گذاشته،  به 4بگیرد و یا نگذاریم خون آنها
ولی یک مقداري فکر کنیم، متوجه . توانیم به سادگی از آن گذشت نمی. خیلی سنگین است

اسـت، مـرگ سـرخ     مرگ مرگ. گذاشت شوید چه مسئولیت سنگینی بود که به گردن ما  می
  . سوي آن بشتابید مرگ سرخ را دریابید و به. چه بهتر است از مرگ طبیعی

  »والسالم من تبع الهدي«
7/4/65  
  سیدجعفر ،برادر حقیر شما

                                           
  .»باشد«در اصل وصیت  -1
  .خوانا نیست -2
  .دربارة دوم را ندارد وصیتدر اصل  -3
  .زاید است» را«هدر ه بین آنها و ب وصیتدر اصل  -4
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براي خود، آسـایش   1تا سازید طوري که شما در این دنیا منزل نو، ساختمان نو می همین  
د، که در آن دنیا جاودانی و ماندنی اسـت و  داشته باشید به فکر ساختمان نو در آخرت باشی

هرچه ساختمان نو و چند طبقه بسازید، ماندنی نیسـت و  ] دنیا[شود ولی در این  خراب نمی
  .شود خراب می

رسانم، خالصه گرچه فرزند خوبی براي شما نبودم، امانتی بودم  به پدر و مادر، سالم می  
وار  زینـب  2ما هـم کـه هسـتید انشـاءاهللا    که شما مرا صحیح و سالم تحویل خدا دادید و شـ 

هـا، طلـب عفـو و     زندگی کنید، خالصه مرا حالل کنید، از خویشـان و دوسـتان و همسـایه   
  .حاللیت نمایید

وار زندگی کنید و حجاب شما، از خـون سـرخ مـن بهتـر اسـت،       زینب 3خواهران عزیز  
ـ    . خـورد  تر از تیري است که به چشم منافقـان مـی   مهم ول دارم، در نـزد  ولـی یـک مقـدار پ

بگیرید و مقداري دیگر دسـت شـما اسـت، هـر     ) رضا در نزدیکی میدان سعدي(آباد  صرفی
] را[شـود و مقـداري دیگـر     خواهید بردارید و یک مقداري که خرج مجالس می مقداري می

به جبهه اهدا کنید و موتور را فروخته و پول را اگر احتیاج دارید بردارید وگرنـه بـه جبهـه    
  .خواهد، بدهید تومان غالمحسین از من می 300چنین به مقدار  نید و هماهدا ک

با دعا براي رزمندگان اسالم و سـالمتی     .شبرحق نایبو ) عج(با دعا به جان امام زمان  
چنـین   شـان و هـم   تمامی رزمندگان اسالم، صحیح و سالم برگشتن مفقوداالثرها به خـانواده 

شان و دیگر دعا و نماز شب را فرامـوش نکنیـد و شـما    ها آوردن مفقودالجسدها به خانواده
اسلحه را برداریـد و نمـاز جماعـت و نمـاز جمعـه را      ] دست[یک دست قرآن و دیگر ] با[

. کنـد و ببینـد  ] بـاز [فراموش نکنید و نگذارید جاي شما خالی باشد و منافق کوردل چشـم  
که تا خداوند آنهـا را  . ماندطور ب بگذارید همان منافق که کور است و کر است و الل، همین

  .نیست و نابود کند

                                           
  .»و«در اصل وصیت  -1
  .دارد» مانند«پس از انشاءاهللا  وصیتدر اصل  -2
  .دارد» مانند«پس از خواهران عزیز  وصیتدر اصل  -3
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  الهدي والسالم من تبع
  سیدجعفر احمدپناه ،برادر حقیر شما

  7/4/65تیر 
  

  شهید سیدجعفر احمدپناهی
بلکـه شـما    ،این سعادت مخصوص خودم نیست، خداوند به من عنایت کرده عزیزاي ملت 

تا معناي این جمالت را  ،اعبداهللا راه یابیدایمان و تقوي را بیشتر کنید و به دانشگاه آن آقا اب
اي خداي من که در زندگی و در این دنیا چیزي نداشته و نـدارم کـه در راهـت    . درك کنید

دهم، جز یک مشت پوست، گوشت و استخوان، پس بپذیر و راضی بـاش از مـن، بـه حـق     
  .هاي تو بر آنها باد محمد و آل طاهرین او که سالم و رحمت

  5کربالي  :محل شهادت
  21/10/65: تاریخ شهادت
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  هاي کلیدي عبارت
I گویم که به این راه که راه صالحان است رهنمونم ساختی خدایا سپاست می. 
I اهللا تنها منجی آزاد کننده انسان از بند بندگی پایان به رسول با درود بی. 
I  اهللا ش روحبرحقسالم بر راد مردي که از سالله اوست و نایب . 
I اهللا اهللا تا بدر روح درود بر شهیدان افتخارآفرین اسالم از بدر رسول. 
I امام را تنها نگذارید . 
I شما را به خدا پشتیبان امام امت باشید . 
I ها داریم، مساجد را پر کنید به قول امام ما هرچه داریم از این عزاداري. 
I بپروران) 3(مادرم، خواهرم را همچون نامش زینب کبري. 

  سیدجمال :نام
  احمدپناهی :خانوادگی  نام
  سیدجواد :پدر  نام

  زکیه :نام مادر
  1343وسوم دي  بیست :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت

  سپاه :کننده ارگان اعزام
  1365نوزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي     :مـزار 
 زادگاهش
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  جمال احمدپناهیسید
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  خداي گناهکاران و صالحان نام به

  1.»اهللا افضل بالسیف فی ءفقتل امر/ دان للموت انشئتبکن االتو ان «): 7(قال الحسین
  2.»اند، کشته شدن انسان با شمشیر در راه خدا بهتر است ها براي مرگ خلق شده اگر بدن«

  3.»ي انت الغافر و ان المذنب و هل یرحم المذنب االالغافرموالي یا موال«): 7(قال علی
ـ    ،اي آقاي من ،آقاي من چـه کسـی جـز آمرزنـده      اتو بخشنده گناهانی و مـن گناهکـار، آی
  .آموزد می 4را گناهکار

گویم که به این راه که راه صالحان است، رهنمونم ساختی و با اینکـه   خدایا سپاست می  
  .تلخم چشاندي 5و گواراي شهادت را به مذاقلیاقت نداشتم، شربت شیرین 

کرانت را شامل این عبد عاصی نیز نمودي و مرا  کنم که لطف بی پروردگارا، ترا شکر می  
  .ام که رسیدن به قرب تو بود رسانیدي به آرزوي دیرینه

لیاقـت بـودم بـه     با اینکه بـی ] تا[دانی که من عاشق تو بودم و  موالجان، تو خود بهتر می  
  .ام پاسخ مثبت دادي عشق حقیقی این
خدایا، اگر قرار بر ماندن است، پس چگونه شد کـه اصـحاب خاصـت در خـون خـود        

دانم که لیاقت نیست،  می ؟معرفتان بمانیم و اگر قرار بر رفتن است، پس چرا ما بی ؟غلطیدند
ناهکـاران  اگر بنا باشـد مـا را بـا آن گ   . ایم ولی چه شد کرم و لطف تو که با آن خوي گرفته

  .عذاب کنی، چه کنیم که تحمل عذاب را نداریم

                                           
  .»374، ص44بحاراالنوار، ج«). 7(ضرت امام حسیناز سخنان ح -1
أن اکـرم  «نقـل کـرده اسـت    » احمـد پنـاهی  «اي است که شهید  عبارتی نقل شده است که مانند جمله) 7(از علی -2

  .123البالغه خطبه  نهج» الموت القتل
  .فرازي از دعاي ندبه -3
 .»گناهکارا«در اصل وصیت  -4
  .»مذاغ«در اصل وصیت  -5



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      316

 

از بنـد بنـدگی و بـر     ،، تنها منجی آزادکننده انسـان )6(اهللا پایان به رسول با درود بی  
تـا مهـدي   ) 7(پـس از آن وجـود شـریف امامـان حـق شـیعه از علـی        ،رهبران راسـتین 

انش در هـواي کـویش   اي کـه جـان فرمـانبردار    و درود بر امام عصـر، فرمانـده  ) عج(موعود
صبرانه منتظرند، تا جان ناقابل خـود را در رکـابش ببازنـد و خـون      نثاران، بی طپد و جان می

سالم بر رادمردي کـه  . عنوان سنگفرش زمین بگسترند پاك و سرخ خود را بر سر راهش، به
 1درود بـر شـهیدان افتخـارآفرین اسـالم، از بـدر     . اهللا ش روحبـرحق از سالله اوست و نایب 

اهللا و همـه شـهداي آینـده اسـالم، کـه عاشـقانه جانشـان را در طبـق          روح 2اهللا تا بدر رسول
سـاقی کـوثر نوشـیدند و بـه سـعادت       3شـیرین شـهادت از دسـت    اخالص گذاردند و جام

   .رسیدند
آورم مـادرانی   عنوان وصیت بنویسم، اما شرم دارم، به یاد مـی   اي به خواهم چند جمله می  

اي هـم   نامه هاي خون و ایثار نیاوردند، بلکه وصیت پاك عزیزشان را از صحنهکه نه تنها بدن 
د به وبه هرحال سـخن و وصـایایم را   . عنوان دلخوشی به اسمشان تقدیم نکردند، درودشان ب

  .کنم در دو بخش آغاز می
نامه شهدا را بنگرید و بخوانید و مطالب مشترك بین آنها را در ذهـن   امت اسالم، وصیت  

  :اگر دقت کنید چند مطلب در همه وجود دارد. اوریدبی
هاي خونین که با خون سرخ عزیـزان آغشـته    نکند خداي ناکرده سنگر. جبهه را پر کنید  

تـا مـن و تـو اي بـرادر در روز     . خـالی بمانـد   ،شده است و خاکش بوي خون گرفته است
 ،سختی که در پیش داریـم  نکند خداي ناکرده از این امتحان. قیامت روسیاه برانگیخته شویم

م و پرچم اسالم را تا اینجا شهیدان بـه دوش کشـیدند  . با سرافکندگی به در آییم بیاییـد  . علَ
کـاري کنـیم کـه    . کاري کنیم که روحشان پس از رفتنشان با دیدن اعمالمان در عذاب نباشد

  .خرسندشان کنیم، تا خداوند را خرسند نموده باشیم

                                           
  .تعلیقات. ك.ر -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
  .»بدست«: در اصل وصیت -3
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. شما را به خدا پشتیبان امام امت باشید، تا خدا نیز پشتیبانتان باشـد  امام را تنها نگذارید،  
خواهیـد   1اگر هم پاي و هم ردیف امام حرکت کنید، به قلۀ رهایی و سربلندي اسالم صعود

اگر جلوتر حرکت کنید، در اثر عجله و تند بودن از آن قله سقوط خواهید کـرد و اگـر   . کرد
هالکت، در خواهید غلطید، که در ایـن دو صـورت، نـه     سقوط و ةتنهایش بگذارید، در در

بلکـه در هـر دو عـالم ذلیـل خـواهیم شـد و       . داراي اجر دنیوي خواهید بود و نه اخـروي 
کـه  . عبارت دیگر شرمندگی روز محشر را در مقابل شهیدان و امامان و پیامبران چه کنـیم  به

  .از هر عذابی شدیدتر است
اعی شرکت فعال داشته باشید، تا به ایـن وسـیله در رزم   در مراسم عبادي، سیاسی، اجتم  

ها، دعاها و مراسم مذهبی شرکت کنید، کـه   در عزاداري. ها شریک باشید عزیزانتان در جبهه
و به تعریف امامان  3مساجد را پر کنید 2،»ها داریم ما هرچه دارم از این عزاداري«قول امام  به

، جامـه عمـل بپوشـانیم و بـاالخره بـه      »پر کنیـد  سنگرها را 4مسجد سنگر است«: که فرمود
  .فرمایشات امامتان با گوش دل لبیک گویید و عمل کنید

روي سخنم با شماست، اي مسئولین، شما را به مقدساتتان، کاري نکنیـد کـه ایـن امـت       
اینقـدر ایـن ملـت مظلـوم و رنجدیـده را بـا اعمـال خـود         . خداي ناکرده پشت کند به شما

اي دشمن هستند  دسته: اند زنند، به دو دسته کسانی که دست به این اعمال می. ناراضی نکنید
اند و منتظرند تـا ضـربۀ کـاري خـود را بـر پیکـر        و در ادارات و مراکز اجتماعی نفوذ کرده

اي دیگر ناآگاهانـه   عده. و به راستی این آرزویشان را به گور خواهند برد. انقالب وارد کنند
انگیزند که این باعث خواهـد شـد، ایـن     ملت را خداي ناکرده، برمیکنند که خشم  کاري می

                                           
  .»سعود«در اصل وصیت  -1
ما هر چه داریم از محرم است و از این مجالس، اگر این مجـالس وعـظ   . این محرم را زنده نگه دارید«: امام خمینی -2

  ).17جصحیفه امام، (» شد و خطابه و عزاداري و اجتماعات سوگواري نبود، کشور ما پیروز نمی
تبیـان،  (» این مسجدها را حفظ کنید، مسجدها را خالی نکنیـد . بروید به مسجد. مسجدها را حفظ کنید«: امام خمینی -3

  ).181-180آثار موضوعی امام، دفتر هفتم، ص
خـالی کننـد ایـن سـنگرها را و بعـد از      ... خواهند نماز را بشـکنند  می. مسجد یک سنگر اسالمی است«: امام خمینی -4

  ).تبیان، آثار موضوعی امام، دفتر هفتم(» ی کردن این سنگرها، حمله کنندخال
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تواننـد جـواب بدهنـد و     تعداد قلیل، باید جوابگوي خون شهیدان باشند و آنجاست که نمی
مسئولین محترم به درد این امت رنج کشیده برسید، حال که زمـام امـور   . شوند سرافکنده می

ر انجام مسئولیت شرعی و قـانونی خـود بکوشـید،    اید، کوتاهی نکنید، و د دست گرفته را به
هاي کور ضدانقالب را  هسته. نقاط ضعف را بشناسید و در موردش به نقاط قوت بیاندیشید

شـاه  ] که[ملت همان ملتی است . از قهر این ملت بترسید. شان کنید بشناسید و در نطفه خفه
نکنید که شما هم مورد این خشم  و دیگر مزدوران منطقه را به بند درآورده، کاري آمریکاو 

وجـود آمـدن چنـین     قبـل از بـه   1البته منظورم این است که بـه فکـر باشـید تـا    . قرار گیرید
کـنم کـه اگـر از     در آخر به دوستان و برادرانم توصیه می. اي، مواظب وقایع آن باشید مسئله

اشـتباهی  طرف این حقیر نسبت به شما بدي رسـیده اسـت و دانسـته یـا ندانسـته مرتکـب       
خواهم با من در  کس چیز بدي در خاطر ندارم و از شما هم می من از هیچ .ام، ببخشیدم شده

حساب کنید، تا مجبور نباشم در صحراي محشر جوابگوي خطاهـایم در   2همین دنیا تسویه
برایم دعا کنید و طلب مغفرت بنمایید، که خداوند دعـاي مخلصـان را زود   . مورد شما باشم

  .ندک اجابت می
  به امید سربلندي اسالم به زودي زود در سراسر گیتی

  »والسالم«
  

  .دهم بخش دوم را به خانواده گرامی و اقوام و فامیل گرامی اختصاص می
دانم غم دوري فرزند بس مشکل است و جانسوز، ولی اگر فقـط بـراي    پدر و مادر عزیز می

معترفم به اینکـه در طـول ایـن    . بسیار آسان و شیرین است ،رضاي خالق کون و مکان باشد
و . توجهی گوشهایم را پر کـرده بـود   هاي بی بسا پنبه مدت، فرزند خوبی برایتان نبودم و چه

خواسـتید و مـن    دانـم خـوبی مـرا مـی     کـردم، مـی   دادم و توجه نمـی  دل به نصایح شما نمی
  .امید دارم به بزرگی خودتان حقیر را ببخشید. فهمیدم نمی

                                           
  .»که«در اصل وصیت  -1
  .»تصفیه«در اصل وصیت  -2
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اید، ولـی بـاز هـم     دانم خود را براي هرچه آماده کرده ید و بردبار، میدانم صبور هست می  
هاي شهدا را الگـو قـرار دهیـد و خـود الگـو قـرار        شوم که در مورد من، خانواده متذکر می

نکند خـداي نـاکرده، بـا تضـرع و زاري در مراکـز      . هاي شهداي دیگر بگیرید، براي خانواده
و در این صورت بـه قـول بـرادر شـهیدم     . کنید که نمی دار کنید عمومی چهره انقالب را لکه

در صورتی که شهادت من مورد قبـول درگـاه احـدیت قـرار نگیـرد،       1،حرفه حسین درزي
  .پس مواظب باشید اجر خود را ضایع نکنید. اجرتان پابرجاست

اهللا علیها بپروران، تا شـاگردي از   مادرم، خواهرم را همچون هم نامش زینب کبري سالم  
برادر کـوچکم را همچـون   . رسان خون برادرش باشد و پیام. رسانیش تربیت شود کتب پیامم

اش و برادرش و دوستان بـرادرش، بپـروران،    و پسرعمه 2نامش شهید محمدکاظم نصیري هم
برادران و سرورانم، اگر در این مدت از من بـدي بـه   . باشد) 7(تا رهرو راه سرخ حسین

ام، مـرا   گـاهی باعـث نارضـایتی شـما شـده      گاه. خواهم می شما رسیده است، از شما پوزش
  .ببخشید و از خدا نیز برایم طلب آمرزش کنید

تر  ها و خویشاوندان محترم، یکدیگر را دوست بدارید و ارتباط خود را با هم قوي فامیل  
  .رضاي خداست خاطر بهکنید که رمز خوشبختی دنیا و آخرت، اتحاد 

در کنـار دیگـر عزیـزان دفـنم کنیـد، تـا شـاید بـه برکـت           ،رسیددستتان  ام به اگر جنازه  
جواري با آنان لطف خدا، شامل حال این بنده روسیاه قرارگیـرد و مـورد بخشـش حـق      هم

   .قرارگیرم
تنهـا   ،و در صورتی که نرسید، صبر کنید و راضی باشید به رضاي حق و مطمـئن باشـید    

  .نشینم خواهد بود هماهللا انشاءاهللا  بقیۀام  نیستم بلکه فرمانده
در خاتمه مدت سی و یک روز، روزه بدهکارم که برایم بگیریـد و یکسـالی هـم نمـاز       

  .برایم بخوانید
                                           

نـام او  . در جنگ عراق به شـهادت رسـیده اسـت    1364حرفه از دوستان شهید بوده است که در سال حسین درزي  -1
  .ایرانی اسامی اسالمی انتخاب کردند جاي نامهاي بهرام است که مثل بسیاري از شهیدان به

خوش بـه درجـۀ رفیـع     در منطقه عملیاتی عین 1361آموز شهیدي است که در آبان  شهید محمدکاظم نصیري دانش -2
  .خاك سپرده شده است به) سمنان(زاده یحیاي زادگاهش  شهادت نایل آمد و در امام
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  .سپارم شما را به خداي الشریک می
  

ــندد   ــان پســ ــی درمــ ــی درد و یکــ   یکــ
  

  1یکـــی وصـــل و یکـــی هجـــران پســـندد  
  

ــران    ــل وهج ــان و درد و وص ــن از درم   2م
  

  دپســـــندم آنچـــــه را جانـــــان پســـــند  
    

  به امامت روح خدا خمینی 3به امید فتح کربالي حسینی و اقامه نماز در قدس
  خدابنده گناهکار 

  سیدجمال احمد پناهی
  
  
  
  
  

                                           
  .دو بیتی از بابا طاهر همدانی است -1
  .»میان درد ودرمان وصل و هجران«مصرع اولِ بیت دوم، در اصل سند  مصرع سوم یا -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
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  هاي کلیدي عبارت
I و به امام امت و رزمندگان اسالم) عج(با سالم و درود به امام زمان. 
I فداي اسالم کردند ،ی دوست دارندهاي معظم شهدا که آن چیزي که خیل درود به خانواده. 
I شما خانوادة شهدا چشم و چراغ باشید: گوید امام هم می. 
I خدا هم مقام واالیی براي خانوادة شهدا در نظر دارد. 
I توانید باید به جبهه بروید پرور اگر می شما ملت شهید. 
I اریدکنم که سنگر نماز جمعه و جماعت را خالی و تنها نگذ به شما ملت یادآوري می . 
I پیامم به پدر و مادر مهربان و عزیزم این است که صبر و شکیبایی را پیشه کنید.  
  

  سیدمهدي :نام
  احمدپناهی :خانوادگی  نام
  سیدجواد :پدر  نام

  زکیه :نام مادر
  1349 پانزدهم فروردین :تاریخ تولد
  نسمنا :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت

  بسیج :کننده ارگان اعزام
  1366ونهم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  مجنون عراق ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 - :مزار
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  سیدمهدي احمدپناهی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  تهبرکااهللا و رحمۀسالم علیکم و 
گـز گمـان   و هر« 1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهـم یرزقـون   والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

انـد و نـزد خدایشـان روزي     بلکـه زنـده   ،اند اند مرده نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده
  . »خورند می
در مقابـل   2رزمندگان اسالم اینانند کـه . و به امام امت) عج(با سالم و درود به امام زمان  

تمـام نبردهـا و   کننـد و خـدا انشـاءاهللا     کنند و با جهاد جان ستیز مـی  کفر، ستیز و مقابله می
ـ   خون آمـوز   خصـوص دانـش   هها را قبول درگاهش قرار دهد و به امید آزادي اسرا اسـالم، ب

منتظـر نصـرت    ،هـا و شـکیبایی   که با اسـتقامت و صـبر در زنـدان    3،قهرمان، مصطفی امامی
رزمندگان هستند که آزاد شوند و خدمت کنند و به امید شـفاي معلـولین و مجـروحین کـه     

آقـا هسـتند و بـه     4ها منتظر آقا امام زمان و شفاي آنها توسـط  ت بیمارستانچند سال در تخ
هـاي   هاي آنها و درود به خانواده رسیدن به خانواده 5امید خبر سالمتی مفقودین و گمنامان و

کـه امـام هـم     چنـان . چیزي که خیلی دوست دارند، فداي اسـالم کردنـد   معظم شهدا که آن
خدا هـم مقـام واالیـی بـراي خـانواده       و 6م و چراغ باشیدا چششما خانوادة شهد ،گوید می

                                           
  .169/ آل عمران -1
  .»که اینانند در مقابل«در اصل وصیت  -2
هاي بعثی مقاومـت چشـمگیري از خـود     از آزادگانی است که در زندان مصطفی امامیآید که  از عبارت چنین برمی -3

  .نشان داده است
  ].آنها توسط[ادگی دارد افت -4
  .اضافه شده است] واو[ -5
  ).جلدي 22صحیفۀ امام، دورة (» خانوادة شهدا چشم و چراغ این ملتند«: امام خمینی -6



 327پناهی، سیدمهدي      احمد ¹استان سمنان 

 

کـه   1شهدا در نظر دارد و بعد از سالم و درود، امیدوارم خدا این بنـدة حقیـر و کوچـک را   
ام ببخشاید و در رتبۀ آن امامان و صالحان و اصحاب خـاص حسـین قـرار     قدر گناه کرده آن

 هر، که خدا تمام گناهانم را ببخشد و بنددهد و التماس دعا و تقاضا دارم از شما ملت ایثارگ
عنوان یکی از افراد جامعه کـه توفیـق رفـتن بـه جبهـه را یـافتم و در کنـار سنگرنشـینان          به

برکف به مبارزه و نبرد پرداختم و در محلی آکنده از عشق و صفا و اخالص و معنویت  جان
ات هستند کـه بـه دیـدار    باالخص هنگام عملیات که برادران با چه شوقی منتظر عملی ،است

توانید باید به جبهـه برویـد و بـا     معشوق خود بپیوندند و اینکه شما ملت شهیدپرور اگر می
نثار جان و مال خود، ادامه دهنده راه شهدا باشید و بنده مثل وصیت و پیام تمامی شهدا بـه  

د و همیشه کنم که سنگر نمازجمعه و جماعت را خالی و تنها نگذاری شما ملت یادآوري می
ها کـم   ولی اگر اتحاد و جماعت ،طوري کار کنید که ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر کند یک

شـوند، پـس حتمـاً بایـد      و خوشحال مـی  ]کرده[ باشد دشمنان اسالم و منافقان سوءاستفاده
شـود و پیـامم بـه     خصوص نمازجمعه که خیلی تأکید مـی  هب ،ها ارزش دهید به نمازجماعت

ربان و عزیزم این اسـت کـه صـبر و شـکیبایی را پیشـه کنیـد و در هـر کـاري         پدر مادر مه
نمـایم و بـه مـن     پایانت خیلی تشـکر مـی   از زحمات بی ،پدرجان. مقاومت و استقامت کنید

از شـما خیلـی    ،آموختی درس ایمان و جبهه و جنگ را و حال اي مادر عزیـزم و دلسـوزم  
ها که مـن را تـا بـه اینجـا آوردي و      د و سختیها و زحمات زیا خوابی کنم و از بی تشکر می

دانـم کـه در نـاراحتی گریـه و زاري      بزرگ کردي و برایم کشـیدي متشـکرم و ایـن را مـی    
 )7(اکبر و علی )7(که صبور باشی و گریه براي امام حسین 2دهم کنی، اما تذکر می نمی

هـا   هـا و نالـه   براي من، زیرا دشمنان اسالم منتظر همین گریه نه کن) 3(و حضرت زینب
  .ارزش خود را بزنند هاي پوچ و بی هستند که حرف

طلبم که آن دنیا روسـفید در نـزد خـدا باشـم و بـاکی       از شما حاللیت می ،پدر و مادرم  
نداشته باشم و پیامی هم به برادرانم دارم، حاجی آقا سیدجالل، آقا سیدجمال، آقا سیدکمال 

                                           
  .افتاده است» را«در اصل وصیت  -1
  .»کنم تذکر می«در اصل وصیت  -2



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      328

 

و  ،مخصوصاً از بـرادر بـزرگم  . بخشید و حاللم کنیدو آقا سیدمحمد کاظم که امیدوارم مرا ب
متشکرم از مشکالت درسـی کـه بـرایم کشـیدي و کارهـایی کـه بـرایم انجـام دادي و آقـا          
سیدکمال و سیدمحمدکاظم، سنگر مدرسه را خالی نگذاریـد و همیشـه کوشـش کنیـد کـه      

اسـت کـه ایمـان و    دهندة خون شهدا و پیامم به خواهرم این  ار جامعه باشید و ادامهزخدمتگ
تـر از خـون شـهدا     حجاب را حفظ کنید که حجاب شما و حجاب خواهران دیگـر کوبنـده  

طور درس را با جدیت بخوان و مرا ببخش و در پایان پیامم به تمام خویشـان   است و همین
این است که مـرا ببخشـید و طلـب حاللیـت از      ،دائی خوبم ،خصوص احسان هو دوستان ب

  .همۀ شما دارم
  . کنندة به وصایاي شهدا باشید دهنده و عمل ادامه ،مت شهیدپروراي ا

  »انشاءاهللا«
  سیدمهدي احمد پناهی ،بندة حقیر اسالم

1/12/1365  
  در معبـــد عشـــق جـــان فـــدا بایـــد کـــرد

  

ــرد     ــد کـ ــداء بایـ ــین اقتـ ــه حسـ ــی بـ   یعنـ
  

ــی ــتن   بـ ــد رفـ ــار بایـ ــاء یـ ــه لقـ ــر بـ   سـ
  

  ســت کــه اینگونــه ادا بایــد کــرد     دینــی  
    

  نگه دارتا انقالب مهدي خمینی را  خدایا خدایا
  عطا بفرما رزمندگان اسالم نصرت

  زیارت کربال نصیب ما بفرما
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  رب الشهداء و الصدیقین  بسم
  نام خداي بندگان نه مخلوقات هب

از مومنین مردانی هستند که برعهد خود وفا کردند و از جان  1»المؤمنین رجال صدقوا و من«
ترین چیز در دنیا بود گذشتند و بـا نثـار خونشـان نشـان دادنـد کـه دیوانـه         شیرینخود که 

                                           
  .سورة احزاب 23بخش اول آیه  -1
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سینند و دیوانه و عاشق بودن حسین سـخن و محبـت تمـام     1، به حرف نیست و با)7(ح
شـود، بلکـه بایـد در عمـل سـردار عشـق بـود و در عمـل نشـان داد دوسـت داشـتن             نمی

نثـاران   افی نیسـت، شـهیدان و جـان   جـان کـ   ها دهرا و براي موال یک جان و  )7(حسین
  .خورند، که چرا یک جان دارند که در راه خدا بدهند، چرا بیشتر نداند افسوس می

  .بود تا آقا قبول بفرماید )7(پس باید دیوانۀ حسین
ـ    برحق نایبو ) عج(با سالم به امام زمان   اهللا   تش امید مستضـعفان جهـان و حضـرت آی

ن اسالم در نبرد با کفار بعثـی و آزادي اسـرا کـه واقعـاً از     و امید پیروزي رزمندگا 2منتظري
کنند و امید شفاي معلولین و مجروحین که اینهـا   اسالم را زنده می 3صابرینند که با صبرشان

  .هم از صابرانند و نشانه ملی ایثارند
سـنگرها را   ،اي مـردم : تذکر خدمت برادران و خواهران و ملت عزیز و دوستان فـداکار   

دانند برادرانی که در جمع ما بودنـد کـه    می. هاي شهیدان را بردارید نگذارید و اسلحهخالی 
حال جاي اینهـا خـالی   (خونشان را فدا کردند  ،چون دیدند درخت اسالم به خون نیاز دارد

که رفتن بـه جبهـه از اهـم واجبـات الهـی      ) است و باید به نداي حضرت امام مدظله العالی
هاي نبرد حق علیه باطل رفت و در صفوف پیکار نمازها را بـه   جبههاست، لبیک گفت و به 

 4قدرت اسـالم را  ،ها تر کنید و به ابرقدرت جماعت بخوانید و نمازجمعه را هرچه مستحکم
  .نمایش دهید

انشاءاهللا با درس خوانـدنتان در آینـده جامعـه را بسـازید و     : براي طالب عزیز و گرامی  
  .ام جهان و بندة خطاکار را حالل کنیداسالم را گسترش دهید به تم

هایی که براي من کشـیدید و بـزرگ کردیـد و     تشکر از سختی: اینک پدر و مادر مهربان  
هـاي شـهدا،    درس جانبازي را یاد دادید، سعی کنید الگو براي دیگران باشید و براي خانواده

دا طلب بخشش براي بنـده  تان را حالل کنید و از خ تسالّ باشید و انشاءاهللا فرزند کوچک دل
                                           

  .»با«افتاده از اصل وصیت  -1
  .لیقاتتع. ك.ر -2
  .در اصل سند زاید است» را«قبل از واژة اسالم  -3
  .از قلم افتاده است» را«واژة  -4
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شما هم بنده را حالل کنید و آقـا سـیدکمال و محمـدکاظم درس و سـنگر      ،برادرانم .نمایید
  .مدرسه را خالی نگذارید و حاجی آقا، شما هم مردم را بیشتر در خط اسالم راهنمایی کنید

نگـه داریـد   اسالم را  ،تر از خون شهید است که کوبنده ،خواهرانم، شما با حجابتان 1[...]  
  .ید و سخت جلوي اینکارها را بگیریدیو دیگران را هم ارشاد نما

هاي محترم شـهدا و مفقـودین و اسـرا و معلـولین و مجـروحین       و در آخر، اي خانواده  
دارانش بزنید که دیگر نتوانـد از   و طرف آمریکامشت محکمی به دهان  2]این[صابر باشید و 

  .جاي خود بلند شود
کنیـد، بـراي امـام     در شهادتم اگر خدا قبول کند، گریـه نکنیـد و اگـر مـی     :پدر و مادرم  

مقامشان خیلی واال است بیش از آنکـه   او یارانش گریه کنید و بدانید که شهد )7(حسین
  .کنیم فکر می

  . خدایا شکرت ،خداحافظ شما ،دیگر عرضی نیست
  سوداي غمت دیوانه خـواهم شـد   هحسینا من ب

  

  همه بیگانه خواهم شـد  به روز وصل رویت از  
    

  3.»انا العبد و هل یرحم العبد اال المولیو  يانت موال يموالي یا موال«
  

  ر خداحقی
  سیدمهدي احمد پناهی

  عصر ولی[...] در دست  27/4/1366روز شنبه 
  ثانیه 45دقیقه و  32و  8ساعت 

  
  

                                           
  .خوانا نیست -1
  .در اصل وصیت اضافه است» این« -2
  )401الجناح، شیخ عباس قمی، ص مفاتیح. (فرازي از مناجات حضرت امیر -3
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  هاي کلیدي عبارت
I که براي نجات بشریت از مـنجالب  ) 6(نبیا حضرت محمدبا درود بر پیامبر اسالم خاتم اال

 .پرستی فرستاده شد شرك و بت
I  هل من ناصـر ینصـرنی  «با سالم بر رزمندگان کفر ستیز اسالم که براي یاري دین خدا به نداي «

 . حسین زمان لبیک گفتند
I خداوندا پس مرا در انتخاب راه سعادت و صراط مستقیم هدایت فرما. 
I ،بخشت شوم کنم تا نیک اي معبود و محبوب من، ترا شکر می اي خداي رحمان. 
I یشه پیرو والیت فقیه که استمرار بخش راه انبیاء و اولیاء اهللا است، باشیدهم. 
I ها فکر کنید، پاسدار حرمت خون شهدا باشید عزیزان، بیشتر به اسالم و انقالب و خون. 
I نگ بدانیدطوري که بارها امام فرمود مسئله اصلی خود را ج همان.  

  محسن :نام
  احمدزاده :خانوادگی  نام
  حسن :پدر  نام

  بتول :نام مادر
  1345یکم آبان  :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت

  سپاه :کننده رگان اعزاما
  1364ودوم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  الرصاص عراق ام :محل شهادت

  - :شهادتنحوة 
گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي     :مزار

 زادگاهش
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  ∗محسن احمدزاده
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا و فیقتل او  و من یقاتل فی سبیل ةالدنیا باالخر ةاهللا الذین یشرون الحیو فلیقاتل فی سبیل«

مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بـر  « 1.»یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیما
س در جهاد به راه خدا کشـته شـد یـا قـانع گردیـد پـس       آخرت گزیدند جهاد کنند و هرک

  ».بزودي اجر عظیم را به او خواهیم داد
اهللا، السالم علیک یابن امیرالمـؤمنین و   السالم علیک یا اباعبداهللا، السالم علیک یابن رسول«

نسـاءالعالمین، السـالم علیـک یـا      ةسیدالزهرا و  ۀطمابن سیدالوصیین السالم علیک یابن فا
  2.»هللا وابن ثاره والوتر الموتور، السالم علیک و علی االرواح التی حلت بفنائکثارا

الهی بک انتصر فانصرنی و علیک اتوکل فالتکلنی و ایاك اسئل فال تخینی و فـی قفلـک   «
  3.»ارغب فالتحرمنی

خواهم که یاریم کنی، یاورم باشی، توکل و اعتمادم بـه   بارخدایا، معبودا، خالقا، از تو می  
خود وامگذار درخواست و سؤالم از توست، مأیوسم مکـن، رغبـتم بفضـل و     مرا به. وستت

  .احسان توست محروم و ناامیدم مفرما
  اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان نام به

 حمد و سپاس مخصوص ایزد منان خداوند غفـار و رحـیم، و رزاق و کـریم و الصـمد      
کـه بـراي نجـات    ) 6(ا، حضـرت محمـد  االنبیـ  و با درود بر پیامبر اسالم، خـاتم . ستا

و با سـالم بـه پیشـگاه مـوالي متقیـان      . پرستی فرستاده شد بشریت از منجالب شرك و بت

                                           
. اهللا و همیشه در صـحنه  خدمت امت حزب«: ه شدهباالي صفحه اول اصل وصیت قبل از ذکر آیه به خطر شهید نوشت ∗

  .» 25/9/64نامه حقیر محسن احمدزاده مورخ  وصیت
  .74/ نساء -1
  .بخشی از زیارت عاشورا -2
  .فرازي از دعاي عرفه -3
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و امـام  ) 7(امیرمؤمنان، مظهر صفا و عدالت و فرزنـدان بزرگـوارش امـام حسـن مجتبـی     
  .سید و سرور و ساالر شهیدان اسالم) 7(حسین

ش، امام امت برحق نایباین خورشید تابنده و ) جع(با درود به پیشگاه ولیعصر امام زمان  
مقاومت خمینی عزیز و بـا درود بـر روحانیـت در     1قلب تپنده امت، ماه جماران و اسطوره

و بـا   2اهللا منتظـري  خط امام و مبارز خصوصاً در رأس آنان امید امت و امـام حضـرت آیـت   
نـه جهـت آبیـاري درخـت     کفن و مظلوم اسالم که خون آنها مظلوما سالم بر شهداي گلگون

خصوصـاً شـهداي کـربالي امـام      .ریـزد  تنومند اسـالم از قبـل تـاکنون ریختـه شـده و مـی      
در رأس آنان شـهید   ،یار امام 4دو ایران، هفتاد و 3تا شهداي کربالي سرچشمه) 7(حسین

و با سالم بر رزمندگان کفرستیز اسالم که براي یاري دیـن خـدا بـه     5.اهللا بهشتی مظلوم آیت
هـاي حـق علیـه باطـل      حسین زمان لبیک گفتند و در جبهـه  6»هل من ناصراً ینصرنی«ي ندا

هاي انقالبی و  شرکت فعال داشته و در پشت جبهه، در سنگرهاي عبادي سیاسی و در ارگان
و با سالم درود بر امت شـهیدپرور  . کوشند دیگر مراکز اجتماعی، براي خودکفایی کشور می

دوران صـدر  (جز یک برهه از زمان  فرماید به عزیز در وصف آنان میو ایثارگر ایران که امام 
  7.چنین نبوده امتی این) اسالم

  

                                           
  .»استوره«در اصل وصیت  -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
اهللا دکتر سـید   ، آیت1360تیر سال  7جار اي در تهران محل دفتر حزب جمهوري اسالمی، که در انف سرچشمه منطقه -3

  .محمد بهشتی و بیش از هفتاد و دو نفر از همراهان او شهید شدند
 .»هفتاد و«در اصل وصیت  -4
  .تعلیقات. ك.ر -5
  .تعلیقات. ك.ر -6
خ جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و سایر قواي مسلح پیروان شـهید جاویـدي هسـتند کـه تـاری     «: امام خمینی -7

تـر و آثـار شـجاعت و     رسیدند رخسار مبـارکش افروختـه   گوید هر یک از جوانان و یاران او که به شهادت می می
یادگار شجاعان صدر اسالم هستند که پـرچم از دسـت هـر یـک از فرمانـدهان      . ... گردید تصمیم در او بارزتر می

  ).15صحیفه امام، ج(» گرفت افتاد، دیگر پرچم را می می
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ــی     ــخن م ــن س ــه ای ــه تران ــل ب ــد بلب   گوی
  

ــه   ــه کســی، کــه راه حــق، مــی  ب ــه ب ــد ب   1پوی
    

از خلفـتم  . در اندیشه آن هستم از چی بنویسم، از کجا آغاز کنم و به کجا پایـان رسـانم    
از دنیاي مادي و وانفسا گویم، یا از دنیاي معنوي و عرفانی؟ از خود ببالم  گویم یا از رفتنم؟
  یا از خداي خود؟

فلسفه آفـرینش  » آري عزیزان« 2ام، آمدنم بهر چه و آخر به کجا؟ در شگرفم از کجا آمده  
در این دنیاي فانی و زودگـذر  . انسان که از هیچ هست به نهایت، از نیستی هست به هستی

  .د و پایانیمبدایی دار
هر انسانی در این دنیا بعد از پیدایش، مراحل جسمی و روحی را در کالبد و مغـز خـود     
بر انسان دو راه . پذیر دار و مسئولیت پروراند تا روح و جان گیرد، انتخابگر باشد و هدف می

گـردد کـه بـه او اصـالت، ارزش، شخصـیت انسـانی، الهـی         انتخابگر راهی می. بیش نیست
د و یا راهی را برگزیند که از هواهاي نفسانی و خنَاسانۀ طغیـانگر و سـرکش، امـر    بخشی می
به، چه زیباست، کـه انسـانی راه و مکتبـی را    . گردد ور می گیرد و در منجالب گناه غوطه می

هـا و   برگزیند که خود را در این دنیا بسازد و در معرض آزمایشات و مشکالت و مسئولیت
زا و سـرافراز بـه    دنیا را بازیچه قرار دهد، تا با روحـی گشـاده و ایمـان   احکام الهی ببیند، و 

خداوندا، پس مرا در انتخاب راه سعادت و صراط مستقیم، هـدایت فرمـا و   . لقاي یار بشتابد
شاید خون ناچیز من، کمکی کرده باشد، براي تداوم انقـالب اسـالمی، اي   . مرا شهید بمیران

بخت شوم و بـا شـهدایی    کنم تا نیک بوب من، ترا شکر میخدا، اي رحمان، اي معبود و مح
که در رضاي و خشنودي درِ نیستی را کوفتند، تا هست شوند، همخانه شوم، خدایا حمـد و  

                                           
1-   

ــو ــه از خــ ــهید اللــ ــی  ن شــ ــا مــ ــد هــ   رویــ
  

  شــــوید در اشــــک فرشــــته اللــــه را مــــی     
  

ــی     ــخن مـ ــن سـ ــه ایـ ــه ترانـ ــل بـ ــد بلبـ   گویـ
  

  پویـــد بـــه بکســـی کـــه راه حـــق مـــی     بـــه  
  

  .شعري که شهید آورده است بیت دوم از رباعی باال است» پویند می«در اصل وصیت 
  : گویا شهید در ذهن خود این بیت از موالنا را داشته است -2

  ام، آمــــدنم بهــــر چــــه بــــود آمــــدهاز کجــــا 
  

  روم؟ آخـــر ننمـــایی وطـــنم   بـــه کجـــا مـــی    
  

  )غزلیات شمس(    
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ثنایم را بپذیر و مرا هدایت فرما، مرا ببخش و مرا پاك گردان، زیرا تو دوسـت داري پاکـان   
  .را

ز تو عاجزانه خواسـتارم کـه مـرا دریـابی و از     سوي تو روي آوردم و ا ـ خدایا بار دیگر، به
  .گناهانم درگذري، تا رستگار شوم

  :و اي امت عزیز و همیشه در صحنه
عنوان آخـرین درد و دل همـراه بـا     هاي دلم را به در اینجا احساس وظیفه کردم که عقده  

نه تـاریخ  هایی که در زیر یوغ مستبدا هایم که حاکی از مظلومیت اسالم و هزاران انسان اشک
شوند، بر روي کاغذ جاري سازم، تا شاید گواه صادق و نـداي   می 1زمانه، چون کاغذ مچاله

  .کنند رسایی باشد، براي جهانیان که حقایق را لمس می
اي عزیزان من، شما با اتکال به خدا و معجزات الهی و با اعتماد به نفس، قیامی خـونین    

کـه   2 را احیاء و به مستضعفین بشـارت و نویـد دهیـد   راه انداختید، تا امور و حاکمیت اهللا به
توان بر سلطه جهانخواران چیره شد و جامعه را از ظلمت به نـور و از قهقـرا بـه کمـال      می

طلبی و ایثـار شـما و داشـتن     خدا فکر کردن و روح شهادته و این عمل به جز ب. سوق داد
بیشـتر بـه اسـالم و انقـالب و     میسـر نیسـت، عزیـزان،     ،اندیش رهبري جامع و سالک آینده

آسـاي الهـی،    تـا ایـن انقـالب، معجـزه     ،ها فکر کنید، پاسدار حرمت خون شهدا باشید خون
مبادا غفلـت کنیـد و در   . هاي پرفراز و نشیبی را که در پیش دارد، طی کند و جهانی شود راه

تـا آنجـا   خود فرو روید، چراکه دشمنان اسالم درصدد ضربه کاري هستند، استکبار جهـانی  
اما باید با ایمـانی راسـخ   . کند اگرچه این کارها دردي را درمان نمی ،کوشد که توان دارد، می

هـا را خنثـی    و مصمم، با اتحادي مستحکم چون ریسمانی الهی، انقالب را حفـظ و توطئـه  
  .نماییم

طلبـی و   اهللا، همیشه در صحنه با نگرشـی بـر اخـالص و روح شـهادت     آري امت حزب  
گویی به سخنان گوهربـار اسـالم و رهبـرش کـه      دارد و با لبیک ا را به حیرت وامیجهاد دنی

                                           
 .»موچاله«در اصل وصیت  -1
  .»دهد«در اصل وصیت  -2
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چـون همیشـه و در همـه     1.»ایـم  سال هم طول بکشد ایستاده 20اگر این جنگ «: فرماید می
شـود و معجـزات و امـدادهاي     آور مـی  هاي نبرد حق علیه باطل روي اوامر شتابان به صحنه

و . نشـیند  یا در انتظار شهادت مـی  2رسد ین راه به شهادت مینماید، یا در ا غیبی را لمس می
حال برادران و خواهران عزیز، من حقیرتر از آنم که بتوانم پیـامی را عنـوان کـنم، چـرا کـه      

ام، امام عزیـز و بزرگـوار در مـورد امـت چنـان       طوري که در اول وصیتم نوشته همان 3]تو[
سرافراز و موفق ... اي، عمل و ایثار و گذشت وفرموده، شما در آزمایشات، صبر، ایمان، تقو

خود واگذارده و مغروریت و خودپسندي، ما را احاطه سازد اگـر   اي به اما نکند لحظه. شدید
خـواهم،   به اینکار مبتال شدیم، بدانیم که غرق در ابلیسان و شیاطینیم و در خاتمه از شما می

ه و نمـاز عبـادي سیاسـی جمعـه     کماکان در سنگرهاي حق مساجد، جنگ و دعاهاي یومیـ 
حضور دائم داشته باشید و متانت و اخـالص و ایمـان بـه خـدا قـرار داده و همیشـه پیـرو        

ایـن   4اي امـام امـت را   لحظـه . فقیه که استمراربخش راه انبیا و اولیاءاهللا است، باشـید  والیت
دوخته شده احیاءکننده اسالم در این عرصه هستی، که چشم همه مستضعفان عالم به ایشان 

تنها نگذارید و پیوسته پشتیبان طبیبان اسالم کـه روحانیـت پیشـرو مبـارز و متعهـد هسـتند       
  .باشید

اي « :طـور کـه امـام عزیـز فرمـود      همان: پیام کوتاهی برادران پاسدار و بسیجیان قهرمانم  
هرچنـد کـه خـودم    ) از پاسداري خوب پاسداري کنیـد (و  5»کاش من هم یک پاسدار بودم

آن را نداشتم، که بتوانم در میان شما حضور داشته باشم و تا با هم به اسـالم و ملـت   لیاقت 
دهید سـعی کنیـد    خواهم که اعمالی را که انجام می از شما برادران می. مظلوم خدمت نماییم

کـه   طـوري  همـان . هاي جنگ حضور داشته باشـید  خالص براي خدا باشد و بیشتر در صحنه
اصلی خود را جنگ بدانید که الحمدهللا برادران عزیز پاسدار و بسـیج   بارها امام فرمود مسئله

                                           
  .صحیفه امام خمینی -1
  .در اصل وصیت وجود ندارد اصالح نگارشی -2
  .زاید است] تو[ -3
  .افتاده است] را[ -4
  .صحیفه امام خمینی -5
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و در . انـد  حضور فعال را در جبهه دارند و فضاي جبهه را با حضور خود عطـرآگین نمـوده  
آخر از شما برادران پاسدار تقاضا دارم، سعی کنید بیشتر با برادران بسیجی باشید و نگذارید 

خواهم که اگر از من هر عمل ناشایسـتی یـا    د و از شما میاختالف و جدایی در میانشان افت
  .خالفی سرزد، است که باعث ناراحتی شما گشته، مرا عفو نمایید

  :ما پیامی به خانواده عزیز و گرامی
دانـم کـه در طـول     و مـی . کـنم  حضور مبارك نورچشمانم مادر عزیزم، سالم عرض مـی   

نتوانستم از زحمات شما قدردانی کنم، شما زندگی و عمرم براي شما فرزند خوبی نبودم و 
کشیدید، برایمان هم یک سرپرست خوبی بودید و هـم   با آن همه مشکالت و سختی که می

بوسـم و امیـدوارم بتـوانم در عـالم      کش، پس از راه دور دست شما را مـی  یک مادر زحمت
موفق به خداحافظی با آخرت و قیامت جبران نمایم و ثانیاً از برادر عزیزم که در موقع اعزام 

خواهم همانطور که در سـنگر   کنم و از ایشان می نشدم طلب عفو و بخشش می 1]را[ایشان 
گزاري براي ملت مظلـوم و   نماید، سعی کند که فرد مفید و خدمت علم و دانش پیشرفت می

مسلمان و جامعه اسالمی خـود باشـد و در دروس علمـی و عقیـدتی بـراي ایشـان آرزوي       
خواهم، با حفـظ حجـاب ظـاهري و بـاطنی و      ا دارم و ثالثاً از خواهران عزیزم میموفقیت ر

پاك نگاه دارند و اگر بـراي  ) 3(باوقار و عصمت و طهارت خود را چون حضرت فاطمه
ایشان در طول زندگی برادر خوبی نبودم و نتوانستم به دردهایشان رسـیدگی نمـایم، طلـب    

ز همه دوستان و آشنایان و خویشاوندان طلـب عفـو و   نمایم و در خاتمه ا عفو از ایشان می
خواهم که در شهادتم، خصوصاً خانواده عزیزم، صـبور و   نمایم و از ایشان می بخشودگی می

و . صورتی که منافقان خوشـحال شـوند، شـیون نکننـد     مقاوم باشند و برایم گریه کنند، نه به
دهنـده راهـم و دیگـر شـهدا      ادامـه  ،کنـد  هرطور و به هر نحو مطلوب که انقالب اقتضاء می

  .کفن دفن کنید دست شما رسید مرا در کنار شهیدان گلگون ام به ضمناً اگر جنازه. باشند

                                           
  .د استزای] را[ -1
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ام در موقـع   در ضمن از روحانیت متعهد تقاضا دارم، در صورت امکـان و بـودن جنـازه     
را عاشـورا   2هو واقعـ ) 7(امام حسـین  1کردن و مجالس ترحیم مصیبت آخرین وداع  دفن

و سـایر  ) 7(یاد امام حسـین  اهللا خواستارم که به ذکر کرده و از خانواده و دیگر امت حزب
   .التماس دعا. شهدا بگریند

اگر از نظر مسئولین و روحانیت اشکال ندارد مرا با لباس مقدس پاسداري دفن نماییـد،    
  .ائل و موارد دیگرایم، نه براي مس تا همه بدانند که این لباس کفن ما بوده که به تن کرده

  .امام عزیز و رزمندگان را دعا کنید
  »و برکاته اهللا ۀرحموالسالم علیکم و «

  محسن احمدزادهالحقیر 
25/9/64  

  

در پایان از خانواده گرامیم تقاضا دارم که اگر برایشان ممکن است، برایم یکسال را نماز   
  .ارم استفاده نماینداز مقدار وجهی که د. بخوانند و چند ماهی را روزه بگیرند

  .بقیه اعتباري ندارد. نامه همین است ترین وصیت صحیح
  

  »والسالم«
  الحقیر احمدزاده

  جزیره 25/9/64
  3صدیقینالو  ءشهداالبسم رب 

  4»اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص ان«
  5امام خمینی» اهللا کند به وجه شهید نظر می«

                                           
  .»وادي«در اصل وصیت  -1
 .»واقع«در اصل وصیت  -2
 .»بسم رب شهداء و صدیقین«در اصل وصیت  -3
  .4/ الصف -4
  .عبارت عرفانی و بلند از امام خمینی است در منزلت و شأن شهید -5
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  دار حرمت خون شهدانام اهللا پاس به
ش امام امت خمینـی  برحق نایبو ) عج(پس از عرض سالم و درودهاي بیکران به امام زمان

و پس از عرض  1اهللا منتظري کبیر و با درود و عرض سالم بر امید امت و امام حضرت آیت
خداونـدا مـرا شـهید    . کـنم  سالم بر شما خانواده عزیز، مختصر سخنی را با شـما آغـاز مـی   

  . براي تداوم انقالب اسالمی ،ن، شاید خون ناچیز من کمکی کرده باشدبمیرا
بخـت شـوم و بـا     کنم تا نیک ترا شکر می ،اي خدا، اي رحمان، اي معبود و محبوب من  

خـدایا   .همخانه شـوم  ،تا هست شوند ،نیستی را کوفتند شهدایی که در رضا و خشنودي درِ
زیـرا تـو    ،گناهانم را ببخش و مـرا پـاك گـردان    حمد و ثنایم را بپذیر و مرا هدایت فرما و

امـام   2»هل من ناصـر «به نداي  1/3/61سروران گرامی من در تاریخ . دوست داري پاکان را
شـدم چـون خیلـی دوسـت      .امت خمینی کبیر لبیک گفته و داوطلبانه از طرف بسیج اعـزام 

سـازي   ر دانشـگاه انسـان  داشتم از نزدیک جبهه جنگ یا به تعبیر دیگر، خانه امام زمان یـا د 
نویسی کنم و عضو شوم، به امید خدا پیروز شدم و موفق شدم که به جبهه اعزام شـوم،   اسم

امام زمان و امام امت ما رهبـر عزیـز مـا نباشـد، ایـن       خاطر بهخدا برادران و خواهران اگر  به
الهـی در   پـس بـرادران حـزب   . تواند روي پـاي خـودش بایسـتد    جبهه یک ساعت هم نمی

سازي اسم بنویسید و بـا هـواي نفـس خـود سـتیزه کنیـد و        دانشگاه کربال و دانشگاه انسان
شوید پس هدف شما و راه شما راهی باشـد   چون از فرقه کافران می ،گناهان نفس را نخرید

  . پیمودند و راهی را بروید که رستگار شوید که امامان ما و رهبران می
خـدا هرچـه داریـم و     کـه بـه  . امام را رها نکنیـد . سخنی چند با خوانندگان و شنوندگان  

است و با یک سـخنش تمـام جهـان را بـا      3نداریم از همین رهبر که، شیر روز و زاهد شب
  . کند، داریم قدرت الهی واژگون می

                                           
  .نامه اول همین شهید رجوع شود دومین صفحه از وصیت 2به پانویس شمارة  -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
  .در بیان صفت مؤمن است) 7(تعبیر شیر روز و زاهد شب از آن علی -3
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برادران و خواهران عزیز، به مسجدها بروید و سنگر عبادي سیاسـی نمازجمعـه را رهـا      
اشید و روحانیت مبارز و سلحشـور را رهـا نکنیـد و از آنهـا     نب 1نکنید و از لطف خدا غافل

مادرجـان، از  : سخنی چند با خـانواده عزیـز خـودم   . راهنمایی و به سخنان آنان گوش دهید
سـخت   2خواهم که تاکنون موفق نشـدم کـه حـق فرزنـدي را بـراي شـما ادا کـنم،        شما می

خـواهم و   شـما معـذرت مـی   نشـدم از   3]را[پشیمانم و چون موفق به دیدار و خـداحافظی  
بـوده، تـا    4موخواهم که پس از شهادتم، مثل کـوه مقـا   امیدوارم که مرا ببخشید و از شما می

چـون  . ام گریـه نکنیـد   خواهم که در تشیع جنازه و ذلیل گردند و از شما می 6خوار 5منافقان
یشه در خواهم که همچون فاطمۀ زهرا، هم روح من در عذاب خواهد بود و از خواهرانم می

خـواهم کـه پیـرو خـدا      صحنه باشند و با ضد انقالب و منافقان مبارزه کنند و از برادرم مـی 
از . باشد و امام و روحانیت را رها نکنید و همگام بـا آنـان بـه تحصـیل خـود ادامـه دهیـد       

خواهم که سنگر خود را رها نکنند و مواظب اعمـال دشـمنان انقـالب و     برادران بسیجی می
البالغـه   م باشند و در سر نمازهایشان امام را دعا کننـد و مطالعـه قـرآن و نهـج    دشمنان اسال

دعاهاي یومیه را بخوانید، مخصوصاً دعاي کمیـل را در هـر شـب جمعـه، بـه      . یادتان نرود
  .هاي شهدا رفته و با هم قرائت کنید خانه

  محسن احمدزاده ،برادر کوچک شما
  ه دارنگخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

  
  
  

                                           
  .»قافل«در اصل وصیت  -1
  .دانیم را واجب می» ادا کنم«با سیاق عبارت وجود چنین فعلی . از قلم افتاده است -2
  .تان باشد یعنی خداحافظی» تان«جاي را  زاید است احتماالً نظر شهید به] را[ -3
  .»متمقاو«در اصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
  .»خار«در اصل وصیت  -6
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  یديهاي کل عبارت
I را[امام که همان راه اسـالم اسـت   ] راه[کنم با هم خوب باشید و فقط راه اسالم و  خواهش می [

 .بروید
I سخن حق بگویید و عمل نیکو انجام دهید. 
I که حاضرم جانم را فداي شما و دیگـر بنـدگان خـاص خداونـد      ،من همه را آنقدر دوست دارم

 .بکنم
I کنم که برایم گریه نکنید اگر از من گناهی در هر مورد و در حق هرکس سر زده، خواهش می. 
I خمینی را هم بنویسید -قرآن -اگر افتخار شهید شدن را داشتم بر روي قبرم شعار خدا.  
I اسالم نیازمند به شهید است. 
I ما نیازمند به ارتقاء درجه در پیشگاه خداوند تبارك و تعالی. 
I ازمند به تزریق خونانسانیت نی . 
I اي براي امام خمینی باشیم خدا، که باید امت شایسته خدا، شما را به  شما را به.  

  احمد :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  لطفعلی :پدر  نام

  شهربانو :نام مادر
  1338وپنجم آبان  بیست :تاریخ تولد
  گرمسار :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت

  ارتش :کننده اعزامارگان 
  1361دوازدهم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  1احمد احمدي
  

  الرحیم اهللا الرحمن بسم
اینکه  ،اول از همه سالم به رهبر کبیر انقالب و بعد. نویسم عنوان وصیت می این نوشته را به

لیت بطلبید، دوم خـداحافظی مـرا همـراه بـا دعـاي      سالم مرا به همه برسانید و از همه حال
] راه[کنم با هم خوب باشـید و فقـط راه اسـالم و     خواهش می. خیرم بر خودتان قبول کنید

چون . بروید و سخن حق بگویید و عمل نیکو انجام دهید] را[امام که همان راه اسالم است 
و دیگـر بنـدگان خـاص    جـانم را فـداي شـما     ،من همه را آنقدر دوست دارم کـه حاضـرم  

کنم کـه   اگر از من گناهی در هر مورد و در حق هرکس سر زده، خواهش می. خداوند بکنم
کفـار و پیـروزي اسـالم و شکسـت     ] مبـارزه بـا  [خـاطر   هبرایم گریه نکنید، چون من فقط ب

بر روي قبـرم   ،اگر افتخار شهید شدن را داشتم. ها به جنگ آمدم و من داوطلب شدم عراقی
و دیگـر اینکـه چنـد سـخن گهربـار از امـام       . خمینـی را هـم بنویسـید    -قـرآن  -خداشعار 
از خـدا توفیـق   : دوم. توبـه کـردن بـدون پشـیمانی دل    : اول: در مورد آخـرت  )7(هشتم

پاکی و عصمت خواستن از خدا بـدون حـذر کـردن از    : سوم. خواستن بدون کوشش کردن
بهشت خواسـتن از  : پنجم. دست بداري آنکه از شهوت ترسیدن از دوزخ بی: چهارم. ناپاکی

: هفـتم . مرگ را یاد کردن بدون تعمق دربـارة آن : ششم. ها صبر کنند خدا بدون آنکه بر رنج
  .آرزومندي و شوق به دیدار او خدا را یاد کردن بی

مـادر جـان هـر موقـع بـه یـاد مـن افتـادي در همـان لحظـه کـربالي            : و اما شما مادرم  
در آن زمان با کافران و ستمکاران براي پابرجـا مانـدن اسـالم و     را بیاد آر، که) 7(حسین

آزادي تمام مسلمانان از زیر سلطه یزید جنایتکار و جانی، خـود و فرزنـدان عزیـزش را دو    
ایـم و   مادر جان ما رسالت خون و شهادت را عمیقاً درك کرده. تعالی نمود دستی تقدیم حق

زمین اسالم به خون هزاران شهید رنگـین اسـت   هاي خون رنگ، زمانی که سر در این لحظه
اسالم نیازمند به شهید است و . رسانیم پیام شهیدان را با پیوند خون خود به گوش تاریخ می

                                           
  .»المقدس بیت: شهر در حمله خونین: ، محل شهادت 16/2/61: تاریخ شهادت«: در باالي وصیت آمده است -1
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ما نیازمند به ارتقاء درجه در پیشگاه خداوند تبارك و تعالی و انسـانیت نیازمنـد بـه تزریـق     
اي براي امام خمینی باشیم و بیش  ایستهخدا، که باید امت شه خدا، شما را ب هشما را ب. خون

ـ    رفتار غیراسالمی] و[هایمان  کاري از این با ندانم برتـرین  . درد نیـاوریم ه مـان، قلـب او را ب
آرمان و نهادم پیروزي اسالم و امام خمینی است چون ما، امـام را سیاسـتمداري مسـلح بـه     

) وحـی (مبتنی بـر علـم مطلـق    دانیم، که ایشان را ابرمردي مسلح به سیاست  علم نسبی نمی
فقط و فقط همـین اسـت صـبر، صـبر و      ،خواهم اما آخرین چیزي که از شما می] دانیم می[

بـه امیـد اینکـه ایـن     . بردباري را پیشه کنید و همیشه سورة والعصر به زبانتان جـاري باشـد  
ظهـور  خـواهیم تـا    انقالب جهانی شود و رهبر عزیز ما رهبر دنیا باشد و اینکه از خـدا مـی  

  .باشد نگه دارامام را ) عج(حضرت مهدي
  »آمین یا رب العالمین«. نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
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  هاي کلیدي عبارت
I          از نـداي   خدا را سپاس که به مـن، بنـده عاصـی توفیـق داد کـه بعـد از گذشـت هـزاران سـال

 .پاسخ لبیک دهم ،عبداهللا ابی
I ما را چه باك از شهادت که خود تولدي نوین است. 
I جنگ دو طرف دارد، یک طرف اربابان سرمایه و تسلیحات جهانی و یک طـرف   ۀبدانید که جبه

 .کنند طلب که از قرآن پیروي می ملتی مظلوم و استقالل
I بان امام و انقالب باشـید و تـا   پشتی ،عزیزانم و برادرانم و خواهرانم، امت اسالم، با اطمینان قلب

  ان«: گوید سرحد جانتان بکوشید و مطمئن باشید که موفقیت و پیروزي با ماست که خداوند می
 .»تنصرواهللا ینصرکم

I وقت از خدا غافل نشوید هیچ.  
  

  اسداهللا :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  قربان :پدر  نام

  سکینه :نام مادر
  1342یکم فروردین  :تاریخ تولد
نـو از توابـع    روسـتاي قلعـه   :محل تولـد 

  شهرستان شاهرود
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت

  سپاه :کننده ارگان اعزام
  1364ویکم بهمن  بیست :خ شهادتتاری

  اروندرود :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اسداهللا احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
صـل اهللا علـی    ،اهللا ان علیـا ولـی   اهللا و اشهد اشهد ان الاله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول«

ابـن ابیطالـب و اوالد المعصـومین و سـیماالمهدي و      اهللا و علی امیرالمـؤمنین علـی   رسول
  .»علی امامنا الخمینی صل

مرا چونان مردگان در راه  ،خدایا« 1.»هدیتنی ذاللهم التعتنی میته جاهلیه و التزغ قلبی بعد ا«
  .»اي به کژي گرفتار مساز نموده ره جاهلیت نمیران و دل مرا بعد از آنکه

توفیق داد که بعد از گذشت هزاران سال از نـداي   ،خدا را سپاس که به من، بنده عاصی  
در ایـن جهـاد مقـدس شـرکت کـنم و در رکـاب فرزنـد         پاسـخ لبیـک دهـم و    ،عبداهللا ابی

یـم و عشـقم   اویی که از او .هدیه برم ،درگاه احدیت هخون ناارزشم را ب ،اهللا برومندش، روح
مـا را چـه بـاك از    . ترسـانند  اما کوردالن ما را از شـهادت مـی   .سویش بروم هاین است که ب

اي امـت اسـالم، اي تـک    . مرغابی را چـه بـاك از آب  . شهادت که خود تولدي نوین است
دار کـه فـردا    غنیمت ،فرصت ،خود آي هزار وسیع کفر و الحاد و نفاق جهانی، ب درخت شوره

پوي و بدانید که جبهه جنگ دو ) 7(م مبارزه بر دوش گیر و ره موال حسینعلَ .دیر است
طرف دارد، یک طرف اربابان سـرمایه و تسـلیحات جهـانی و یـک طـرف ملتـی مظلـوم و        

ساکت بودن در زمانی که جنایتکـاران دستشـان تـا     .کنند طلب که از قرآن پیروي می استقالل
جاي تکیـه   هب .معنایی ندارد، جز تأیید آنها ،تخون محرومان و مستضعفان آلوده اس همرفق ب

انتهاي او تکیه کنید و این سـیر و حرکـت    ابر جنایتکاران جهانخوار بر خدا و رحمت بی ،بر
از  .کـه کفـران نعمـت اسـت     ،مبـادا تمـرد از امـر ولـی امرمـان کنیـد      . انبیاء و اولیاء هست

عزیزانم و . ن جانتان دوست بداریدرا چو ،اهللا روح ،اران باشید و رهبر و مرجع تقلیدزشکرگ
برادران و خواهران امت اسالم، با اطمینان قلب پشتیبان امام و انقـالب باشـید و تـا سـرحد     

ان «گویـد   که خداونـد مـی   .جانتان بکوشید و مطمئن باشید که موفقیت و پیروزي با ماست

                                           
  .دعا در غیبت امام زمان/ الجنان مفاتیح -1
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وقت از یـاد   هیچ. کند یاگر خدا را یاري کنید، خدا نیز شما را یاري م 1»اهللا ینصرکما تنصرو
خدا غافل نشوید و در محل زندگی براي حفظ قوانین اسالم از خود و خانواده خود شـروع  

تا جامعه از کفر و نفاق و دیگر کارهاي شیطانی پاك شود و از هیچ چیز دریـغ نکنیـد    ،کنید
زیـز  اي پاسـداران ع  ،اي دلیرمـردان صـحنه نبـرد   . که مرگ فناء نیست، بلکه اول بقاء اسـت 

باشید که خداوند شما را برانگیخت تا که پاسدار و مدافع اسالم و انقالب  2اسالم، شکرگزار
به یک دست صالح و دسـت دیگـر سـالح برگیریـد، تـا هـر آنچـه مـا         . قدم باشید و ثابت

تن کردیم، شما ایـن خـال را    ه کفایت بودیم و لباس مقدس پاسداري از مکتب اسالم را ب بی
  انشاءاهللا 3.ما را از دشمن بگیریدپر کنید و تقاص 

خـدا کنیـد و مغـرور    ه توکل ب. وار از امام تبعیت کنید با خشوع و خضوع باشید و مأموم  
ـ   برادرانم و جوانانی که هنوز اسالم و انقالب را درك نکرده. نشوید سـر  ه اید و در غفلـت ب

طـرف   یک ؟هستیدبرید، باید جبهه خود را مشخص کنید، که در کدام صف و مدافع که  می
 ،آرمان و آرزوي انبیاء و صالحین و شهدا و صـدیقین و طـرف دیگـر پادشـاهان خونخـوار     

از . بیاییـد مـدافع اسـالم باشـید و حـق بگوییـد       .ها ها و صدام ها و ریگان ها و قارون فرعون
کـس   پدر و مادرم، قربان شما که هـیچ . سکوت و خوشگذرانی چند روزه دنیا دست بکشید

سـعی و کوشـش    .اش و امام عزیز گردنم حـق نـدارد   د از خدا و موالیش و ائمهجز شما بع
که خدا با صابران است و چون امانتی که از خـدا   ،صبر پیشه کنید .خود را در راه خدا کنید
خواهد داد و در  را دهید، نگران نباشید که خدا اجرش خوبی پس می نزد شما بوده و حال به

و  .از بار گناهانم کم شود 4[...] ،به اذن خدا ،اید با هر تکبیر شماش. مراسم من تکبیر بگویید
نشـینان و   رسد، بـراي آخـرت بکوشـید کـه کـاخ      روید، زمان هجرت سر می اما برادرانم می

 .باید آخر نگریسـت . ست که باید رفتا دنیا مسیر راهی. روند نشینان هر دو رفتند و می کوخ

                                           
  .7/ محمد -1
  .»شکرگذار«در اصل وصیت  -2
  )خالء را پرکنید و تقاص ما را باز پس بدهید شما این«در اصل وصیت . (اصالح ویرایشی -3
  .خوانا نیست -4
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خواهم، امـا حـال مسـئولیتی     دادم، خیلی معذرت میتان  طول مدت حیاتم زحمت ]در[ اگر
  .باید بدانید که چه راهی در پیش دارید، از خدا طلب یاري کنید ،اگر بیندیشید .دیگر دارید

هاي زمان را بنگرید، همـه از نسـل آدمـیم مـا فرقـی کـه داریـم از         مادرم و همسرم، زن  
مـان   گونه باشید که امـام  م، بدانخواهیم باشی توانیم هرجور که می پس ما می .خودمان هست

ـ   ،اما همسرم. که زینب بود، از زینبیان باشید ،خواهد می یـاد  ه تو باید نمونه باشی، خـدا را ب
داشته باش و مسئولیت بزرگی را از اول زندگی انتخاب کردي و بعد از ایـن مسـئولیت تـو    

شـناس   وظیفـه  .اش را خـوب انجـام دهـد    سخت بکوش که باید هرکس وظیفه .زیادتر شده
و ) 7(یاد کربالي اباعبـداهللا الحسـین  ه یاد من افتادي به هر وقت ب .باش و بدان عمل کن

از . درگاه خداوند متعال شکر کنه یاد روز محشر باش و به اصحابش باش و یک نظر هم ب
 ،خـواهران  ،از همـه بـرادران  . امیـدوارم مـرا ببخشـید   . همه شما طلب عفو و بخشـش دارم 

براي مـن از خـدا طلـب    . طلب عفو و بخشش دارم ،داران بستگان و تمامی حقو  1ها فامیل
صـبر بسـیار    ،ام خصوص خـانواده  هاهللا ب از خداوند متعال براي شما امت حزب. رحمت کنید

بیسـت پـنج روز    25مـدت  . امیدوارم به همه اجر اخروي عنایت بفرماید. نمایم می 2لتسئم
هشت هـزار تومـان بـه بسـیج      3ریال 80000دارم مبلغ برایم بگیرید و آنچه . روزه بدهکارم

  .بدهید
  »اجرکم اهللا عنداهللا«
  اسداهللا احمدي ،عبدالعاصی

16/11/1364     25/5/1406  
  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

  

                                           
  .»فامیالن«در اصل وصیت  -1
 .»مصعلت«در اصل وصیت  -2
  .ریال باشد که با هشت هزارتومانِ بعد از آن درست درآید 80000/-رقم پول  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I خداي من اهللا است. 
I دین من اسالم است . 
I اهللا است لمانم و رهبر و امام من روحقبله من کعبه است و من مس. 
I ام و مملکت من ایران کتاب من قرآن است و یک عمر مسلمان بوده. 
I مکتب تشیع نظیري در دنیا نداشته و نخواهد داشت. 
I توانی این مسـلمان را از اسـالم دور کنـی، تـو یـا       آقاي کمونیست، مواظبت باش و آگاه تو نمی

 .مغرضی یا منافق
I بهترین آسایش و رفـاه   ،کنید تا ببینید دولت انقالبی اسالمی هستید چرا صبر نمیخواه  اگر آزادي

بقیـه   و ویـژه قشـر و طبقـۀ کـارگر و دهقـان      سـازد و بـه   را براي کلیه اقشـار ملـت فـراهم مـی    
  مستضعفین؟

  حاتم :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  اهللا نبی :پدر  نام

  زینب :نام مادر
  1338هفدهم فروردین  :تاریخ تولد
  گرمسار :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت

  سپاه :کننده ارگان اعزام
  1358دوم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  دج سنن :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حاتم احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  اهللا الرب المستضعفین  بسم

  بپا خیز و بیدار باش                    اتحاد، اتحاد حافظ آزاد کیست
  اهللا الرب المجاهدین بسم                        اهللا القاصم الجبارین بسم

  

علـی و  . اسـت  )6(پیغمبـر مـن محمـد   . دیـن مـن اسـالم اسـت    . خداي من اهللا است
اهللا اسـت   قبله من کعبه است و من مسلمانم و رهبر و امام من روح. اهللا است فرزندانش ولی

مکتب تشیع نظیـري  . ام و مملکت من ایران یک عمر مسلمان بوده و کتاب من قرآن است و
داننــد و هســت و ایــران مملکــت امیرالمــؤمنین  اســالمی مــی ]را[تشــیع . ]نــدارد[ در دنیــا

  . است )7(علی
مکتب تشیع نظیري در دنیا نداشته و نخواهد داشت و شیعه همیشه در هر مکان و زمان   

الق و مخلوق است، آقاي کمونیست، مواظبت بـاش و  مسئول ومتعهد و متوجه به پیشگاه خ
توانی این مسلمان را از اسالم دور کنی، تو یا مغرضی یا منافق، اگر نیستی چرا  تو نمی ،آگاه

اند که دیگر  نمایی؟ مگر رهبر انقالب نفرموده بر علیه قوانین اسالمی و این مملکت عمل می
ا شـما بـر علیـه صـالحیت ایـران عمـل       چـر  ؟نه اعتصاب و نه تظـاهرات و نـه راهپیمـایی   

بهترین  ،کنید تا ببینید دولت انقالبی اسالمی خواه هستید چرا صبر نمی نمایید؟ اگر آزادي می
ویژه قشر و طبقۀ کارگر و دهقان  سازد و به آسایش و رفاه را براي کلیه اقشار ملت فراهم می

انجـام  را سـاواك و سـیا    کنـی و کـار   یا چرا حـاال اعالمیـه پخـش مـی     ؟و بقیه مستضعفین
هـا اسـتفاده    ها و سـاواکی  دوست دانید شاه کنید و می شما که حاال مردم را جمع می ؟دهی می
هاي فـدایی   چریک(ید یگو گردند، مگر نمی کنند و موجب اخالل و اختالف و اختناق می می

مـا   خلق ایران مسلمان است و خودش فدایی است براي اسالم و مسلمین، پس) خلق ایران
خـواهیم و شـما    کمونیست نمـی  نماییم و ما فداییِ هاي دلسوزتر از مادر را طرد می این دایه
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سـلم   . خدا را قبول ندارید آن وقت دم از آزاد کردن مسلمان هستید، بلی خلق خلق ایـران م
الحمـداهللا کـارگر    1.کنید برادران کارگر ما نادان هستند نه ها خیال می است و شما کمونیست

یـد در ایـن   یآ گر طبقات مردم مسلمان ما آگـاه، بیـدار، مسـئول و روشـن اسـت و مـی      و دی
نمایید، برونـد در هنـد و چـین و     موقعیت حساس اعالمیه و تفرقه در میان کارگر پخش می

چون در آنجاهـا گـاو، سـنگ، بـت و آتـش و       .ها دیگري بنمایید تبلیغ مکاتب... شوروي و
صـبر   ،رض و منافق نیسـتید غامعه توحیدي هستند و اگر منه اینجا که ج ،پرستند مادیات می

یـک چهـارم دنیـا     ،چهـارمِ  طوري که بر علیه سه کنید ببینید اسالم چیست؟ شما آزادید نه به
  . توطئه کنید

  
  

                                           
یسـم  و اها گـرایش و اسـم    ده هاي منافق و کمونیست با شهید احمدي به دوران اول انقالب اشاره دارد که گروهک -1

هـاي متعـدد    اعالمیـه . هاي جهانی وابسته بودند مانند سربرآورده و همه به نوعی به بیگانگان خارجی و قدرت قارچ
کردند در دفاع از حقوق کارگر و کشاورز و فقرا و چوب الي چـرخ دولـت نوپـاي جمهـوري اسـالمی       صادر می

هاي واهی غائلـه و آشـوبی    هر روز به بهانه. دانستند ره کشور ناکارآمد میگذاشتند و حتی مکتب اسالم را در ادا می
اعـالم شـدند و    غیرقانونیتا اینکه با تدبیر امام عزیز به احسن وجه بساطشان جمع شد و همۀ آنان . کردند به پا می

  )مصحح. (انقالب اسالمی با توان الهی به راهش ادامه داد



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      366

 



 

 

  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I 7(از راه بیان امام مگر ،شود شناخت واقعی خدا براي ما حاصل نمی .( 
I قیقت صفات خدا و افعال و چگونگی او احتیاج به امام داریدبراي شناخت واقعیت و ح. 
I بنا عرف اهللا و بنا عبداهللا و لوالنا لما عرف اهللا و لوالنا لما عبداهللا«: فرمودند) 7(امام صادق«. 
I من عرف نفسه فقد عرف ربه«: فرمودند) 6(پیغمبر«.  

  بدالوهابع :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  رمضان :پدر  نام

  طاهره :نام مادر 
  1335 نهم مرداد :تاریخ تولد

ــع  :محــل تولــد روســتاي دودانگــه از تواب
  شهرستان ساري

  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1360 سیزدهم مهر :تاریخ شهادت
  رقابیه :محل شهادت
  ولهاصابت گل :نحوة شهادت

گلزار شهداي روستاي کاورد از توابع  :مزار
 شهرستان سمنان
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  عبدالوهاب احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
الجبار و آخـرالعلم تفـویض االمـر     فتـۀ اول العلم معر«: علیه و آله و سلم اهللا قال النبی صلی

  1»الیه
مرحلـه اول علـم شـناخت پروردگـار اسـت و      « :فرمودند) 6(حضرت رسول اکرم  

  . »خداوند 2واگذار کردن همه کارهاست به ،مرحلۀ آخر علم
و توکل  شناخت خداست ،فرمودند) 6(پیامبر 3که علم واقعی و حقیقی چنانکه بدان  

شـود   تمام کارها و این را باید بدانید که شناخت واقعی خدا براي ما حاصل نمی 4]در[به او 
زیرا آنها هستند که خداوند را به معناي واقعی شناختند و به این ). 7(مگر از راه بیان امام

سبب خداوند آنها را واسطۀ بین خـود و مخلوقـاتش قـرار داده تـا آنهـا را بـه ایـن سـبب         
عرف اهللا و بنا عبداهللا و لوالنا لمـا عـرف    بنا«: فرمودند) 7(امام صادق 5که چنان. ناسندبش

و  .یعنی به سبب ما خدا شناخته شد و به سبب ما خدا عبادت شـد  6»والنا لما عبداهللالاهللا و 
 7]بایـد [کـه عبـادت    طـوري  شد و آن که باید عبادت شود نمی طوري هاگر ما نبودیم خداوند ب

و اگـر   .نـد سبب معرفت خدا و عبادت خداوند 8]و[شد پس آنها  شناخته نمی ،شودشناخته 
یعنـی   9»من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه     «: فرمودند) 6(کسی اشکال کند که پیغمبر

                                           
  .حدیث از رسول اکرم است -1
  .»بسوي«ر اصل وصیت د -2
  .»چنانچه«در اصل وصیت  -3
  .نیامده» در«در اصل وصیت  -4
  .»چنانچه«در اصل وصیت  -5
  ).144، ص1اصول کافی، ج) (7(از سخنان حضرت صادق -6
  .نیامده] باید[در اصل وصیت  -7
  .زاید است» واو«حرف  -8
. جـزو احادیـث نبـوي آمـده اسـت      -سـه همـین روایـت بـا تعبیـر اذا عـرف نف     . منسوبسـت ) 7(روایت به علی -9

  ).9کنوزالحقایق، ص(
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خـداي   2همانا شـناخت . شخص خودش را 1شناخت ،هرکس شناخت خداي خود را همانا«
شـناخت  : گوییم جواب می. ختگویید خداي را از راه امام شنا چرا شما می. »خداي خود را

بـریم کـه ایـن     واسطۀ شناخت خود پی می یعنی فقط به ،خود سبب شناخت وجود خداست
امـا بـراي شـناخت واقعیـت و حقیقـت صـفات خـدا و افعـال او و         . اي دارد عالم آفریننده

اما قسمت دوم حدیث . گذشت 5در حدیث 4که  چنان ،احتیاج به امام داریم 3،]او[چگونگی 
 6به این سبب مـا وقتـی خـدا را بـه صـفت      ،مود واگذار کردن تمام کارهاستحدیث که فر

کنندة کارهـا شـناختیم و یقـین کـردیم کـه اوسـت کـه نامالیمـات و          جباریت یعنی اصالح
  .کنیم می 7تمام کارهایمان را به او واگذار ،کند زندگی ما را تأمین می  شکستگی

  عبدالوهاب احمدي
هایی به قرار زیر قلمی شده  شهید عبدالوهاب اشعار و عبارتنامۀ  در برگۀ پیوست وصیت -

) قلم 16(ها همگی به خط اوست، عالوه بر آن مبالغی را که پرداخت کرده  این نوشته. است
  .را نیز متذکر شده است

ــی  ــو م ــت    چ ــاه اس ــا و چ ــه نابین ــی ک   بین
  

ــت      ــاه اسـ ــینی گنـ ــاموش بنشـ ــر خـ   8اگـ
  

ــود   ــونین بــــ ــر خــــ ــرگ اگــــ   مــــ
  

ــدگی نن    ــر از زنـــ ــود بهتـــ ــین بـــ   گـــ
  

  آب دریـــــا را اگـــــر نتـــــوان کشـــــید
  

ــ   ــم بـ ــید  ههـ ــد چشـ ــنگی بایـ ــدر تشـ   9قـ
  

ــت  ــیوه پیغمبریس ــودن ش ــاك ب   در جــوانی پ
  

  شـود پرهیزکـار   ورنه هر گبري بر پیري مـی   
  

  دل اگر خداشناسـی همـه در رخ علـی بـین    
  

  به علی شناختم مـن بـه خـدا قسـم خـدا را       
  

                                           
  .از قلم افتاده است» شناخت»  واژة -1
  .از قلم افتاده است در اصل وصیت» شناخت«واژة  -2
  .باشد» او«در سیاق عبارت باید واژة  -3
  .»چنانچه«در اصل وصیت  -4
  .»حدیس«در اصل وصیت  -5
  .»سفت«در اصل وصیت  -6
  .»واکذار«در اصل وصیت  -7
  .»چو گر بینی که نابینا و چاه هست«در اصل وصیت  -8
  .»لیکن قدر تشنگی باید چشید«در اصل وصیت  -9
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ــی   ــزم کنــ ــه هیــ ــه دادم کــ ــرا تیشــ   تــ
  

ــوار     ــه دیــ ــدادم کــ ــی  نــ ــردم کنــ   مــ
  

  صورت گزارش مالی
. دفعـه از تهـران دادم   هزارتومان یک 2 -2. دادم يوسیله عباسعلی محمد ههزارتومان ب 2 -1
 300 -5. دفعـه از تهـران دادم   تومان یـک  500 -4. دفعه در ساري دادم تومان یک 5800 -3

 10 -7. ان دادموسـیله عباسـعلی از تهـر    ههزارتومان ب 10 -6. دفعه در ساري دادم تومان یک
 -13). شـود  خوانـده نمـی  ( 12و 11و 10و  9و  8. وسیلۀ خودم در ساري دادم ههزارتومان ب

نیـز   17و  16و  15مـوارد  . تومان پول قفل و لوال 700 -14. به ابوي دادم... تومان در2000
  . شود خوانده نمی

  .هاي شعرگونه نیز خوانده نشد یک مورد از عبارت
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  هاي کلیدي رتعبا
I ندنگه داراسالم را زنده  ۀگونه سوختند تا شجره طیب درود بر شهدایی که شمع. 
I بینم که جزء کـاروان و قافلـه شـهدا گـردم و در آن قلـه رفیـع        تر از این می بنده خود را کوچک

 .خدا سکنی گزینم] نزد[عشق، به 
I طـف خـدا نصـیب ایـن حقیـر      باشم و امیدوارم که عنایـت و ل  از درگاه خداوند مأیوس هم نمی

 .تا به سبب ریختن خون سرخم، زندگی تاریکم را روشن نماید ،گشته
I اهللا بپیوندد شود که به لقاء زمانی راحت می ،انسان . 
I هـاي بسـیاري را متحمـل شـدید، تـا       ها و روزها زحمت اي پدر و مادر عزیزم که براي من شب

 .ق شما را ادا کنمام که نتوانستم حقو اینکه من رشد کردم و شرمنده
I  خطا و اشتباهی را مرتکب شدم، امیدوارم عفو و بخشش نمایید] اگر[چنانچه در طول عمرم.  

  علی :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  حسین :پدر  نام

  سکینه :نام مادر
  1339یکم تیر  :تاریخ تولد

ــد ــع  :محــل تول روســتاي طــرود از تواب
  شهرستان شاهرود 

  سوم متوسطه :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1360ششم مرداد  :تاریخ شهادت
  دزفول  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  1.»]امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون[اهللا  وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

گونـه   و با درود بر شهدایی که شـمع  و نایب برحقش امام خمینی) عج(با سالم به امام زمان
نامه عـرض   عنوان وصیت اي را به چند کلمه. ندنگه داراسالم را زنده  ۀسوختند تا شجره طیب

بینم که جزء کاروان و قافلـه شـهدا گـردم و     تر از این می البته بنده خود را کوچک. نمایم می
درگـاه خداونـد مـأیوس هـم     خدا سکنی گـزینم و البتـه از   ] نزد[در آن قله رفیع عشق، به 

باشم و امیدوارم که عنایت و لطف خدا نصیب این حقیر گشته تا به سبب ریختن خون  نمی
این مقام رفیـع   ،و اگر چنین شد. سرخم، زندگی تاریکم را روشن نماید و جزء شهدا گردم

هللا ا شـود کـه بـه لقـاء     چون انسان زمانی راحت می. دانم اي بس عظیم می را براي خود درجه
  . بپیوندد

  : اما سخنی با پدر و مادرم
هاي بسـیاري را متحمـل    ها و روزها زحمت شما اي پدر و مادر عزیزم که براي من شب  

ام که نتوانستم حقوق شما را ادا کـنم و چنانچـه در    شدید، تا اینکه من رشد کردم و شرمنده
پـدر و  . بخشـش نماییـد  خطا و اشتباهی را مرتکب شدم، امیدوارم عفو و ] اگر[طول عمرم 

مادرم مبادا بعد از شهادتم جزَع و فَزَع نمایید و باعث گردید اجر و پـاداش خـود را از بـین    
ببرید، چون بنده امانت خدا در نزد شما بودم و شما بایستی خوشحال بوده که امانت خـود  

  . دهید را سالم به صاحب اصلیش تحویل می
ام بـر زمـین    نگذارید خون من خشـک شـده و اسـلحه    اما شما اي برادرانم، امیدوارم که  

  . کنم که راه مرا ادامه دهید من به شما تأکید می. بماند و سنگرم خالی
وار حامل ارسال پیام من باشـید و سـالح شـما     اما شما اي خواهرانم امید است که زینب  

شـود،   از شما خوشحال می) 3(همان حفظ حجاب شماست که با این عملتان فاطمه زهرا

                                           
 .169/ آل عمران -1
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چنانچـه   ،از طـرف اینجانـب   ]و[ ،در پایان از برادران و خواهرانی که با بنده آشنایی داشـته 
  .ادبی شده است، به بزرگواري خودتان این حقیر را عفو نمایید 1اسائه

  »... والسالم و علیکم ورحمۀ«
  علی احمدي

  
  
  

                                           
 .»اساعۀ«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ن زمان لبیک گفت و باید به یاري امام شتافتاکنون زمان آن است که باید به نداي حسی. 
I ام و خود نیز در ا ین راه گام نهادم من این راه را آگاهانه انتخاب نموده. 
I دانم جبهه مکان مقدسی است، کربالست می. 
I اکنون نیز بهترین زمان محرم است و امروز بهترین روز عاشوراست. 
I ه را بر پیکر دشمن بعثی وارد آوریمها را پر کنیم و آخرین ضرب باید برویم تا جبهه. 
I    را و از تمـامی  ) 7(را از تمـامی رهبـران علـی   ) 6(من از تمامی انبیـاء حضـرت محمـد

 .ام برگزیده )7(مجاهدان حسین
I ام ها شهادت را برگزیده و از تمامی مرگ ،ها الله را را از تمامی گل ،ها قرآن از تمامی کتاب. 
  

  عیدعلی :نام
  احمدي :خانوادگی  نام

  میکائیل :پدر نام 
  باجی :نام مادر

  1337یکم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  سمنان  :محل تولد
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت

  بسیج :کننده ارگان اعزام
  1365هفدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلـزار شـهداي روسـتاي کـاورد      :مزار
 زادگاهش
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  عیدعلی احمدي
  

  الرحیم اهللا الرحمن  بسم
تؤمنون بـاهللا و رسـوله و   . تنجیکم من عذاب الیم ةیا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار«

کـه   اي کسـانی « 1»اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تجاهدون فی سبیل
ایمان آوردید آیا راهنمایی نکنم شما را به تجارتی سـودمند کـه برهانـد شـما را از عـذابی      
دردناك، ایمان آورید به خدا و رسولش و کوشش کنید در راهش با مال و جان خویش این 

  .»بهتر است شما را اگر بدانید
ش امام خمینی و سـالم  برحق نایبو با سالم و درود بر امام زمان منجی عالم بشریت و   

د بـا کفـر جهـانی    امید امام و امت و سالم بر رزمندگان ایثارگر که با نبر 2اهللا منتظري بر آیت
نامه اینجانب عیدعلی احمدي فرزند میکائیـل کـه در تـاریخ     این مطالب وصیت. اند پرداخته

هر روزمان عاشوراست و . »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«. باشد نویسم می می 3/11/65
هـا رفـت تـا خصـم دون را سـرنگون       اکنون وقت آن است که باید بـه جبهـه  . هر جا کربال

گیـرد و بـه معـراج سـیر      نوري که سراپاي انسان را فرا می. نور شتافت سوي بهد ساخت بای
اکنون زمان آن است که باید به نداي حسین زمان لبیک گفت و باید به یـاري امـام   . دهد می

مـن ایـن راه را   . شتافت و دست هر جنایتکاري را از خیانت و جنایت و تجاوز کوتاه کـرد 
دانـم جبهـه مکـان مقدسـی      خود نیز در این راه گام نهادم که مـی ام و  آگاهانه انتخاب نموده

است، کربالست و اکنون نیز بهترین زمان محرم اسـت و امـروز بهتـرین روز عاشوراسـت،     
باید به جبهه رفت تا خصم دون بداند که ما مرد جنگیم و از هیچ چیزي هراسی نداریم، که 

ها را پر کنـیم و آخـرین ضـربه را بـر پیکـر       باید برویم تا جبهه. قلبمان مملو از ایمان است
مـن از تمـامی   . باید به جبهه برویم و بجنگیم و به حـق بپیونـدیم  . دشمن بعثی وارد آوریم
را و از تمـامی مجاهـدان   ) 7(را از تمـامی رهبـران علـی   ) 6(انبیاء حضـرت محمـد  

                                           
 .11 -10/ صف -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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هـا   می مـرگ هـا اللـه را و از تمـا    ها قرآن را از تمامی گل را و از تمامی کتاب) 7(حسین
  . ها شدم تا دینم را به انقالب اسالمی ادا کرده باشم من رهسپار جبهه. ام شهادت را برگزیده

پدرم اگر سعادت با ما یار شد و شهادت نصیبمان، بدان که افتخـار بزرگـی اسـت و در      
پدرم بعد از شهادتم خود را در . عصر شهادت در بستر مردن صفایی ندارد و باید شهید مرد

در سنگر نبرد با دشمنان خـدا شـهید شـوم و     ،که تقدیر چنین بود ،ج و اندوه قرار مدهیدرن
  . به آرزویم برسم

خـواهم کـه از تقصـیرات و گناهانمـان      اگر سعادت شهادت نداشتم، از خداي بزرگ می  
پذیر است و ما خیلی گناهکـاریم   کنندگان قرار دهد که او توبه بگذرد و ما را در ردیف توبه

دعا کنید که خداوند امـام  . پدر جان اآلن کار شما این است که دعا کنید. داوند آمرزندهو خ
پیـروز گردانـد و رزمنـدگان اسـالم را     ] را[د و اسالم و مسلمین نگه داررا براي ما و اسالم 

  . یاري نماید
ي و نگـه دار سپارم که از آن خـوب   به شما می ،پدرم، برادرم، همسرم، فرزندم حسین را  

واظب کنید که او چون حسینی در کربالهاي زمانه بر یزیدیان بشـورد و در مقابـل ظلـم و    م
ستم ظاغوتیان قیام نماید و سالح افتاده بر زمین پدر را در دسـت گیـرد و بـر قلـب ناپـاك      

  . دشمن نشانه رود
به حسینم بگویید که پدرت با دشمنان دین خدا جنگید و شهید شد، به فرزندم بگوییـد    
پـدرم بعـد از شـهادتم    . ینده درسش را خوب بخواند تا به جامعۀ اسالمی خدمت نمایددر آ

و  1»واهللا یحب الصابرین«به برادر و خواهر و همسرم بگویید صبور باشند که . جسور باشید
  . خداوند صابران را دوست دارد

شـییع کنیـد و   پدر جان مرا از انتهاي سرخ زمین ت. به تمام دوستان و اقوام سالم برسانید  
از دوسـتان و  . برایم یک سال نماز بخوانید و یک مـاه روزه بگیریـد  . دفن نمایید 2در کاورد

                                           
 .146/ آل عمران -1
 .اند در آنجا به خاك سپردهکاورد نام روستاي پدري شهید است که بنا به وصیت شهید احمدي را  -2
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به امید پیروزي اسالم و . سپارم طلبم و همه شمار را به خداي بزرگ می آشنایان حاللیت می
   1.مسلمین بر کفار و منافقین

  »و برکاته اهللا رحمۀوالسالم علیکم و «
  عیدعلی احمدي

  
ــی دارم    ــذهب دینـ ــه مـ ــت کـ ــل گفـ   گـ

  

ــینی دارم     ــول همنشــ ــا آل رســ ــه بــ   کــ
  

ــی  ــم زعلـ ــت و رنگـ ــد اسـ ــویم زمحمـ   بـ
  

لـــق حســـن و خـــوي حســـینی دارم        خُ
    

  گیــرد  رهبــر زخــداي خــود کمــک مــی    
  

ــی     ــک مـــ ــداد ز اهللا ملـــ ــرد امـــ   گیـــ
  

  ایـــن جنـــگ نـــه قادســـیه صـــدام اســـت
  

ــی    ــدك مـ ــت فـ ــا غرامـ ــرد روح اهللا مـ   گیـ
    

  بسـتیم اي امـام   ما که پیونـد والیـت بـا تـو    
  

  پشــت شــرق و غــرب را شکســتیم اي امــام  
  

  وفـا چـون هـل کوفـه نیسـتیم      رهبر امـا بـی  
  

  تا تو هستی بین ما، ما با تو هسـتیم اي امـام    
  

  
  
  
  

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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  هاي کلیدي عبارت
I برحـق امـام زمـان     نایـب ما را از منجالب فساد توسـط   ،کنیم که در ایام جوانی خدا را شکر می

 .نجات داد
I آوردیم ها در می عزیز نبود ما االن سر از کجا ]امام[ داند که اگر این دا میخ. 
I گوید که این جنگ یک نعمت بزرگی است ما باید فکري کنیم تا بفهمـیم   وقتی امام عزیزمان می

 .گوید که چه می
I تر است به خدا قسم چیزهایی که این جنگ به ما آموخته از این مسائل خیلی مهم. 
I شود فقط و فقط براي احیاء اسالم است که ریخته میها  این خون. 
I کنیم براي عقیدة خودمان که  بدانید که خدا با شماست و همانطور که در اول گفتم ما زندگی می

  .الحمداهللا عقیدة همگی ما همان اسالم است
  

  مالک :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  اکبر علی :پدر  نام

  زهرا :نام مادر
  1342چهاردهم مرداد  :تاریخ تولد

ــد ــل تول ــع  :مح ــوانکی از تواب ــهر ای ش
  شهرستان گرمسار

  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365دهم مرداد  :تاریخ شهادت
  خندق عراق  :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مالک احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  )منسوب به امام حسین( »جهاد در راه آن زندگی یعنی عقیده و« 1»و جهاد ةعقید ةان الحیا«

تا در راه او قدم بـرداریم و فقـط بـراي رضـاي او تـالش       ،کس که ما را بیافرید نام آن به  
البته نه اینکه خداي تبارك و تعالی به عبادت ما نیازي داشته باشد، بلکه براي خودمان . کنیم

 نایـب ا را از منجالب فسـاد توسـط   در ایام جوانی، م ،کنیم که باشد و خداي را شکر می می
امام زمان نجات داد و ما را به راهی که راه رستگاري اسـت، راهنمـایی کـرد و خـدا      برحق

پس ما فقط تـا آخـر عمـر    . آوردیم درمی داند که اگر این عزیز نبود، ما االن سر از کجاها می
باید خداي را شکر نماییم که این چنین ما را نجات داد و نجات ما فقط در پیروزي انقالب 

بلکـه دیـدیم و دیدیـد کـه سـران      . نبود که ما بگوییم انقالب شد و ما نجـات پیـدا کـردیم   
که بازگشت بـه   ،اولی خواستند دوباره ما را به همان راه بازرگان می -صدر حکومت مثل بنی

ولی باز رهبر عزیز، ما را با الطاف الهی نجات دادند و یک قسمت  ،طاغوت بود، بازگردانند
همین جنگ ما بـود کـه   ...) بازرگان و  ،صدر بنی(از معرفی خود این اشخاص خود فروخته 

و وقتی شد  هاي آنها به این زودي شناخته نمی شد، چهره داند که اگر این جنگ نمی خدا می
ما باید فکر کنـیم تـا بفهمـیم     ،است 2گوید که این جنگ یک نعمت بزرگی امام عزیزمان می

آن وقت بگوییم که چرا جنگ؟ چرا کمبود؟ به خدا قسم چیزهایی که ایـن  . گوید که چه می
هاي ما دارند شـهید   تر است که مثالً چرا جوان جنگ به ما آموخته، از این مسائل خیلی مهم

 ،رسـند  هـا بـه شـهادت مـی     کـه در جبهـه   ،هاي ما البته این را هم بگویم که جوانشوند،  می
سازان این کشور خواهند بود، ولی فعالً اسالم در مقابل کفـر قرارگرفتـه اسـت و ایـن      آینده

                                           
  .است) 7(منسوب به حضرت امام حسین -1
جنـگ تـا    قرآن نگفته جنـگ . گوید که جنگ تا رفع فتنه غایت دفع فتنه است خداي تبارك و تعالی می«: امام خمینی -2

است و رحمت است ایـن، نـه ایـن    اسالم هم گفته است و باالتر از این هم گفته . قرآن باالتر از این گفته. پیروزي
یک رحمتی است بر تمام بشر که خداي تبارك و تعالی مردم را دعـوت بـه مقاتلـه    . است که نقمتی بر مردم است

  ). 116، ص19صحیفه امام، ج(» کرده است
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فقط و فقط براي احیاء اسالم است و خداي ناکرده اگر مردم مـا   ،شود ها که ریخته می خون
م شکست خورده است و اگر مردم ما پشتیبان جنـگ باشـند و   اسال ،در جنگ سستی نمایند

کـه الحمـدهللا قـرار    (مالی در اختیار جنـگ قـرار دهنـد     -همه امکانات خود را اعم از جانی
این جنگ انشاءاهللا هرچه زودتر به پیروزي خواهد رسید و به قول امام، امسال سـال   ،)دادند

شـهیدپرور در پیشـگاه خداونـد و مسـلمین     اهللا و  وقت شما امت حزب آن .باشد پیروزي می
روسفید خواهید بود و از همه شما عاجزانه تقاضـا دارم کـه در هـر کـاري مشـغول       ،جهان

کنـیم   طور که در اول گفتم ما زنـدگی مـی   خدمت هستید، بدانید که خدا با شماست و همان
آن در  کـه اجـرت   ،خودمان که الحمدهللا عقیدة همگـی مـا همـان اسـالم اسـت      ةبراي عقید
  .باشد و ما نباید براي این دنیا خود را از آخرت محروم نماییم آخرت می

  :سخنی با پدر و مادرم
دانم به چه زبانی با شما سخن بگویم و چطـور قلـم را بـر     م من نمیا پدر و مادر گرامی  

خواهم بگویم که مـن در   کنم و می فقط از شما طلب عفو و بخشش می. روي کاغذ بنویسم
خـواهم کـه اگـر     جا بیاورم و از شما مـی  دگی نتوانستم حق فرزندي را براي شما بهمدت زن

ترین دوستان ما بودنـد و   شما از پدر و مادر بقیه شهدا که پدر و مادر مهم... خدا خواست و
  .آنها شهید شدند، روحیه بگیرید و خداوند به تمامی خانواده شهدا صبر و اجر عطا بفرماید

خواهم که به وظایف شرعیه خود عمل نمایید، کـه انجـام    می ،ان عزیزمخواهران و برادر  
ولی به تقاضاي این برادر حقیر، از تمـامی شـما خـواهران     ،دادید و احتیاج به گفتن نبود می

خـواهم کـه بـه     خواهم که الگو باشید براي دیگران و برادران عزیـزم، از شـما مـی    شهدا می
ن و دل گوش فرا دهید که رستگاري همه شما در همـین  با جا ،سخنان پیامبرگونه امام امت

  .است
خواهم که سنگر بسیج را ترك نکنید و امـام امـت بـر     از شما می ،و اي برادران بسیجی   

خـواهم کـه بیشـتر بـه خـانواده شـهدا،        و از شما مـی  1بازوان شما بسیجیان بوسه زده است

                                           
  ).جلدي 22 صحیفه امام، دورة(» کنم زنم و بر این بوسه افتخار می من به دست و بازوان شما بوسه می«: امام خمینی -1



 387احمدي، مالک      ¹استان سمنان 

 

بینند، مثل اینکه فرزنـدان خودشـان را    مفقودین، معلولین سر بزنید و ایشان وقتی شما را می
  .کنند زیارت می

کـنم و عاجزانـه    اهللا طلـب عفـو و بخشـش مـی     سخنم، از همه شما امت حـزب  در آخرِ  
  .مرا ببخشد ،خواهم اگر کسی ناراحتی از من داشته است می

  »اهللا و برکاتهمۀرحوالسالم علکیم و «
  نگه دارخمینی را  ،خدایا خدایا تا انقالب مهدي
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  هاي کلیدي عبارت
I صدام و صدامیان گفتند که ما به خدا ایمان آوردیم ولی عمل نکردند. 
I گناه بر زمین نریخت؟ خونشان بی آمریکاهایی که به دستور  چه گل 
I منافقین هم گفتند که ما ایمان داریم و تاریخ شاهد این جریان بود که با علی چه کردند. 
I ما چه کردندییان هم با ملت آمریکا . 
I اهللا است رسالت بس عظیم به گردن حزب. 
I هـا برونـد بـراي احقـاق حـق از       با منافقین داخلی و دشمنان خارجی بجنگند و جوانان به جبهه

  .دست رفتۀ محرومان جهان
  

  محمد :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  اسداهللا :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1342یکم فروردین  :تاریخ تولد
روسـتاي دیـزج از توابـع     :محل تولـد 
  ان شاهرود شهرست

  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  سرباز ژاندارمري :کننده ارگان اعزام

  1361چهاردهم اسفند  :تاریخ شهادت
  مریوان  :محل شهادت
  سانحه رانندگی  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد احمدي
  

  الرحمن الرحیم  اهللا بسم
زبـان چـرا     اید به یمان آوردهاال اي کسانی که ا« 1»یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون«

گوییـد کـه در مقـام عمـل      ورزید وچیزي که به زبـان مـی   با خلق خدا دو رنگی و نفاق می
  . کنید خالف آن می

نه تنها عمل نکرد . صدام و صدامیان گفتند که ما به خدا ایمان آوردیم ولی عمل نکردند  
رد؟ چـه گلهـایی کـه بـه دسـتور      هایی که ویران نک چه خانه. بلکه جنایات بزرگی انجام داد

گناه بر زمین نریخت؟ منافقین هم گفتند کـه مـا ایمـان داریـم و تـاریخ       خونشان بی آمریکا
 2ها بهشتی. ییان هم با ملت ما چه کردندآمریکاشاهد این جریان بود که با علی چه کردند و 

وسـیله   انش را بـه و همراهـ  5را سوزاندند، دستغیب 4و باهنر 3 رجایی. را به شهادت رساندند
گفتند به جرم اینکـه طرفـدار اسـالم بودنـد و      قطعه کردند، به جرم اینکه حق می بمب قطعه

امـام   6[...]دار و صدیق و  رین به جرم اینکه یاران وفات طرفدار مستضعفین بودند از همه مهم
  . بودند

خـارجی   با منـافقین داخلـی و دشـمنان   . اهللا است این رسالت بس عظیم به گردن حزب  
برونـد  . ها بروند براي احقاق حق از دست رفتۀ محرومـان جهـان   بجنگند و جوانان به جبهه

بروید ایـن  . جنایت صهیونیسم نجات دهند 7[...]از ] را[فلسطین و لبنان . قدس را آزاد کنند
رسالت خدایی و جهاد در راه خدا انجام دهید، تا وظیفه خود را انجام دهید و بـه جهانیـان   

                                           
  .2/ صف -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
  .تعلیقات. ك.ر -5
  .خوانا نیست -6
  .خوانا نیست -7
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کنید و ثابت کنید که رهبرمان حضرت امام خمینی  کنید که از اسالم و قرآن پیروي می ثابت
... « 2»بنیان مرصوص 1سبیل اهللا کانهم حب الذین یقاتلون فییان اهللا «: فرمایـد  قرآن می. است

دارد و آنان داراي ایمان قوي هسـتند پـس    کنندگان در راه خود را دوست می خداوند مقاتله
حدیث قدسی است که هـر  و در . »جنگ کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد در راه خدا

شد و سپس خون کس خدا را دوست داشته باشد او را می بار خدایا، به . دهد بهاي او را می کُ
سالم مرا به امـام  . ما توفیق بده تا در راه تو کار کنیم و در آخر زندگی ما را شهادت قرار ده

افـزوده   3مـان  بخشد و بر ایمـان  شنوم و به قلبم قوت می ه صدایش را میبرسانید آن امامی ک
خـدمت  . و پیامم به ملت ایران است که پشتیبان والیت فقیه باشیم تـا پیـروز شـود    .شود می

خدمت بـرادران و خـواهران   . طلبم رسانم و از ایشان حاللیت می مادر گرامی خود سالم می
آنان به بزرگی خودشـان مـرا ببخشـند از    . خوبی نبودم آن برادربراي رسانم من که  سالم می

  . خصوص دوستان محترم طلبم به تمام مردم، اهالی مستضعف دیزج حاللیت می
  »واالسالم من التبع الهدي«

  هدیه راه خدا، محمد احمدي
  
  

                                           
 .»کعنهم«در اصل وصیت  -1
 .56/ بقره -2
 .»برانیان«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I اهللا سالم شیرین و مخلص ما بر خمینی روح. 
I امه براي جوانی که آرزوها داردن چه سخت است نوشتن وصیت. 
I کند چه بد است موقعی که قلم به روي کاغذ حرکت نمی. 
I دانم چرا وصیت در راه خدا آنقدر شیرین است که از همۀ آرزوها باالتر است نمی. 
I ها به آرزوي خود رسیدم که پس از مدت ،پروردگارا شکر. 
I دهد پربار جدیدي را نوید می آمیزي است که آغاز دیدن زندگی شهادت مرگ سعادت: شهادت. 
I شربتی است که هر کس توان آن را ندارد که بنوشد :شهادت. 
I کشد شهادت در نزد من مانند مادري است که فرزندش را با تمام وجود به آغوش می. 
I کنم سویش پرواز می روم و به من به آغوش شهادت می ،قلۀ رفیع انسانیت است :شهادت. 
I نهایت آرزوي من است سوگند به شهادت که شهادت.  

  محمد :نام
  احمدي :خانوادگی نام
  اکبر علی :پدر  نام

  خاتون سکینه :نام مادر
  1341یکم اردبیهشت  :تاریخ تولد
  شاهرود  :محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت

  بسیج :کننده رگان اعزاما
  1361وچهارم آذر  بیست :تاریخ شهادت
  اهواز  :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  1محمد احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
 ةاهللا اثاقلتم الی االرض ارضیتم بالحیو انفروا فی سبیل میا ایها الذین امنوا مالکم اذا قیل لک«

ایـد چـه    که ایمان آورده اي آنان« 2»اال قلیل ةاالخر الدنیا فی ةفما متاع الحیو ةالدنیا من االخر
سرگردانی  ،شود به شما کوچ کنید براي جنگ در راه خدا که هرگاه گفته می شود شما را می

اید به زندگانی دنیا به جاي آخرت؟ همانا  در روي زمین آیا خشنود شده. کنید و سنگینی می
اهللا الذین یقاتلونکم و  و قاتلوا فی سبیل« .»نیست چهره زندگی دنیا در آخرت مگر خیلی کم

ن اهللا التعتال  کننـد بـا    و جنگ کنید در راه خدا با آنان که جنگ می« 3.»یحب المعتدین دوا ا
درود گرم و خالص ما بـر محمـد   . »شما و تجاوز مکنید که خدا نیست دوستدار تجاوزگران

ه سـخت اسـت نوشـتن    ـچـ . اهللا سالم شیرین و مخلص ما بر خمینی روح. و خاندان پاکش
بد است موقعی که قلم به روي کاغـذ حرکـت   چه . نامه براي جوانی که آرزوها دارد وصیت

دانم چرا وصیت در راه خدا آنقـدر شـیرین اسـت     آن هم در هنگام مرگ، ولی نمی. کند نمی
) شهادت(ساله به آرزوي دیرینه و همیشگی خود  20پسري . که از همۀ آرزوها باالتر است

شـهادت مـرگ   : شـهادت . ها به آرزوي خود رسیدم پروردگارا شکر که پس از مدت. رسیدم
شـربتی   :شـهادت . دهـد  آمیزي است که آغاز دیدن زندگی پربار جدیدي را نوید می سعادت

است که هر کس توان آن را ندارد که بنوشد مگـر اینکـه خـود را از تمـام قیـد و بنـدهاي       
شهادت در نزد من . ظاهري اعم از مال و جان خود گذشته و در راه حق علیه باطل فدا کند

قلـۀ رفیـع    :شـهادت . کشـد  است که فرزندش را با تمام وجود بـه آغـوش مـی    مانند مادري
 ،سوگند بـه شـهادت  . کنم سویش پرواز می روم و به انسانیت است من به آغوش شهادت می

اندیشـیدم هـر چـه بیشـتر بـه       هر چه بیشتر به خدا می. که شهادت نهایت آرزوي من است

                                           
  .اکبر نامۀ محمد احمدي فرزند علی وصیت: در باالي وصیت آمده است -1
 .38/ توبه -2
 .189/ بقره -3
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مـن  . غلتـد  ه انسان به خون خودش میچه شیرین است آن زمانی ک. ورزم شهادت عشق می
یا نبایـد منتظـر باشـم کـه     . بار است و نباید دل به دنیا بست آموختم که زندگی مادي نکبت

روم، مگر انسان یک  مرگ مرا فرا گیرد و اینجاست که من سبقت گرفتم و به سراغ مرگ می
اي پـدر و مـادر    .میرد؟ پس چه بهتر که آن یک دفعه هـم در راه خـدا باشـد    دفعه بیشتر می

کنید براي امـام   اگر هم گریه می. مهربانم، وصیتم به شما این است که هرگز ناراحت نباشید
شما باید مانند کوهی محکـم  . و یارانش گریه کنید 1)7(اکبر علیحضرت و ) 7(حسین

. کنـد  دانید که خداوند بندگانش را در هر زمانی آزمایش مـی  شما خوب می. و استوار باشید
بایست امانتی را که خـدا بـه    طور امانت به شما تحویل داده است و شما می ند ما را بهخداو

اي پـدر  . دادید و شما بهترین کاري بود که کردید خوب پس می شما داده بود، سالم و خیلی
هایی کـه بـه مـن کـرده      و مادر خوبم من براي شما نتوانستم فرزند خوبی باشم و آن محبت

احترامـی کـرده    گر از من در عمرم ناراحتی دیدید و یا اگر بـه شـما بـی   ا. بودید جبران کنم
اي براي مردها، چـون تـو دو پسـر     پدر جان تو نمونه. بودم، مرا ببخشید و از من در گذرید

مبـادا  . محکم و استوار بایسـتی  ،اي و تو باید در مقابل ضد اسالم جوانت را در راه خدا داده
مادر جان، تـو داري کـم کـم بـه زینـب      . و پیش خداستپدر از راهت دست بکشی، اجر ت

مادر جان تو از مـن خیلـی   . اي در راه خدا داده ،تو دو پسر پاره جگرت را. شوي نزدیک می
کنـد و خـدا چیـز بـد      کردي، آخر تو باید بدانی که خدا چیـز خـوب قبـول مـی     تعریف می

شوند را جزء شـهیدان   ه میخواهد و امیدوارم که خداوند همه کسانی که در راه او کشت نمی
پاداشـت بـا   . گونه بـه پـیش ببـري    مادر، تو باید انقالب را زینب. بدارد) کربال(صدر اسالم 

  . خداست
  

                                           
 . تعلیقات. ك.ر -1
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  هاي کلیدي عبارت
I خدایا تو را شکرگزارم که از خانواده ما شهید برگزیدي. 
I در رشید و شهیدم اسداهللابه این بندة روسیاه توفیق دادي که پس از چند روز بعد از شهادت برا، 

 .به راهش روان شوم
I     دنیا سراي گذر است، کاروانسرایی است که از دري وارد شـدیم و از در دیگـر بیـرون خـواهیم 

 .رفت
I ها تقوي است بهترین توشه. 
I هاشان سفارش به تقوي بوده است ترین وصیت همۀ پیامبران و امامان یکی از مهم. 
I خورد تقوي است ا میدر محشر کبري چیزي که به درد م. 
I اي امت اسالم حجت خدا امام برحق را بشناسید. 
I نصرت خدا نصرت و یاري ولی خداست. 
I الشرایط، ولی مسلمین و زمامدار جامعۀ اسالمی است در زمان غیبت با مجتهد جامع.  
I ند و در بود »ارواحنا له الفدا«شکر خدا کنید که فرزندانتان سرباز امام زمان : ام پدر و مادر گرامی

  .راه خدا فدا شدند
  

  محمد :نام
  احمدي :خانوادگی  نام
  قربان :پدر  نام

  سکینه :نام مادر
  1345بیستم دي  :تاریخ تولد

نوخرقــان از  روســتاي قلعــه :محــل تولــد
  توابع شهرستان شاهرود 

  دوم متوسطه  :تحصیالت
  یجبس :کننده ارگان اعزام

  1365ونهم اردیبهشت  بیست :تاریخ شهادت
  مهران  :محل شهادت
  اصابت ترکش و گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  اهللا اشهد ان ال اله اال«

  اهللا و اشهد ان محمداً رسول
  اهللا، صلوات اهللا علیهم اجمعین و اشهد ان امیرالمؤمنین و ابنائه المعصومین حجج

  و اشهد ان الموت حق
  و ان الصراط و المیزان و الحساب حق

  النار حق و ۀلجنو ان ا
  آتیته الریب فیها ۀعو ان السا
  1»اهللا یبعث من فی القبور و ان

اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظـر و   و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا«
  2.»ما بدلوا تبدیال

  .وفا کردند 3]...[و از مؤمنین جوانمردانی هستند که به عهدي که با خدایشان بستند 
شان در انتظارنـد و آن عهـد    رسیدند و بعضی ،که شهادت بود ،ایشان به آرزویشانبعضی از 

  .اند ندادهو پیمان را تغییر 
  ایـم  ایم روز ازل نشکسته عهدي که با او بسته

  

  آن عهد و آن پیمان مـا برجاسـتی برجاسـتی     
    

بـه   اي کـه  در این روزهـاي خـاطره   ،محمد احمدي، فرزند قربان ،اینجانب بندة کمترین  
عنـوان   ایـن چنـد جملـه را بـه    . پاسداري از خون شهدا توفیق جبهه آمدن نصیبم شده است

امیدوارم که خداي بزرگ از تقصیرات حقیر درگـذرد  . نویسم نامه بر این صفحات می وصیت
  .و مورد عفو و بخششم قرار دهد

                                           
  .در ادامه تلقین که از آداب تدفین مسلمانان است. قسمت اول تشهد است -1
  .23/احزاب -2
  .خوانا نیست -3
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  .و سرانجام کارم ختم به خیر و ختم به شهادت باشد
که از خانوادة ما شهید برگزیدي و به ایـن بنـدة روسـیاه توفیـق      1خدایا تو را شکرگزارم  

اسداهللا، به راهش روان شوم  ،دادي که پس از چند روز بعد از شهادت برادر رشید و شهیدم
و سالح بر زمین افتادة او را به دست گیرم و با دشمنان اسالم بجنگم، اللهم انصر االسالم و 

  2.قینالمسلمین و اخذل الکفار و المناف
دنیا سراي گذر است، کاروانسرایی است کـه از دري وارد شـدیم و از در دیگـر بیـرون       

هـا را مالقـات    سرانجام، همۀ انسـان  ،مرگ. خواهیم رفت و به جهان دیگر خواهیم پیوست
  .خواهد کرد

سـرمنزل ابـدیمان    سـوي  بـه چه خوب است که این چند روزي که در این راه هستیم و   
و بهتـرین  . اي باشیم که وقت رفتن دست خالی نباشیم فکر توشه و ذخیره به ،رویم پیش می

هاشـان سـفارش بـه     تـرین وصـیت   همۀ پیغمبران و امامان یکی از مهم. ها تقوي است توشه
  .تقوي بوده است

  3»...اهللا یا ایها الذین امنوا اتقو«
  .ها است تقوایی هاي بشر از بی همۀ بدبختی

  .شود ها و مشکالت حل می اشته باشد، همۀ گرفتارياگر جامعه افرادي متقی د
ها تقوي را، تقوي  انسان 4].... [خورد تقوي است در محشر کبري چیزي که به درد ما می  

: تقـوي . اطاعت از خـدا و رسـول و اولـواألمر اسـت    : تقوي. العین خود قرار دهید را، نصب
، اي امـت اسـالم  . ري اسـت پـاکی و پرهیزگـا  : تقوي. انجام واجبات و ترك محرّمات است

و دست از یاریش  .را بشناسید و فرمان او را به جان گوش فرا دهید برحقامام  ،حجت خدا
  .برندارید نصرت خدا نصرت و یاري ولی خداست

                                           
  .»شکرگذار«در اصل وصیت  -1
خصـوص در دوران دفـاع    از جمله دعاهایی است که در پایان مراسمی چون نماز، دعـا و در مجـامع مسـلمانان بـه     -2

  .شد قدس بیان میم
  .»...اید اي کسانی که ایمان آورده«. سورة الحدید 28بخش اول آیه  -3
  .خوانا نیست -4
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  .الشرایط، ولی مسلمین و زمامدار جامعۀ اسالمی است و در زمان غیبت، مجتهد جامع  
ــذاریم  ــتن را واگــــ ــادا خویشــــ   مبــــ

  

  را تنهــــا گــــذاریم امــــام خــــویش    
  

ــته    ــه رسـ ــهیدي اللـ ــر شـ ــون هـ   ز خـ
  

  1مبـــــادا روي اللـــــه پـــــا گـــــذاریم  
    

 ،کتـاب خـدا   :یادگـار گذاشـته اسـت    هدو امانت سنگین را براي ما ب) 6(پیامبر اکرم  
هرگـز گمـراه    ،و فرمود اگر کسی به ایـن دو امانـت متمسـک شـود     2.را و عترتش را ،قرآن
مبر خدا را همواره مدنظر داشـته باشـیم و بـا ایـن دو     شود، پس ما نیز باید سفارش پیغ نمی

  .مان قرار دهیم مان را بیشتر کنیم و این دو ثقل گرانبها را محور زندگی امانت رابطه
م، امیدوارم از این فرزند حقیرتـان راضـی باشـید و    ا اما سخنی با شما پدر و مادر گرامی  

  .مورد عفو و بخششم قرار دهیداگر نتوانستم فرزند خوبی برایتان باشم، امیدوارم 
خواهم که شـما را در دنیـا و آخـرت سـرافراز و سـربلند دارد و در       از خداي بزرگ می  

  .هایی که در راه خدا ممکن است براي شما پیش آید صبر و استقامت عنایت کند مصیبت
یم تقـد  3]را[ ،اسـداهللا  ،شما این توفیق را پیدا کردید پاسدار رشیدي چون بـرادر شـهیدم    

  .انشاءاهللا قبول درگاهش واقع شود و ذخیرة آخرتتان باشد. پروردگار کنید
 4آرزویم این است که اگر این فرزندتان نیـز توفیـق شـهادت در راه خـدا نصـیبش شـد        

ـ   5همچنان با جـاي آوریـد کـه فرزنـدتان      هافتخار تبسم به لب داشته باشید و شکر خـدا را ب
ـ  6آلت دست بیگانگان منافق نبود که. گمراه و منحرف نبود هـایش   خـاطر جنایـت   هباشد و ب

  .اعدام شود

                                           
  .پور است شعر از قیصر امین -1
  ).الفصاحه نهج(» ...انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی«) 6(پیامبر اکرم -2
  .تاز قلم افتاده اس» را«اصالح ویرایشی، واژه  -3
  .از قلم افتاده است» شد«فعل  -4
  . »با«اصالح و ویرایش جایگزین » به«در متن وصیت  -5
  .»گان بیگانه«در اصل وصیت  -6
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، بودنـد و در راه خـدا   »ارواحنا لـه الفـدا  « ،شکر خدا کنید که فرزندانتان سرباز امام زمان  
اي یا اعتراضی بگشایید که چرا فرزند دیگرتان نیز بـه شـهادت    مبادا لب به گالیه. فدا شدند

  .رسیده است
 ،که سراي امتحان است ،توفیق پیدا کردید که در این چند روزة دنیا افتخار کنید به اینکه  

  .»خدایا قبول درگاهت فرما» «اللهم تقبل منا«. اي فراهم کنید براي فرداي قیامتتان ذخیره
امیـدوارم از  . کنم برادران عزیزم را به تقوي و پرهیزگاري و صبر و استقامت سفارش می  

و در راه خدا از هیچ کوششـی دریـغ نورزنـد و در خـط     این برادر کوچکشان راضی باشند 
بـه پیـروي    ،انشـاءاهللا کـه شـما نیـز     .اسالم و انقالب قدم بردارند و امام عزیز را یاري کنند

 و 1از خویشـان و اقـوام   .مـان باشـید   ، از بهترین مـادران جامعـه  )3(حضرت فاطمۀ زهرا
از  2ة حقیـر را ببخشـایند و بـرایم   خواهم که این بنـد  دارانم می دوستان و آشنایم و همۀ حق

  .خداي بزرگ طلب آمرزش کنند
  .نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 3]...[نمایم  ،اسداهللا ،دانم، سفارشی راجع به فرزند برادر شهیدم دانم، الزم می در آخر می  
ـ     بیـت   ا اهـل که خوب تربیتش کنید، با ذکر و یاد خدا بزرگش نماییـد و از همـان کـودکی ب

دهید، نهایت دقت را کنید، مبادا  در غذاهایی که به او می .عصمت و طهارت آشنایش سازید
ناکی به او بخورانید، در گوشش آیات شریفۀ قرآن را زمزمه کنید و به او بگوییـد   لقمۀ شبهه

  .که پدرت در راه خدا بود و در جبهه نبرد حق علیه باطل به شهادت رسید
یادگار مانده  هاز برادرم فرزندي ب ،خدایا. اعث افتخار اسالم و مسلمین باشدانشاءاهللا که ب  

مصـون  ) عج(خواهم که آن عزیز را و همۀ فرزندان شهدا را در پناه امام زمان است، از تو می
  .شان قرار دهی و محفوظ داري و از بزرگان انقالب اسالمی

                                           
  .»قومان«در اصل وصیت  -1
  .»براي«در اصل وصیت  -2
  .خوانا نیست -3
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مظالم به اهلـش داده   ومان براي ردروزه برایم گرفته شود و پانصد ت 31یک سال نماز و   
  .شود
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  هاي کلیدي عبارت
I ارزشم را به اهللا  امیدوارم بتوانم با یک پیروزي کامل یا جزئی، براي خدا و اسالم و قرآن جان بی

 . آفریینده خود تسلیم نمایم
I امیدوارم بتوانم براي شما یک فرزند نیکو و صالح بوده باشم . 
I گونه گریه و زاري نکنید، بلکه خوشحال باشید اهم پس از شهادتم هیچخو از شما می. 
I کنم و دوري از گناهان شما را به نماز سفارش می.  
I شـهید  ) 7(اش در عاشورا در کربالي امام حسین اکبر، قاسم و سرباز شش ماهه مادر مگر علی

 نشدند؟
I مگر حضرت عباس را دو دستش را از تن جدا نکردند. 
I  بزرگواران بیشتر نیستم، بلکه یک بنده گناهکارممن که از آن.  
  

  محمدحسن :نام
  احمدي :خانوادگی  نام

  اسماعیل :پدر نام 
  صغرا :نام مادر

  1342یکم اسفند  :تاریخ تولد
شـهر بیارجمنـد از توابــع    :محـل تولـد  

  شهرستان شاهرود 
  ابتدایی  ةپایان دور :تحصیالت

  بسیج :کننده ارگان اعزام
  1360ودوم مرداد  بیست :تاریخ شهادت
  ماهشهر  -ده آبادانجا :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدحسن احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1»الیه راجعون اناهللا و انا«

و با سالم بر پدر و مادر مهربـان،   2با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی
نصیبم شـود مـن شـروع     قبل از اینکه این سعادت. نامه من پس از شهادت است این وصیت

بـراي خـدا و اسـالم و قـرآن جـان       ،یئام و امیدوارم بتوانم با یک پیروزي کامل یا جز کرده
ارزشم را به اهللا آفریینده خود تسلیم نمایم، امیدوارم بتوانم براي شما یک فرزنـد نیکـو و    بی

نیـد بلکـه   گونـه گریـه و زاري نک   هـیچ  ،خواهم پس از شهادتم از شما می. صالح بوده باشم
و امیـدوارم بـرادران و    3]خـود رسـیدم  [خوشحال باشید زیرا من پیروز شـدم و بـه آرزوي   

بعد از من بتوانند با پایداري، مرز و بوم این کشور اسالمی را از دست دشمنان  ،دوستان من
  . پلید و کافر پاك گردانند

مـادر جـان هـر    ... نکنم و دوري از گناهـا  و خواهرم شما را به نماز سفارش می 4برادرم  
آن لحظـه بـه    ،موقع به یاد من افتادي و خواستی گریه کنی و یا اینکه بر سر قبر مـن بیـایی  

باش که در آن زمان با کافران و ستمگران براي برجا ماندن اسالم ) 7(فکر کربالي حسین
ن و آزادي تمام مسلمانان از زیر سلطه یزید جنایتکار و جانی، چگونه جـان خـود و فرزنـدا   

  .عزیزشان را دو دستی تقدیم حق تعالی نمود
در عاشــورا در کــربالي امــام  1اش قاســم و ســرباز شــش ماهــه 5اکبــر مــادر مگــر علــی  

پـس  . شهید نشدند؟ و مگر حضرت عباس را دو دستش را از تن جدا نکردند) 7(حسین
  .من که از آن بزرگواران بیشتر نیستم، بلکه یک بنده گناهکارم

                                           
 .156/ بقره -1
 .»اما خمینی«در اصل وصیت  -2
 .شده است افتادگی دارد به سیاق عبارت اضافه[ ]  -3
 .جاي برادرم به» بردارم«در اصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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ایـن   2هـا  در زیر رگبـار گلولـه   5/4/1360آبان در تاریخ  12ه ایستگاه در خط مقدم جبه  
  .نویسم نامه را می وصیت

  سرباز امام زمان
  *محمدحسن احمدي

  
  
  

                                                                                                       
 .تعلیقات. ك.ر -1
واقعاً در شرایطی که یادآور شده است وصیت نوشـتن، آنهـم زیـر رگبـار گلولـه، در      » رکبار کلوها«در اصل وصیت  -2

  .ین چند سطر را قلمی کننداند هم اند که با ایمان و سکینه قلبی توانسته شرایط جنگی، باز هم آنها بوده
 .نوشته شده است» ها شعر گلبرگ الله«نامه شهید محمدحسن احمدي  ذیل وصیت* 
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  هاي کلیدي عبارت
I  سال زندگی، به یاري حق به هدف خود رسیدم 27پس از. 
I آرزوي من، پایدار نیست ،هیچ چیز در زندگی جز شهادت. 
I تا سر حد شهادت ،واهم که مسیر اهللا را طی کنم و از اسالم و میهن خود دفاع کنمخ اکنون می. 
I جنگم در راه خداوند الیزال تا آخرین قطره خون که در رگ دارم با دشمنان اسالم می. 
I با خون خود امیدوارم که درخت اسالم سیراب شود. 
I  کـرد و در تشـیع کـه     ی مـی شهادت را برگزیدم و فقط مسئولیت شیعه بودن که به دوشم سـنگین

 . یعنی انسان مسئول است ،جانشین خدا نسانا ،همان اسالم است
I رفتم مبارزه با کفر کنم و بکشم و اگر نتوانستم بکشم، کشته شوم. 
I کنم که هرگز براي من اشک نریزید وصیت می . 
I اي دهسربلند خواهی بود، چون که تو هم شهید دا )3(به مادرم بگویید که تو در نزد زینب.  

  محمدحسین :نام
  ياحمد :خانوادگی  نام
  اکبر علی :پدر  نام

  خاتون سکینه :نام مادر
  1332بیستم خرداد  :تاریخ تولد
  شاهرود  :محل تولد
  ابتدایی  ةپایان دور :تحصیالت

  سپاه :کننده ارگان اعزام
  1359پانزدهم مهر  :تاریخ شهادت
  کرمانشاه  -جاده نوسود :محل شهادت
انفجـار مـین و اصـابت     :نحوة شهادت

  ترکش 
 هداي زادگاهشگلزار ش :مزار
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  محمد حسین احمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ال یستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فـی سـبیل اهللا بـاموالهم و    «

وکال وعداهللا الحسنی و  جۀانفسهم فضل اهللا المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین در
غیـر   ،برابر نیستند نشستگان از گردنـدگان « 1»ل اهللا المجاهدین علی قاعدین اجرا عظیماضف

داد  تیزیـاد  ]خـود [ هـاي  هاي خود و جان به مال ،صاحبان رنج و جهاد کنندگان در راه خدا
  .»هایشان و خودهاشان بر نشینندگان مرتبه خدا جهاد کنندگان را به مال

درود بــر محمــد و خانــدانش و درود بــه رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی امــام خمینــی    
  ). العالی مدظله(

سال زندگی، به یاري حق به هدف خود رسیدم و هیچ چیز در زنـدگی جـز    27پس از   
تواند گلوي تشنه مـرا سـیراب کنـد، جـز      شهادت آرزوي من، پایدار نیست و هیچ چیز نمی

تـا   ،خواهم که مسیر اهللا را طی کنم و از اسالم و میهن خود دفـاع کـنم   شهادت و اکنون می
عمر من که ارزش خداونـد را  . و جان ناقابل خود را نزد خداوند هدیه کنمسر حد شهادت 

پس در راه خداوند الیزال تا آخرین قطره خون کـه در رگ دارم بـا دشـمنان اسـالم     . ندارد
اي کـه از   جنگم و با خون خود، امیدوارم که درخت اسالم سیراب شود و آنگاه از جوانه می

شـهادت را برگزیـدم و    .ثمره دهـد  2ي مستضعف جهانها زند، براي ملت درخت اسالم می
 ،کرد و در تشیع که همـان اسـالم اسـت    فقط مسئولیت شیعه بودن که به دوشم سنگینی می

من این راه را انتخاب کردم کـه منتظـر مـن    . یعنی انسان مسئول است ،جانشین خدا 3انسان
و بکشم و اگر نتوانستم بکشـم،  رفتم مبارزه با کفر کنم . چون نرفتم که زنده برگردم. نباشید

  . کشته شوم

                                           
 .95/ نساء -1
 .»جهانی«در اصل وصیت  -2
 .»اسالم«در اصل وصیت  -3
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فقط به مـادرم بگوییـد کـه تـو در نـزد      . کنم که هرگز براي من اشک نریزید وصیت می  
مادر هر موقع که به یاد فرزند خود . اي زینب سربلند خواهی بود، چون که تو هم شهید داده

انشـان ندیدنـد کـه توسـط     افتی به یاد فرزندانی باش که بدن پاره پاره آنـان را هـم مادر   می
هاي دژخیمان شرقی و غربـی و داخلـی امثـال     در زیر رگبار گلوله 1و راست مزدوران چپ

در ایـران هسـتند، بـه     6که آنها از ستون پنجم 5و کومله 4و دمکرات 3و منافقین 2فدائی خلق
ادران اي از بر و هیچ رحمی به آنان نکردند و حتی در کردستان عده اند دهدست آنها کشته ش

اي دیگـر را   اي را زنده زنـده زیـر خـاك کردنـد و عـده      شرمی سر بریدند و عده ما را با بی
  .گرفتند عراق تحویل داده و پول و اسلحه می 7گرفتند و به حزب بعث

و مادر تو هم مانند آن مادرانی باش که همچنان به سـر آنـان آوردنـد و تـو هـم همـان         
استوار مانند کوهی که به افق سـر کشـیده، سـربلند     هستی که فرزندت را کشتند و همچنان

) 3(که پیش فاطمۀ زهـرا  ،اي کنند باش، که مبادا منافقین از شهادت فرزند تو سوء استفاده
  .شرمنده شوي

غـرد و نعـره    زار باش که همچنان مـی  همچنان شیري درنده در میان بیشه ،و تو اي پدر   
شـود و بیایـد پـیش شـما و شـما را اغفـال       خداي ناکرده دشمن خوشحال که . دهد سر می

. که آي چرا نشستی پسرت را کشتند؟ چرا ساکت نشستی؟ بلند شو یک کاري بکـن  ،نماید
پـدر  . 8مبادا بیاید و بگوید پسر تو را بـزور بردنـد و کشـتندش   . مبادا چنین روزي پیش آید

ش و خـروش  همه باید روزي از این دنیـاي پـر جـو    ]باید[عزیزم ناراحت نباش، چون که 
پس چه خوب است مرگی که باعث عزت و سـربلندي انسـان شـود و تـو اي پـدر      . برویم

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .»کشتنش«در اصل وصیت  -8
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شکر و سپاس کن آن خدایی را که آفرید همه ما را و راه و روشی بر آنها قرار داد کـه مـن   
به آن راه راه اهللا، راه اسالم، راه شهادت رسیدم و شکر کن آن خدایی را کـه بـه فرزنـد تـو     

   1.کرد و امیدوارم که ما را در ردیف شهیدان خود قرار بدهدشهادت را عطا 
کنم که شماها وارث این اسلحۀ از دسـت افتـادة مـن     و به برادران دینی خود توصیه می  

هستید که در راه اسالم، در راه کفر، که با کفار جنگیدم هستید و شـماها هسـتید کـه جـاي     
برادران و خواهران من هستید که جاي خـالی  کنید و تنها امید من شما  خالی شده مرا پر می

کنم که هرگز تا آخرین قطره خون خود، هرگـز بـا دشـمنان     وصیت می. مرا پر خواهید کرد
  .رهبر انقالب باشید اسالم سر سازش نگیرید و همیشه گوش به فرمان امام خمینی

بردبـاري   خواهم که پدر و مادر مرا یـاري دهنـد و بـه صـبر و     و من از برادران خود می  
 .هرگـز  ،رود، نه یاري نمایند و به آنان بگویید که اگر او نرود چه کسی برود؟ یک منافق می

کـه   2کسی خیال نکنـد .شهادت در راه خدا . و به آنان بگویید که تنها آرزوي او شهادت بود
تـا بـه دشـمنان     ،من با میل و ایمانی که به خدا داشـتم رفـتم  . مرا به زور به جنگ فرستادند

پذیر نیست و به همان خدایی که تمامی ما را آفرید قسم، که  اسالم بفهمانم که اسالم سازش
تا آخرین قطره خون خود سنگر را رها نکرده و تا سرنگونی دشمن از سنگر بیرون نیـایم و  

  . 3)بکشم سران کفر را(
شـهادت را   طلبم که شهادت در راه اسالم را، به من عطا کنی و اگر خدایا از تو یاري می  

  . عطا فرما ]را[کنی الاقل پاسداري از این انقالب عظیم اسالمی  عطا نمی
  : فرماید چنانچه استاد شهید مرتضی مطهري می

شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع، این شـهدا هسـتند کـه بـه پیکـر اجتمـاع و در       «
  4.»د وارد کنندهاي آن اجتماع، خاصه اجتماعی که دچار کم خونی هستند، خون جدی رگ

                                           
 .»دهد می«در اصل وصیت  -1
 .»نکنند«در اصل وصیت  -2
  .»...فقاتلوا ائمۀ الکفر«سورة توبه است  12بخشی آیه  -3
قیام و انقالب مهدي از دیـدگاه فلسـفه تـاریخ بـه ضـمیمۀ شـهید       . این عبارت از استاد شهید مرتضی مطهري است -4

 .خصوص در وصایاي شهدا بدان استناد شده است هاي پس از پیروزي انقالب به ل، در سا104ص
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آنچنـان کـه مـردم     ]به[آنچنان به پایان برسانیم  ،ما باید آن رسالتی که بر عهده ما هست  
  . سلحشور ایران انتظار از یک پاسدار را دارند، به پایان برسانیم
  22/7/1359دقیقه مورخه  40/6این وصیت در ساعت 

  با تقدیم احترام
  پاسدار انقالب اسالمی سپاه شاهرود

  حسین احمديمحمد
  

  )جهــــاد(تــــوانی بمیــــران  اگــــر مــــی
  

ــی    ــر نمـ ــر   اگـ ــوانی بمیـ ــهادت(تـ   )شـ
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  هاي کلیدي عبارت
I امام خمینی و شهیدان ایران ،ناپذیر انقالب اسالمی با درود فراوان به رهبر سازش. 
I روم تا پیروزي این راهی است که خودم انتخاب کردم و دنبالش می. 
I  ،در جبهـه مسـئله شـهري و روسـتایی     . باشد سرنوشت انسان دست خدا میپدر و مادر مهربانم

 .باشد مطرح نمی
I دهم که به کمک خدا و یاري امام زمان و بـه   ها و تمام ملت ایران می این قول را به همۀ خانواده

 .شکن زمان امام خمینی به زودي زود، پیروز خواهیم شد رهبري بت
I ها ها و پشت جبهه ها و بیمارستان هدعا کنید براي رزمندگان در تمام جبه.  
  
  

  نوراهللا :نام
  احمدي :نام خانوادگی

  عباسعلی :پدر  نام
  منیرخانم :درنام ما

  1338دهم تیر  :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــوانکی از تواب شــهر ای

  شهرستان گرمسار 
  دیپلم :تحصیالت

  ارتش :کننده ارگان اعزام
  1361ام تیر  سی :تاریخ شهادت
  همدان :محل شهادت
  سانحه رانندگی  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ∗نوراهللا احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1)امام خمینی. (»ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد«

  .امام خمینی و شهیدان ایران ،ناپذیر انقالب اسالمی با درود فراوان به رهبر سازش  
دم انتخـاب کـردم و دنبـالش    امیدوارم که زیاد به فکر من نباشید، این راهی اسـت کـه خـو   

  . باشد دست خدا می ،بله پدر و مادر مهربانم، سرنوشت انسان. روم تا پیروزي می
آنقدر برادران براي رفـتن بـه جبهـه    . باشد در جبهه مسئله شهري و روستایی مطرح نمی  

شعارهاي انقالبی با هم  ،خواهند به جبهه بروند عجله دارند و خوشحال هستند که وقتی می
دهم که به کمـک خـدا و    ها و تمام ملت ایران می این قول را به همۀ خانواده. کنند تکرار می

شکن زمان امام خمینی به زودي زود، پیروز خواهیم شد که  یاري امام زمان و به رهبري بت
براي همۀ افرادي که در جبهه هستند کامالً واضح و آشکار است، دعا کنید براي رزمنـدگان  

بـرادرم امـروز روز عاشـورا و سـرزمین     . هـا  ها و پشـت جبهـه   ها و بیمارستان ههدر تمام جب
شود و شـور و هیجـان ملـت ایـران      گذرد و پیشرفت ما زیاد می هر لحظه که می. کربالست

شـویم   دهیم و آنقـدر خوشـحال مـی    هاي رهبر انقالب را با دل و جان گوش می زیادتر پیام
درود بـر  . دهـد  اي به تمـام بـرادران مـی    روحیه تازهکند،  موقعی که امام خمینی صحبت می

  .نابود باد جبهه دشمنان داخلی و خارجی -تمامی شهداي راه حق و آزادي
  

ــت  ــت و ایمــانم آرزو اس   از زنــدگی حقیق
  

ــت     ــلمانم آرزو اس ــتان مس ــاران و دوس   ی
  

ــرده  ــی ک ــدگی   ط ــدي زن ــت و بلن   ام پس
  

ــت    ــانم آرزوس ــاطره پای ــر مخ ــن راه پ   2زی
  

                                           
  .جاده خندق: ، محل شهادت10/5/1365: تاریخ شهادت ،1342: شهید نوراهللا احمدي، تاریخ تولد هاي عشق، گلواژه :وصیت چنین آمده است باالي در ∗
  .جلدي 22صحیفه امام خمینی، دوره  -1
سـاختند   م شهید نقل شده است از اشعاري است که افراد با ذوق براي تقویت روحیه رزمندگان مـی دو بیتی که به قل -2

  : و تحت تأثیر غزل معروف موالنا است که مطلع آن چنین است
  بنمـــاي رخ کـــه بـــاغ گلســـتانم آرزوســـت

  

ــت       ــراوانم آرزوس ــد ف ــه قن ــب ک ــاي ل   بگش
  

  )کلیات شمس(    
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  هاي کلیدي بارتع
I از صدر اسالم تاکنون ،درود و سالم بر شهیدان راه حق و حقیقت. 
I  پاي در چکمه نمایم و لباس مقدس را که صدها شهید در آنها به ] که[اینک که افتخار پیدا کردم

نصیبم شـده و بـه جبهـه    ) عج(اند به تن کنم و همچنین افتخار سربازي امام زمان شهادت رسیده
 .کنم آید، در این راه مقدس جهاد می ام، تا آنجا که از دستم برمی آمده حق علیه باطل

I کنم که راه اسالم را به من نشان دادید و باعث سعادت من در دنیا  پدر و مادرم از شما تشکر می
 .و آخرتم شدید

I را ادا کنم )پدر و مادر( من نتوانستم حق زحمات شما. 
I و ] بـودي [ها بیدار  و شبها براي پرستاري از من ساعت مادرم، مادر خوبم شیر پاك تو را خوردم

  .زحمت کشیدي، مرا حالل کن
  

  یداهللا :نام
  احمدي :نام خانوادگی

  احمد :پدر  نام
  تابنده :نام مادر

  1342پنجم اردیبهشت  :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود :دمحل تول

  پایان دورة ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362وهشتم آبان  بیست :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

گلزار شهداي روستاي سرکویر از  :مزار
 توابع شهرستان سمنان
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  یداهللا احمدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  .ام نامه بنده خدا یداهللا احمدي به امت شهیدپرور و خانواده وصیت

فیقتـل او   اهللا و من یقاتل فی سـبیل  ةالدنیا باالخر ةاهللا الذین یشرون الحیو فلیقاتل فی سبیل«
مادي دنیـا   تکه حیا مؤمنان باید در راه خدا با آنان: ترجمه 1»یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیما

را بر آخرت برگزیدند جهاد کنند و هر کس در جهاد به راه خدا کشته شد یـا فـاتح گردیـد    
  . اجر عظیم دهیم» در بهشت ابدي«زود باشد که او را 

کـه راه سـعادت و   )6(رت محمـدابن عبـداهللا  خصوص حض به 2سالم بر انبیاء عظام  
ها آموخت و از راه سقوط و نیستی به راه هستی و سعادت راهنمایی  خوشبختی را به انسان

ش امـام  بـرحق کرد و درود بر اولیاء خدا و امامان معصوم و سالم بر منجی بشریت و نایـب  
المی انسـانی رو بـه   شکن که در این برهه از زمان که ارزش و معیارهاي اس امت خمینی بت

رمـق ملـت   ] بـی [اي به کالبد مـرده   روح و جان تازه ،وا اسالما ]ي[تباهی نیستی بود، با ندا
درود و سالم . مسیر صراط المستقیم را به ما نشان داد،  دمید و با تداوم خط امامت و والیت

عزیـز و   بر شهیدان راه حق و حقیقت از صدر اسالم تاکنون و با سالم خدمت پـدر و مـادر  
  . مهربانم

پاي در چکمه نمایم و لباس مقدس را ] که[اینک که افتخار پیدا کردم  ،پدر و مادر عزیز  
چنـین افتخـار سـربازي امـام      اند به تن کنم و هـم  که صدها شهید در آنها به شهادت رسیده

، در آیـد  ام، تا آنجا که از دسـتم برمـی   نصیبم شده و به جبهه حق علیه باطل آمده) عج(زمان
کنم که راه اسالم را به من نشـان   پدر و مادرم از شما تشکر می. کنم این راه مقدس جهاد می

نامه را نوشـتم   من هنگامی که این وصیت. دادید و باعث سعادت من در دنیا و آخرتم شدید
را ادا من نتوانستم حـق زحمـات شـما    . اش در فکر زحماتی که براي من کشیدید بودم همه

                                           
 .74/ نساء -1
 .»اعظام«در اصل وصیت  -2
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و از اینکه نتوانسـتم   1ارم که خداوند قادر متعال شما را اجر و پاداش عظیم بدهدامیدو. کنم
هـا بـراي    مادرم، مادر خوبم شیر پاك تو را خـوردم و شـب  . حق شما را ادا کنم مرا ببخشید

من به ایـن راهـی   . و زحمت کشیدي، مرا حالل کن] بودي[ها بیدار  پرستاري از من ساعت
مـادرم   پـدر و  4.که حتمی و دیگر برگشتن محال است 3بم شداگر شهادت نصی 2روم که می

رسد خداي نـاکرده کـاري انجـام دهیـد کـه دشـمنان        مبادا وقتی که خبر شهادتم به شما می
گریه نکنید، چون شهادت فرزند براي پدر و مـادر بسـیار    5گویم اسالم خوشحال شوند نمی

 7)7(اکبـر  و علـی ) 7(علـی  6ساما باید این را بدانید که پسـر تـو از عبـا   . مشکل است
باید طـوري گریـه کنـی کـه     . شود عزیزتر نیست و بلکه خاك پاي او هم نمی )7(حسین

ي آمریکـا قطره اشکت ترکشی باشد بـر قلـب دشـمنان اسـالم و بایـد فریـاد بـرآوري کـه         
مالش کار و جنایت مـالش در   . باید بدانند که ایران ما مادرانی چون مـا دارد  8ع بـراي او و ع

زیرا بـا دعـاي   . پدر جان همیشه در حال نماز امام امت را دعا کن. ن مملکت جاي نیستای
گیرنـد و امـا شـما بـرادرانم عبـداهللا و       شماها امام و همچنین رزمندگان قوت قلبی دیگر می

  . اهللا حسین و نصرت
طوري که در لباس مقدس پاسداري هستی بمان و هر چه کوشـا و پـر    عبداهللا شما همان  

اهللا،  تر به پاسداري از حریم اسالم و انقالب اسالمی ادامه دهید و اما تو برادرم نصرت تالش
امیدوارم که درسهایت را بخوانی زیرا مدرسه نوعی جبهه اسـت و میـز و نیمکـت مدرسـه     

از آن . سـالح تـو و خـون شـهیدان جـوهر مشـق توسـت        ،سنگر توست، دفتر وخودکار تو

                                           
 .»بدهد«در اصل وصیت  -1
 .»رم می«در اصل وصیت  -2
 .»شدم«در اصل وصیت  -3
 .تکرار شده است» دیگر برگشتن محال است«در اصل وصیت  -4
 .»گویند نمی«در اصل وصیت  -5
  .تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .»اعمالش«در اصل وصیت  -8
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در کار کشـاورزي پـدر را کمـک    . در میان شما رخنه کنند 1نگذار که منافقین. پاسداري کن
بـرادرانم االن در حـالی ایـن    . بـري  کن، زیرا اگر پشت جبهه خدمت کنی اجر شهید را مـی 

بـرادرانم  . شـود  عملیات شروع می ،نویسم که چند روز دیگر به یاري خدا نامه را می وصیت
خواهـد و بـا رسـیدن خبـر      خون مـی  بعد از من سنگر مرا خالی مگذارید، زیرا اسالم عزیز

امـا شـما خـواهران مـن، شـماها بایـد       . شهادتم باید سالحم در دست و سنگر را پـر کنیـد  
رسان خون شهیدان باشید و با رساندن پیام خون شهیدان بساط یزیدان زمـان   گونه پیام زینب

صـدیقه   را بر هم بزنید واما شما همسرم، شما بایـد بـا تربیـت صـحیح فرزنـدانم فاطمـه و      
هستند باید در عمل این چنین باشند و بـا  ) 3(حضرت فاطمه نام بههمانطوري که با اسم 

. اهللا اسـت  این کار دین خودت را به اسالم ادا کرده باشی و اما سخنم بـا شـما امـت حـزب    
با منافقین داخلی و کفار خارجی بجنگید و همیشه پیرو . سعی کنید همیشه در صحنه باشید

ثابـت کنیـد    امام را دعا کنید و او را هرگـز هرگـز تنهـا مگذاریـد و    . ه باشیدخط والیت فقی
اید که مردم کوفه نیستید و نشان دهید کـه هـر لحظـه بـه      حال ثابت کرده گونه که تا به همان

گویید و حال شما هم روستاییان عزیزم، امیدوارم که بنده حقیر اولـین   نداي امامتان لبیک می
زنده بودن اینجانب که خدمت بـه اسـالم نکـرد بلکـه شـهادت و      . شمبا 2شهید از روستایم

عزیـزان تقاضـا دارم هـر چـه     . مرگم باعث خدمت به اسالم واتحاد بین شما عزیـزان باشـد  
وحدت را حفظ و از تفرقـه   ،بیشتر به نداي امام عزیزمان و به نداي قرآن کریم هرچه بیشتر

همیشـه سـعی کنیـد    . منان اسالم استبپرهیزید که تقرفه سبب شکست شما و خواست دش
  . دهید اندازان را از بین خودتان بیرون کنید و در پایان دعاي همیشگی را سر می تفرقه
بنـدة خـدا یـداهللا     .اهللا التوفیـق  و مـن  نگـه دار خدایا خدایا تا انقالب مهـدي خمینـی را     

در نـزد مـادرم   اي نوشـتم کـه    نامـه  طوري جداگانه وصـیت  ها به در مورد بدهکاري. احمدي
دولـت   222بـه حسـاب   ) شش هـزار و پانصـد تومـان   (تومان  6500فقط پدرم مبلغ . است

  . جهت جبهه بریزید

                                           
 . تعلیقات. ك.ر -1
 .شهرستان سمنان است روستاي سر کویر از توابع -2



 429احمدي، یداهللا      ¹استان سمنان 

 

  22/6/62به تاریخ 
  اهللا التوفیق ومن
  یداهللا احمدي ،بندة خدا

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»علی انفسکم او الوالدین و االقربین هللا ولو یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء«
عدالت باشید و براي خدا یعنی موافق حکم خدا گـواهی دهیـد هـر     نگه داراي اهل ایمان «

  .»چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد
االنبیــاء حضــرت  خصــوص بــر خــاتم و رســوالن خــدا بــه  بــا درود و ســالم بــر انبیــاء  

م بر اولیاء و امامان معصوم و سالم و درود بر منجی بشـریت  و سال) 6(عبداهللا محمدبن
سالم بـر شـهیدان راه حـق و     و نایب برحقش امام امت خمینی کبیر و) عج(حضرت مهدي

حقیقت از صدر اسالم تاکنون و سالم بر شما برادران و خواهران، اعضاء و هواداران و کلیه 
  . خیانطرفداران انجمن اسالمی روستاي 

چون قبالً  ،نستم در آخرین فرصت نکاتی و مطالبی را به شما عزیزان متذکر شومالزم دا  
طـور   الزم دانسـتم کـه بـه    ،اي نوشتم ولی چون گنجایش این مطلـب را نداشـت   نامه وصیت

  . جداگانه نکاتی را به شما عرض کنم
و طور که همگی اطالع داریـد انجمـن اسـالمی داراي اهـداف      برادران و خواهران همان -1

نماید و انجمـن اسـالمی    طور مسلم هر تشکیالتی هدفی را دنبال می باشد و به خط مشی می
تان ایـن اسـت کـه     تنها رسالت ،عنوان اعضاي انجمن اسالمی هم یک رسالتی دارد و شما به

انجمـن  . ید واسالم و قرآن و انقالب هرطوري شـده بشـود، خیـر   نگه دارانجمن اسالمی را 
حفظ انقالب است و این است که براي انجمن اسالمی معتبر و محترم اسالمی ابزاري براي 

شما برادران و خواهران انجمن اسالمی هر کجا هستید باید شـعارهاي انقالبـی را بـا    . است
تـرین سـنگرهاي انقـالب     شما بایـد در مقـدس  . تر تعقیب نمایید قدرت و قوت هرچه تمام

                                           
 .سورة نساء 135بخشی از آیه  -1



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      430

 

بلیغ، حمایت دوستان و فشار بر دشمنان همیشه حاضر باشید در جبهه جنگ، پشت جبهه، ت
بـراي فخـر    ،انجمن اسـالمی بـراي کـار اسـت    . جا باید آماده باشید انقالب اسالمی در همه

. مبادا خود را از همه باالتر بدانیم به این سبب که به انجمن اسالمی انتسـاب داریـم  . نیست
مردان جمهـوري   دولت زیرا امروز انجمن اسالمی مورد لطف و عنایت حضرت امام و تائید

انجمن اسالمی با اخالص برادران مخلص پدید آمد و با اخـالص هـم بایـد    . اسالمی است
انجمن اسالمی براي زحمت کشـیدن و تحمـل بارهـاي سـنگین بـر روي دوش      . ادامه یابد

مـا شـیفتگان خـدمتیم نـه تشـنگان      «قول شهید مظلوم بهشـتی بزرگـوار     وجود آمده و به به
اي بـراي   ن و خواهران عضو انجمن اسالمی بایـد انجمـن اسـالمی را وسـیله    برادرا. »قدرت

و همچنین  سیاسیتکامل و رشد پیدا کردن خود از لحاظ عقیدتی و دینی و اخالق و بینش 
باید بدانند که در حفظ این تشکیالت همه مسـئولیت  . رشد و تکامل دادن به دیگران بدانند

فلذا برادران و خـواهران  . تی عمل کردن الزم استبراي حفظ هر تشکیالت، تشکیال .دارند
چونکه نظم و تقوا در امر زنـدگی   .باید نظم و تشکیالت را در کارهاي خود مراعات نمایند

در آخـرین لحظـات حیـات خـود بـه       )7(به فرمودة امام علـی . ترین مسائل است از مهم
و نظـم   1يبتقـو  ااوصیکم«یند فرما نمایند و می فرزندانش سفارش تقوا و نظم در کارها را می

  . خدا و نظم در کارها] ي[کنم به بیشتر کردن تقوا شما را سفارش می» امرکم
نیروهاي فعال و متدین را هرچه بیشتر جذب کنید و از بیهوده تلـف شـدن وقـت آنهـا      -2

یعنی داراي دو صـفات ممتـاز   . جلوگیري کنید و آنها را به سمت رشد و تکامل سوق دهید
در پایان این نکتـه را بـه   . دافعه باشید و نیروهاي کارشکن را از بین خود طرد کنید جاذبه و

ها و آرزوهـاي اینجانـب در قالـب ایـن انجمـن       برادران و خواهران بگویم که تمام خواسته
و خدا نکرده با شکست انجمن اسالمی همـه آمـال و آرزوهـاي اینجانـب و      ،اسالمی است

زنده بودنم کـه  . و امیدوارم که اینجانب اولین شهید روستا باشمدیگر همفکرانم بر باد رفته 
و  .به اسالم خدمت نکرد بلکه مرگم باعث خدمت و وحدت بین مردم و اهالی روستا باشد

اینجانب مقداري پول از انجمن اسالمی طلبکار هستم که آن مقدار مال انجمن اسالمی باشد 
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الزم دارد در کتابخانه انجمن اسالمی گذاشـته   هاي اینجانب آنچه که انجمن اسالمی و کتاب
ام، بعـد از شـهادتم از پـدرم گرفتـه      حق عضویت اینجانب هر چند که پرداخت نکرده. شود

شود و از خواهران تقاضا دارم که مسئله حجاب اسالمی را رعایت کامل نمایند و در مـورد  
انجمن اسالمی برگزار شـود   با صالح برادران ،برگزاري مراسم تشییع جنازه و مابقی مراسم

در پایـان همگـی شـما    . اي نیسـت  ام به دست شما نرسید، هیچ مسئله و در ضمن اگر جنازه
  . سپارم و نصرت و سربلندي اسالم و مسلمین را از خداوند خواستارم عزیزان را به خدا می

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
  یداهللا احمدي بنده خدا

 10/7/63به تاریخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I که اکنون نه وقت ماندن که وقت حرکـت   ،خوانند باید بگویم به تمام کسانی که این نوشته را می

 .است
I نه وقت مردن که وقت شهادت است. 
I موقعیت از هر جهت آماده فداکاري، از خود گذشتن و ایثار است. 
I گشتدیگر بر نخواهند  ،ها ارزان از دست بروند اگر فرصت. 
I خوبی استفاده کنیم بایست به از نعمت جمهوري اسالمی و امام می. 
I کوتاهی نکنیم) عج(از دعا براي ظهور حضرت مهدي. 
I  دنگه داراز خداوند بخواهیم تا ظهورش، امام امت را در سالمت . 
I عنوان معیار براي خودسازي وحرکتمان انتخاب کنیم خط امام را به. 
I نامی نخوریم گول هیچ گروهکی را تحت هیچ.  
  

  مجتبی :نام
  احمدیان  :نام خانوادگی

  علی :پدر نام 
  خانم نجمه :نام مادر

  1337وهشتم اردیبهشت  بیست :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد

   کارشناسی ةدانشجوي دور :التتحصی
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361دهم مهر  :تاریخ شهادت
  سومار :محل شهادت
  اصابت ترکش و سوختگی :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  احمدیان مجتبی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
الصابرین والتقولـوا لمـن یقتـل فـی      ان اهللا مع ةیا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلو«

اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من  سبیل
قالوا انـاهللا و انـا الیـه     مصیبۀابرین الذین اذا اصابتهم ر الصاالموال واالنفس والثمرات و بشّ

  1.»راجعون
نام خدایی کـه حتـی یـک     بخش و به نام خداي هستی نام خداوند بخشندة مهربان و به به  

لحظه زندگی کردن بدون وي قابل تحمل نیست، و بـا درود فـراوان بـر شـهیدان اسـالم و      
شـکن کـه راه چگونـه زنـدگی      ت خمینی بـت انقالب و جنگ تحمیلی و با سالم بر امام ام

کردن را به ما آموخت و با آرزوي موفقیت براي پیروزي تمام رزمنـدگان کـه ایثارگرانـه در    
انـد و   چیز خود گذشته و از جـان خـود مایـه گذاشـته     راه پیاده کردن قوانین اسالمی از همه

بـه   ،چـون مـن را   سپاس و ستایش فراوان خدایی را که در این شرایط حساس بندة حقیري
کنندة یاد شهیدانی است که خالصانه خـون   زنده ،مکانی فرستاد که وجب به وجب خاك آن

خویش را بر زمین ریختند، تا درخت تشنۀ اسالم تنومند گردد و امید دارم لطف خداوند تـا  
سعادت مـردن در راهـش یعنـی     ،ام آن حد باشد که من استحقاق این همه لطفش را نداشته

داند که وحشت من نـه از شـهادت کـه از     ا نصیب بگرداند و این را خدا خود میشهادت ر
ام کـه خـود را موظـف     و اکنـون در شـرایطی قـرار گرفتـه     .مردنی است که در راه او نباشد

  . ام صحبت داشته باشم اي هم با خانواده دانم چند جمله می
کـنم و   ز خداونـد آرزو مـی  و مادرم سالم کرده و سالمت و عافیـت آنـان را ا   پدر 2[...]  

دانـم کـه فرزنـد خـوبی      مـی  .مرا ببخشـند  ،ام هایی که به آنها داده تقاضا دارم بخاطر زحمت
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هایی که بـراي مـن    خاطر تمام رنج هب 1ولی از شما ،ام جا نیاورده هام و حق فرزندي را ب نبوده
   .کنم اید، تشکر می کشیده

شـما نیـز    ،اهی که خداوند مرا در آن قرار دادهخاطر ر هپدر جان و مادر عزیز، امیدوارم ب  
شکر خداي را بجا آورده و بدانید که این یک امتحان است و شما باید از آن سربلند بیـرون  

تـابی و   بی] با[شما باید با صبر و تحمل خویش شاکر خداوند باشید و خداي ناکرده . بیایید
هـایی هسـتیم از    ید که همه مـا امانـت  دان شما خود می. ناراحتی اجر خود را ضایع نگردانید

پس بنا نیست که ایـن   .بایست آنرا به صاحب امانت برگردانیم طرف خداوند که باالخره می
آید روزي  یادت می ،امر ما را آنچنان ناراحت کند که غافل از یاد خدا شویم و اما مادر جان

ر جواب بـا همـان زبـان    از تو پرسیدم که اگر من چکار کنم تو از من راضی هستی؟ و تو د
حـال  . ات گفتی راه راستتان را بروید، نمازتان را ترك نکنید، تا من از شما راضی باشم ساده

پرسم که این راه همان راه راستی نبود که گفته بودي؟ آیا این راه، راه تمام شهیدان  از تو می
انـد؟ پـس    خدا را داشـته ه نبود؟ راه امامان نبود؟ و راه تمام کسانی نبود که آرزوي رسیدن ب

دانـم   کنم که مادرم را از من راضی گردانیدي، مـادر جـان مـی    اي خداي بزرگ ترا شکر می
پس در ناراحتی از دسـت دادن   ،توانی تحمل کنی دانم که خوب می صبرت زیاد است و می

. زیرا سرانجام کارش همان شد که خداوند و هم تـو خواسـته بودیـد    ،فرزندت نگران نباش
  . جان از دعا براي آمرزش گناهانم کوتاهی نکن مادر
جلوگیري نکنید و بگذارید آنها هـم بـا خـون     ه،پدر جان از رفتن دیگر برادرانم به جبه  

  .کنندة راه شهیدان باشند خود تضمین
هاي فراوانش در مورد من همیشه در ذهنم خواهند  باید بگویم زحمت: به خواهر عزیزم  

  .چیزي دیگري ندارم که تقدیمش کنم ماند و جز دعاي خیر هیچ
کنم نماز را فراموش نکنند، راه اسالم را در پیش گیرند که بهتـرین   به برادرانم توصیه می  

در پاسداري از خون شهیدان کوتاهی نکنید که غفلـت در ایـن مـورد قابـل     . راه همین است
ـ   یجبران نیست، ما اگر در پنج سال گذشته رفته بودیم جواب کمتري را مـ  خـدا  ه بایسـت ب
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اما اگـر اکنـون از دنیـا بـرویم از مـا از      . کشیدیم دادیم و بار کمتري را با خود بدوش می می
و از خـود چقـدر    ؟که براي حفظ و حراست آن چـه کـردیم   ،پرسند خون هزاران شهید می

 فکر بیفتیم و موقعیت و هپس بیشتر ب ؟ایم و از ما و جان خود چقدر گذشته ؟ایم مایه گذاشته
خـواهیم   اگـر مـی  . هاي گرانبهـا را از دسـت نـدهیم    فرصت. مسئولیت خود را بهتر بشناسیم

شـاید فـردا دیـر    . االن بهترین فرصت است ،میکاري را هم صورت بدهیم و تصمیمی بگیر
  . تا باشد مانند من، خجل نزد خدا حاضر نشویم. باشد
و سه ماهه، نتوانستم برایـت  متأسفم از اینکه در این فرصت کم د ،به همسرم باید بگویم  

اما از این موضوع خوشحالم که خداوند در همـین فرصـت انـدك مـرا از     . فرد مفیدي باشم
داشتن یک همسنگر خوب محروم نگردانید و بدان فرصتی پیش آمده که تو نیـز صـبرت را   

تو باید شجاعانه درس صبر به تمام کسـانی کـه شـهادت را     .را رشد دهی امتحان کنی و آن
 ،تو باید در مسئولیت سنگینی که در به انجـام رسـاندن پیـام شـهیدان    . دانند بدهی ردن میم

دانـم کـه    البتـه مـی  . خوبی انجام دهی هداري استوار باشی و رسالت خویش را در این پیام ب
  . انشاءاهللا که اشتباه نکرده باشم .توانی خوب می

امیـدوارم خداونـد همـانطور کـه     سعادت تورا از خداوند بزرگ خواسـتارم و   ،در پایان  
خواننـد   و به تمام کسانی که این نوشته را مـی  .تاکنون به من کمک کرده با تو نیز همان کند

باید بگویم که اکنون نه وقت ماندن که وقت حرکـت اسـت و نـه وقـت مـردن کـه وقـت        
اده کنیم بیندیشیم موقعیت از هر جهت آم کمی به زمانی که در آن زندگی می. شهادت است

  . فداکاري، از خود گذشتن و ایثار است
نگـذاریم نعمتـی را کـه    . ها ارزان از دست بروند دیگر بـر نخواهنـد گشـت    اگر فرصت  

از نعمت جمهوري اسـالمی و امـام   . خداوند در اختیارمان گذاشته به راحتی از دست بروند
تاهی نکنیم و از کو) عج(از دعا براي ظهور حضرت مهدي. خوبی استفاده کنیم هبایست ب می

با جان و مـال از جمهـوري   . دنگه دارخداوند بخواهیم تا ظهورش، امام امت را در سالمت 
فرصـت  » اگر قابل ارشاد نیسـتند «هاي خانگی  انقالب اسالمی دفاع کنیم و نگذاریم این ضد

مـان انتخـاب    عنوان معیار براي خودسازي وحرکـت  خط امام را به. عرض اندام داشته باشند
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اگـر لطـف خداونـد بـیش از بـیش       .یم و گول هیچ گروهکی را تحت هیچ نامی نخوریمکن
  .مرا در شهر شاهرود دفن نمایید ،شامل حال من شد و شهید شدم

تر حضرت حجت و پیـاده   ول عمر براي امام و ظهور هرچه سریعطبا آرزوي سالمت و   
همـه شـما را   . مـت خـدا  تر احکام اسالم در سراسر جهان و استقرار حکو شدن هرچه سریع

خـدایا خـدایا تـا    : دهـیم کـه   سپارم و شعار تمامی رزمندگان را سر مـی  خداوند بزرگ می هب
  .نگه دارانقالب مهدي خمینی را 

  »والسالم«
  مجید احمدیان

  اهواز - 4/6/61
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  هاي کلیدي عبارت
I از امـام امـت جـدا     ،ي که تا به حال از امام پشتیبانی کردید و یار همیشگی امام بودیدطور همان

 .نشوید
I امام ما این پیر جماران را تنها نگذارید. 
I ها را فراموش نکنید جبهه. 
I از شما عاجزانه درخواست دارم که راهم را ادامه دهید. 
I ها هجوم آورند تند که فوج فوج به جبههکسانی ادامه دهنده راهم هس. 
I گوش به فرمان امام باشید. 
I نمازهاي جمعه و جماعات را ترك نکنید. 
I امیدوارم با شهادتم خدمتی به اسالم و مسلمین کرده باشم . 
I          پدرم، مانند کوه استوار باش و همیشه بـه خـودت افتخـار و مباهـات بـورز کـه چنـین پسـري

  .اي داشته
  
  

  مهدي :نام
  احمدیان  :خانوادگی  نام
  احمد علی :پدر  نام

  گلبهار :نام مادر
  1343وپنجم اردیبهشت  بیست :تاریخ تولد
  مهدیشهر :محل تولد
  کارشناسی دانشجوي سال اول :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362هفدهم مرداد  :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مهدي احمدیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
گمـان نکنیـد   « 1»امواتاً بل احیاء عنـد ربهـم یرزقـون    هللا و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

   .»خورند اند و نزد خدایشان روزي می اند مردگانند بلکه زنده که در راه خدا کشته شده آنان
  ).امام خمینی( 2»ماست هشهادت ارثی از اولیاء و انبیاء ب«

شکن و بنیانگزار جمهوري اسـالمی ایـران و بـا     و سالم بر امام امت خمینی بتود با در  
مهـدي احمـدیان بـا توکـل بـر       ،درود و سالم بر امت رزمنده و شهیدپرور ایـران اینجانـب  

ام را شروع میکنم و امیدوارم با شهادتم خـدمتی بـه اسـالم و     نامه حضرت باریتعالی وصیت
یدوارم که با شهادتم درخت خونبار انقالب را آبیـاري کـرده   مسلمین کرده باشم و باز هم ام

  . ی به شرح زیر دارم و امیدوارم که به آن توجه شودیها باشم، با این امید پیام
طوري کـه تـا بـه حـال از امـام پشـتیبانی        ماندر صحنه مهدیشهر، ه و... ا اي امت حزب  

د و امام ما این پیر جمـاران را تنهـا   از امام امت جدا نشوی ،کردید و یار همیشگی امام بودید
هاي نبرد حق بر علیه باطـل   جبهه ،دانید طور که می گوش به فرمان او باشید، همان. نگذارید

ها را فراموش نکنید و از شما عاجزانه درخواسـت دارم   احتیاج به نیروي انسانی دارد، جبهه
هـا هجـوم    ه فوج فوج بـه جبهـه  که راهم را ادامه دهید و کسانی ادامه دهنده راهم هستند ک

  . اش را یکسره کنند آورند و کار صدام و جنگ تحمیلی
هاي نبـرد حـق علیـه     باید به جبهه ،خواهند راهم را ادامه دهند اي عزیزان کسانی که می  

تا دشمن اصلی تمام شهیدان انقالب اسـالمی را نیسـت    ،باطل بیایند و مشغول مبارزه شوند
فرمان امام باشید و امام را تنها نگذارید و به صحبتهاي امام گوش فرا و نابود کنند، گوش به 

نمازهاي جمعه و جماعات را ترك نکنید که ما به قول امـام  . دهید و به فرامینش عمل کنید

                                                 
 .169/ آل عمران -1
 .)جلدي 22صحیفه امام، دوره (» شهادت روشی است که از اولیاء و انبیاء به ما رسیده است«تعبیر امام این است  -2
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پس اي عزیزان نمازهاي جماعـت   1عزیزمان هر چه داریم از نماز جمعه و جماعات داریم،
خون خفته ایـران اسـت را تـرك نکنیـد و همیشـه ایـن        و جمعه را که پیام تمام شهیدان به

  . سنگرها را پر کنید و تداوم دهنده راه شهیدان باشید
مانند کوه استوار باش و همیشه به خودت افتخار و مباهات بورز که چنین پسـري   ،پدرم  

اي و در راه خدایت فدا کردي و از خداي خودت بخـواه کـه ایـن قربـانی را از شـما       داشته
شـود   کند و انشاءاهللا و به یاري پروردگار که این قربانی شما مورد قبول درگه حق مـی  قبول

هـاي سـال بـراي بـزرگ      و تو اي مادرم که سـال . کاري هستیم اگر چه ما بنده روسیاه و گنه
طور که تـا حـال    همان ،پس اي مادر عزیز ،ها که شنیدي کردنم زحمت کشیدي و چه حرف

هـا داشـتی از ایـن ببعـد هـم از خداونـد        قابل مصائب و سختیصبر کردي و استقامت در م
واهللا یحـب  «فرمایـد   متعال طلب صبر و استقامت کن که خداي متعـال در قـرآن کـریم مـی    

و بـاز امـام عزیزمـان    » به درستی کـه خداونـد صـبر کننـدگان را دوسـت دارد     « 2»الصابرین
پـس پسـرهاي تمـام ایـن امـت       3.»شما خانواده شهداء چشم و چراغ این ملتید«: فرماید می

فرزندان تواند و نباید از این ناراحت باشی که فرزندت در جبهه نبرد شهید شده است، مادر 
آیـا کـم    ؟در بیمارستان تهران روي دیوار مقام شهید را نوشته بـود  4هستجان آنروز یادت 

صـبر و   گـویم  پـس بـاز هـم مـی     ،رسیم و نخواهیم رسید مقامی است اگر ما به آن حد نمی
مـادرم از شـما معـذرت    . تا از نزدیکـان و مقربـان خـدا شـوي     ،استقامت را پیشه خود کن

شما را ناراحت کردم و یا شما را  ،تر شدم خواهم که در دوران کودکی یا وقتی که بزرگ می
و دوباره ها را در دل نگیرید  خواهم که مرا حالل کنید و این ناراحتی از شما می .اذیت کردم

  .خواهم معذرت می از شما

                                                 
برپـایی نمـاز جمعـه یکـی از برکـات      «: امام در سخنان متعددي به اهمیت نمازهاي جمعه و جماعت پرداخته است -1

، امـام  »نماز را در جماعت بخوانید، اجتماع باید باشـد «. نماز تبیان دفتر هفتم ، امام در سنگر»بسیار عظیم اسالم بود
 .1374در سنگر نماز تبیان دفتر هفتم، چاپ اول، 

واهللا یحـب  «صـحیح آیـه ایـن اسـت     » ان اهللا یحـب الصـابرین  «در قرآن این عبارت که شهید آورده وجـود نـدارد    -2
 .146/ آل عمران» الصابرین

  .)جلدي 22دورة  ،صحیفه امام(. رت امام خمینی استتعبیر از حض -3
 .»است«در اصل وصیت  -4
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در سنگر مدارس محکم و استوار بـا سـالح    ،و شما برادرانم که مشغول تحصیل هستید  
به قول امام عزیز مبارزه کنید و نگذارید دیو جهل و نـادانی   ،الفساد قرن این ام آمریکاقلم با 

 ،دهیـد  خواهیـد راهـم را ادامـه    کنم که اگر می بر شما غلبه کند و به شما برادران توصیه می
و امـام و   1مطهـري ... ا هـاي آیـت   فعالً در سنگر مدارس بمانید تا درستان تمام شود و کتاب

ولـی   ،کشد دانم که فعالً تا آن حد سوادتان نمی البته می. را بیشتر مطالعه کنید 2شهید بهشتی
شـما اي  ید و یها را مطالعه کنید تا از دریاي علم این بزرگواران بهره بجو در آینده این کتاب

خواهرم سـیاهی  . شما نیز با حفظ حجاب خودتان ادامه دهنده راه برادرتان باشید ،خواهرانم
پس با حفظ حجابتان مشت محکمـی بـر دهـان     ،تر است چادر تو از خون سرخ من کوبنده

هـم  . شرق و غرب بزنید و دوست دارم که به این تصمیم بیشتر از همه و همه گوش کنیـد 
هـاي مـادر بدهیـد چـون او خیرخـواه       تو اي خواهرم، گوش به حـرف تو اي برادرم و هم 
. پس کمتر با مادر جر و بحث کنیـد . خواهد فرزندش را نمی وقت مادري بد شماست و هیچ

 -شـود و او را  دانید که چه می چون ماشاءاهللا تعدادتان زیاد است و هر کدام حرفی بزنید می
آزار و اذیت قرار ندهید، چون مـن مـادرم    مورد -ها براي شما زحمت کشیده است که سال

. حال به مقام شایسته مـادرم پـی بـردم    .مادر چه ارزشی دارد ،را اذیت کردم و حال فهمیدم
اي دوستان ما که نتوانستیم خدمتی به اسالم بکنیم از شما کـه ادامـه دهنـده راهـم هسـتید،      

شـاءاهللا دوسـتانی کـه از مـا     ان. ها بروید و کار جنگ را یکسـره کنیـد   خواهم که به جبهه می
  . ناراحتی دارند نیز ما را حالل کنند

برایم  ،دانید ام و خودتان هم می اي هم که بجا نیاورده پدر و مادرم آن مقدار نماز و روزه  
خـواهم کـه مـا را     بجا آورید و شما پدر و مادرم و از شما خواهران و برادرانم عاجزانه مـی 

  . اهللا التماس دعا دارم از امت حزبحالل کنید و ما را دعا کنید 
  

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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  تا پرچم حق به دست یاران خداسـت 
  

  1تا نام شهید بیت دیـوان خداسـت    
ــق      ــنگر ح ــازي س ــو اي نم ــر ت   تکبی

  
  بر قلب عدو گلوله باران خداسـت   

    

  . نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را 
19/4/1362  

  حقیر و بنده ذلیل خدا
  مدیانمهدي اح

  
  

                                                 
هـا   هایی است که مناسـب حـال و هـواي جنـگ در جبهـه      ازجمله سروده. شعر در دیوان شعراي مشهور یافت نشد -1

صـورت   ها مجموعـه اشـعار شـاعران بـه     آن سال اما متأسفانه کسی به فکر شاعر اصلی آن نبود، در. شد سروده می
 ، کیست؟پرسیدیم شاعر شعرهایی که هزاران بار زمزمه کرده بودیم چه بسا اصالً نمی. شد گسترده فعلی چاپ نمی
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  هاي کلیدي عبارت
I بدانید که خدا امانتی را به دست شما داده است ،اي پدر و مادر عزیزم. 
I گیرد خدا هر وقت که بخواهد این امانت را از شما می. 
I شما صبر و تقوا پیشه کنید. 
I شود ریشۀ این اسالم پایدار بماند خواستم با خون خویش که در راه خدا ریخته می. 
I باز شدن راه کربالي حسینی به دست ما جوانان غیورمند بود هدفم. 
I عمل ارزشی ندارد اي برادر و خواهر مهربانم، علم بی. 
I اصـغر و   بـه علـی  ) 3(فاطمـه الزهـرا  ) 7(براي این حقیر گریه نکنید بلکه براي امام حسین

  .اکبر گریه کنید علی

  علی :نام
  اختري :دگیخانوا  نام

  صفر :پدر نام 
  طیبه :نام مادر

  1350پانزدهم شهریور  :تاریخ تولد
  تهران :محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366وچهارم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
  ارتفاعات گوجار عراق  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــاي  :مــزار ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
 شهرستان سمنان
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  علی اختري
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
اهللا بـاموالهم و   ن من المؤمنین غیر اولی الضـرر المجاهـدون فـی سـبیل    الیستوي القاعدو«

وکُالً وعداهللا الحسنی و  درجۀانفسهم فضل اهللا المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین 
هـیچ عـذري ماننـد     هرگز مؤمنانی که بی« 1.»اهللا المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً فضل

که به مال و جان کوشـش کننـد    کار جهاد بازنشستند با آنان )ره ازنابینایی، مرض، فقر و غی(
در مراتب ایمان یکسان نخواهنـد بـود و خـدا مجاهـدان فـداکار و بـه مـال و جـان را بـر          

] را[بازنشستگان بلندي و برتري بخشیده و همۀ اهل ایمان را وعده نیکو فرموده و مجاهدان
  . »داده است بر بازنشستگان به اجر و ثوابی بزرگ برتري

 2پایان بـر پنجمـین   نام آن خداوندي که این جهان را با این عظمت آفرید و با درود بی به  
و یاران او که به راه او رفتند و عمر خویش را در طاعت ) 6(اختر زمان محمد مصطفی

 نایـب و )  عـج (حق و خدمت به بندگان خدا صرف کردند و با درود و سالم بر امام مهـدي 
اي پـدر و مـادر عزیـزم،    : به پدر و مادر خود سفارش داشتم) اهللا علیه سالم(امت امام برحق

وقت که بخواهد انسان  و خدا هر 3وجود آورده است بدانید که این انسان را خدا از خاك به
در زمانی مرگ او فرا خواهد  ،برگرددبه خاك  ،گرداند و اگر انسان نخواهد را به خاك برمی

کسی که از مرگ فرار کنـد مـرگ بـه    «: فرماید است که می )7(علیرسید و این سخن از 
در راه  ،خواهـد بـه خـاك برگـردد     سراغ او خواهد آمد، پس چه بهتر که این بدنی کـه مـی  

معشـوق،   سـوي  بـه تا آن حد که حتی بدنش تکه تکه شود و  .خالقش کوشش و تالش کند
   4.»یعنی خدا پرواز کند

                                                 
 .95/ نساء -1
 ).6(العزم است یعنی حضرت محمد غرض از پنجمین یعنی پنجمین پیامبر اولی -2
لَقکم مـن طـین  «. سان از خاك و گل اشاره دارددر قرآن آیاتی است که به خلقت ان -3 : و آیـات  2/ انعـام » هو الذي خَ

 ... و 71/ ، ص11/ ، صافات12/ مؤمنون
 . ترجمه سید جعفر شهیدي. البالغه نهج -4
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که خدا امانتی را به دست شما داده است و خدا هر وقـت  بدانید  ،اي پدر و مادر عزیزم  
خواهـد آزمـایش    گیرد، و در این مورد خدا شما را مـی  این امانت را از شما می ،که بخواهد

تـا از ایـن آزمـایش     ،کنید و شما صبر و تقوا پیشـه کنیـد   کند که چقدر صبر و تقوا پیشه می
  . الهی سرافراز بیرون آیید

ها و  چون این جانب به جاي آنکه آن همه زحمت ،زم مرا حالل کنیداي پدر و مادر عزی  
ام و انشـاءاهللا در   کردید جبران کنم شـما را ناراحـت کـرده    روز تحمل می هایی که شبانه رنج

هایی که شما براي این امانت که خدا به شـما داده اسـت    جهان آخرت تمام زحمات و رنج
  . یمیروسپید بیرون آ کنم تا در جهان آخرت نزد خدا جبران می

هدفم از اینکه به جهاد در راه خدا برخاسـتم ایـن نبـود کـه نظـر       ،اي پدر و مادر عزیزم  
دنیوي و غیرمعنوي داشته باشم، بلکه هدفم، هدف الهی، هدفم دفاع از این اسـالم و هـدفم   

شـود   استوار ماندن ریشۀ اسالم است و خواستم با خون خویش که در راه خـدا ریختـه مـی   
ریشۀ این اسالم پایدار بماند و هدفم باز شدن راه کـربالي حسـینی بـه دسـت مـا جوانـان       

  . غیورمند بود و هدفم رضاي خدا بود و غیر از آن هدفی نداشتم
خواهم براي این بندة حقیر خدا، یک ماه روزه و سه مـاه نمـاز    اي پدر عزیزم از شما می  

هللا زحمـات شـما را در جهـان آخـرت جبـران      شاید نمازم قضا شده باشد و انشاءا .بخوانید
  . کنم می
 .مرا ببخشـید و حاللـم کنیـد    ،از اینکه شما را ناراحت کردم ،اي برادر و خواهر مهربانم  

بـه آن نیـز عمـل نماییـد،      ،گیرید فرا می که هایتان را عالی بخوانید و آن علمی را شما درس
اشـید و در همـۀ مراسـم مـذهبی و     عمل ارزشی ندارد و صبر و تقـوا داشـته ب   چون علم بی

 1مساجد و نماز جمعه و نماز جماعت در مدرسه شرکت کنید تا با ا ین کارهایتـان منافقـان  
  . را ناراحت کنید

از اینکه شـما را در تمـام زمـان تحصـیل      ،آموزان هنرستان شهید دکتر عباسپور اي دانش  
سـم صـبحگاهی و در نمـاز    خـواهم کـه در مرا   ناراحت کردم مرا حالل کنید و از شـما مـی  
تا بـا ایـن عملتـان     ،آموزي مدرسه شرکت کنید جماعت و در انجمن اسالمی و بسیج دانش

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
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هایتـان را بـا کوشـش     دشمنان اسالم را ناراحت کنید و شما بر آنها پیروز شوید و نیز درس
تا کشور اسالمی ایران احتیاجی به متخصصـین خـارجی نداشـته باشـد و در      ،تمام بخوانید

  . مۀ مسائل خودکفا شویمه
اي معلمان و مربیان هنرستان که در راه آموزش علم بـه مـا از هـیچ کوشـش و تالشـی        

را در دریغ نورزیدید و از اینکه این حقیر در فرا گرفتن علم، کوشش نکردم و از اینکه شما 
  . دهید خواهم که راه مرا ادامه فرا گرفتن علم ناراحت کردم مرا حالل کنید و از شما می

گریـه کنیـد    ،اي پدر و مادر عزیزم اگر خواستید این امانتی که خدا از شما گرفته اسـت   
و  1اصغر به علی) 3(فاطمه الزهرا) 7(براي این حقیر گریه نکنید بلکه براي امام حسین

  . گریه کنید چون من لیاقت آن را ندارم که براي من گریه کنید 2اکبر علی
سمنان در حمایت از این انقالب اسـالمی از هـیچ کوشـش و     اي مردم شهیدپرور استان  

تالشی دریغ نورزید و هر چه که انقالب ارزش آن زیاد شـود فـداکاري در راه تحقـق ایـن     
  .تر است و راه مرا ادامه دهید انقالب بیشتر و الزم

  »والسالم علیکم و رحمۀاهللا و برکاته«
  3علی اختري

  
  
  

                                                 
  .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
اي  در سـابقه . روز قبل از شهادت نوشـته اسـت  نامه را یک  وصیت 24/12/66با توجه به تاریخ شهادت علی اختري  -3

نوشـته اسـت یعنـی     9/10/66نامه اسـت تـاریخ اعـزام را     که تحت عنوان اطالعات شخصی شهید پیوست وصیت
 .روز فاصله اعزام و شهادت اوست 74حدود 
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  يهاي کلید عبارت
I ها را پر کنید اي ملت شهیدپرور ایران جبهه . 
I شود ها پر نمی اگر شما مردم شهیدپرور نباشید، این جبهه. 
I دعا به جان امام را فراموش نکنید. 
I ببخشید و مرا حالل کنید ،اید اگر از من بدي دیده ،اي دوستان و اي برادران پاسدار. 
I برکنید اي مردم شهیدپرور ایران این منافقین را از ریشه. 
I رود، با خوشحالی آنان را بفرستید به جبهه ناراحت نباشید که فرزندتان به جبهه می. 
  

  حسن :نام
  اخالقی :خانوادگی  نام
  اکبر علی :پدر  نام

  خاتون ساره :نام مادر
  1343پنجم بهمن  :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1362شانزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  مجنون عراق  ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــاي  :مــزار ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
 زادگاهش
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  *حسن اخالقی

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
اند و سالم به ملت  هاي شهدا که نور چشم این ملّت سالم به رهبر کبیر انقالب و به خانواده

  . قهرمان ایران و خصوصاً ملت شهیدپرور سمنان
دانم و باید وصیت کـنم تـا از    نامه را یک امر شرعی می ن قبل از رفتن به جبهه وصیتم  

. تمام این مردم را به گمراهی کشیده است. است 1این دنیا را گرفته تمام این دنیا نرفتم فساد
اگـر شـما    .ها محتاج شـما مـردم اسـت    جبهه. ها را پر کنید شهیدپرور ایران جبهه ]ملت[اي 

هـا را پـر    شود، پس شما مردم شـهیدپرور جبهـه   ها پر نمی ر نباشید، این جبههمردم شهیدپرو
  . تا خدا ما را یاري کند و پیروزي نصیب ما شود] کنید[

دعا به جان امام را فراموش نکنید، این پیر جماران کـه تمـام مـردم ایـران را از فسـاد و        
تان و اي برادران پاسـدار اگـر   اي دوس. اي برادران از من راضی باشید. گمراهی بیرون کشید

  . اید ببخشید و مرا حالل کنید از من بدي دیده
را از ریشه برکنید، تـا فسـاد نکننـد و ضـربه بـه       2این منافقین ،اي مردم شهیدپرور ایران  

نگذاریـد و   ،خواهنـد بـازار سـیاه درسـت کننـد      انقالب نزنند و این گرانفروشان را که مـی 
  . با خوشحالی آنان را بفرستید به جبهه ،رود به جبهه می ناراحت نباشید که فرزندتان

ام  وقتی خبر شهادت مرا آوردند با خوشحالی در تشـییع جنـازه   .اي مادرم ناراحت نباش  
 )7(گریه کن براي امـام حسـین   .تا این منافقین خوشحال شوند ،شرکت کن و گریه نکن

  . سر از بدنش جدا کردندکه در صحراي کربال با آن وضع، دشمنان او را کشتند و 
  

  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  حسن اخالقی

  

                                                 
  .»القینامه پاسدار شهید اسالم حسن اخ متن وصیت«نامه شهید اخالقی نوشته شده  باالي صفحه اول وصیت .*
 .»تمام فساد را این دنیا گرفته است«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

ّاهللا لهـو خیـر    اهللا رزقـاً حسـنا و ان   اهللا ثم قتلوا اومـاتوا لیـرزقنّهم   والذین هاجروا فی سبیل«
هجرت گزیده و در این راه کشـته شـدند یـا     که در راه خدا از وطن خود و آنان« 1»الرازقین

گرداند که همانـا   ی در بهشت ابد نصیبشان مییمرگشان رسید، البته خدا رزق و روزي نیکو
   2.»بهترین روزي و بندگان است

  » امام خمینی« 3.اي است الهی براي کسانی که الیق آن باشند شهادت هدیه
  

ــریم     ــه آرام نگی ــیم ک ــه آن ــده ب ــا زن   م
  

  4آســودگی مــا عــدم ماســت    مــوجیم کــه   
  

  

د خدا بر شهداي انقالب اسالمی و شهداي جنگ تحمیلـی و سـالم و درود   وسالم و در  
سـالم بـر ملّـت قهرمـان و     . الشـأن انقـالب اسـالمی حضـرت امـام خمینـی       بر رهبر عظیم

هاي دشمنان اسالم و در مقابل این  شهیدپرورمان که همچون کوهی استوار و در زیر موشک
دارند و با حضور فعـال خـویش در    اند و دست از اسالمشان برنمی یروزي ایستادهجنگ تا پ

هاي شوم شیاطین داخلی و خارجی را بـرمال و در نطفـه خفـه     ها تمامی نقشه تمامی صحنه
نمایند و براي برقراري حکومت عدل الهی آنچنان در تالش است که به جـز خداونـد از    می

رود تا به یاري خداوند در ادامـه خـط سـرخ     نیست و میکس دیگري انتظار پاداش به آنها 
  . توفیق نهایی را بیابد ،شهداي انقالب اسالمی

گوییم که در طول این چهار سال جنگ بـا امـدادهاي غیبـی     خداي را حمد و سپاس می  
خودش به کمک رزمندگان اسالم و ملت مسلمان ما آمد و عـزت و پیـروزي را نصـیب مـا     

                                                 
 . 58/ حج -1
لوا او ماتو لیـرزقنّهم اهللا   والذین هاجروا فی سبیل«را در نظر داشته است  58اي آزاد از سوره حج آیه  ترجمه -2 اهللا ثم قُت

سناً و انّ اهللا لَهو خیرُ الرّازقین رزقاً ح«. 
 .جلدي 22دوره  ،فه امامصحی -3
 .شعر از کلیم کاشانی است -4



 461اخالقی، حسن      ¹استان سمنان 

هـاي   هایمـان در گـرو شـهادت    این پیروزي. ي را نصیب قواي کفرنمود و شکست و خوار
  ∗.عزیزان این امت است

  
  
  

                                                 
توان برادر حسن اخالقـی را نـام    از جمله شهداي بزرگوار را می«. ذیل وصیت شهید اخالقی این عبارت وجود دارد .∗

نامـه عبـارت مـذکور را     نامه شهید اخالقی اقدام کرده است و در پایان وصیت گویا کسی به بازنویسی وصیت» .برد
  !رسد خود شهید به تعریف و تمجید خود پرداخته باشد در غیر اینصورت، بعید به نظر می. فه کرده استاضا
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  هاي کلیدي عبارت
I چه مرگی بهتر از مرگ سرخ خونین و با عزت که در راه خدا باشد. 
I به دنیا دل نبندید که دنیا زودگذر و فانی است. 
I استغفار و دعا را از یاد نبرید. 
I براي تسکین درد دعا است ها بهترین درمان. 
I وحدت کلمه را حفظ کنید. 
I بـین شـما و روحانیـت متعهـد تفرقـه       ،هاي گوناگون الم با حیلهنگذارید خدا نکرده دشمنان اس

 .بیندازند
I اي به جنگ ادامه بدهیم بر ما واجب است تا رفع هر فتنه. 
I باشیدرو راه شهدا  برادران و خواهران عزیزم، از شما انتظار دارم دنباله. 
I نگذارید که خون این همه شهیدان پایمال شود. 
I اگر توفیق شهادت نصیبم شد، ناراحت نشوید. 
I من این راه را آگاهانه انتخاب کردم و من امانتی از جانب خدا نزد شما بودم.  
  
  

  مجید :نام
  اخالقی  :خانوادگی  نام
  عبدالمحمد :پدر  نام

  نرگس :نام مادر
  1347دهم آذر  :تاریخ تولد

  سمنان :ل تولدمح
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365سوم دي  و بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي      :مزار
  زادگاهش
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  مجید اخالقی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
ش بـرحق  نایـب والیـت و   شمع هدایت و نور ،)عج(مهدي موعود ،محمد با سالم بر قائم آل
عشق او، عاشق مهدي شدن محال اسـت و بـا سـالم بـه رزمنـدگان پرتـوان        امام امت که بی

الخصـوص   اسالم و درود فراوان به ارواح مطهر و تابناك تمامی شهداي تاریخ اسـالم علـی  
اهللا و با سالم بر شما پدر و مادر و  با سالم مخلصانه بر حزب. شهداي مظلوم جنگ تحمیلی

  .رادران و خواهران و کلیۀ فامیلب
گیرد پس چـه مرگـی بهتـر از مـرگ سـرخ       در برمی 1بدانید که روزي مرگ همۀ شما را  

. مبادا که مرگ به هنگام غفلت گریبانگیر شما شـود . در راه خدا باشد 2عزت که خونین و با
ریـد کـه بهتـرین    استغفار و دعـا را از یـاد نب  . به دنیا دل نبندید که دنیا زودگذر و فانی است

در بسیج، نمازجمعه و مجـالس مـذهبی و حتمـاً در    . ها براي تسکین دردها دعا است درمان
جماعت شرکت کنید و وحدت کلمه را حفظ کنیـد و نگذاریـد خـدا نکـرده دشـمنان       نماز

هاي گوناگون بین شما و روحانیت متعهد تفرقه بیندازند، که اگر چنین کردنـد   اسالم با حیله
   3.باشد ها و بدبختی مسلمانان می روز جشن ابرقدرت روز،  آن

بر ما واجب است تا  4»ۀفتنو قاتلوهم حتی التکون «: فرماید بنا بر آیۀ صریح قرآن که می  
یـد و  یبایـد حـق بگو  . کنم شما را به تقوي سفارش می. اي به جنگ ادامه بدهیم رفع هر فتنه

  . ارهایتان رضایت خداوند را درنظر بگیریدهاي الهی کار کنید و در ک براي قیامت و پاداش
رو راه شـهدا باشـید و نگذاریـد کـه      از شما انتظار دارم دنباله ،برادران و خواهران عزیزم  

و عاجزانـه از شـما تقاضـا    ] به پدر و مادر کمک کنیـد [ ،خون این همه شهیدان پایمال شود
  .حاللم کنیداید ببخشید و  دارم که ناراحتی و اذیتی را که از من دیده

                                                 
  .از قلم افتاده است» را«پس از شما حرف اضافه  -1
  .پس از با عزت از قلم افتاده است» که«واژة  -2
  .باشد جایگزین شود کند فعل می سیاق جمله و فاعل حکم می -3
  .با آنها جنگ کنید تا فتنه ریشه کن شود. سورة بقره 193بخش اول آیه  -4
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در راه بزرگ کردن فرزندان خـود   2تان تمام هستی 1اي پدر و مادر گرامی و عزیزم که با  
کنم و امیدوارم که خداوند بـه   از شما قدردانی می ،اید گونه تربیت کرده اند و مرا این کوشیده

ـ   . شما اجر اخروي عطا فرماید ن اگر توفیق شهادت نصیبم شد، ناراحت نشوید، زیـرا مـن ای
بایست شـما ایـن    راه را آگاهانه انتخاب کردم و من امانتی از جانب خدا نزد شما بودم و می

) 7(امانت را روزي به او برگردانید و براي من گریه نکنید و براي مظلومیت امام حسـین 
ها همچون کـوه اسـتوار باشـید، تـا دشـمنان اسـالم        مقابل مصیبت. و دیگر شهدا گریه کنید

کنم که مرا حالل کنید و ببخشید کـه شـما را در ایـن     از شما خواهش می. خوشحال نشوند
پدر و مادر عزیزم در ضمن از تمام اهل فامیـل و  . مدت عمر کوتاهم اذیت و ناراحت کردم

در [آشنایان و همسایگان برایم حاللیت بطلبید و اگر کسی از من طلبی داشت به او بدهیـد  
ـ    200را برایم بگیریـد و   روز روزه قضا دارم قضاي آن 23ضمن  عنـوان رد   هتومـان پـول ب

  ].مظالم نیز بدهید
  

ــد از روز ا  ــه ش ــت زهرک ــناي دوس   ل آش
  

  باید که رنج کشد همیشه از بـراي دوسـت    
  

ــذرد    ــیر بگ ــردن از دم شمش ــه گ ــد ک   بای
  

  در هر سري که هست درآن سـرهواي دوسـت    
    

  »والسالم«
  )7(بن جعفر گردان موسی

  اهللا منتظري را فراموش نکنید دعا به جان امام و آیت
  مجید اخالقی

  

                                                 
  .آورده شود» با«حرف اضافه » تمام«قبل از واژة  -1
  .پس از هستیتان حذف گردد تا سیاق عبارت درست شود» را«حرف اضافه  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I عیدي شما امسال پیروزي رزمندگان اسالم است. 
I شود ها راه کربالي حسینی باز می به همین زودي. 
I امیدوارم که به بزرگواري خودتان مرا ببخشید. 
I نکنیدتابی  زیاد بی ،خواهم که اگر لیاقت شهادت را داشتم از شما می. 
I با یکدیگر مهربان باشید و هیچ ناراحت نباشید که خداوند با شماست. 
I در اول وقت نماز بخوانید. 
I دعا در حق امام یادتان نرود. 
I  ]ها شرکت کنید ز جمع دعاي توسل و دعاي کمیل و نما] در .  
  

  محمدتقی :نام
  اخالقی :خانوادگی  نام
  اهللا فیض :پدر نام

  فاطمه :نام مادر
  1337دوم آذر  :تاریخ تولد
  تهران :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362ودوم فروردین  بیست :تاریخ شهادت
  ابوقریب  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــت  :م ــهداي بهش ــزار ش ــراي  گل زه
 زادگاهش
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  1محمدتقی اخالقی
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

 در هم کوبندة ستمگران، با سالم و درود بـر امـام زمـان، منجـی بشـریت و نایـب       نام اهللا به
ش امام خمینی و شهیدان به خون غلتیدة اسالم و انقالب اسـالمی و شـهیدان زنـده و    برحق

اهللا و پدر و مادر، خواهر و برادران خودم که خداوند انشاءاهللا به همۀ  جانبازان و امت حزب
از دور دسـت، بـه همـۀ شـما سـالم گرمـی       . سالمتی عنایت فرماید شما صبر و شکیبایی و

هسـتم کـه انشـاءاهللا بـه      2نویسم در پادگان دوکوهه نامه را می االن که این وصیت. رسانم می
پیروزي رزمندگان اسالم است  ،شویم و عیدي شما امسال همین زودي ما به منطقه اعزام می

دانم که جز بـدي چیـز دیگـري از     می .شود ز میها راه کربالي حسینی با که به همین زودي
امیدوارم که به بزرگواري خودتان مرا ببخشید که نتوانسـتم خـدمتی بـه شـما     . اید من ندیده

پـوش   تـابی نکنیـد و سـیاه    زیاد بـی  ،خواهم که اگر لیاقت شهادت را داشتم از شما می. بکنم
مهربان باشـید و هـیچ ناراحـت     با یکدیگر. نشوید و حجله برایم نگذارید و چراغانی نکنید

در مـورد زن و فرزنـدان    .نباشید که خداوند با شماست و حاجی از طرف من وکیـل اسـت  
ها پیش  تصمیم بگیرد و از مقدار پولی که دارید مدت دو سال نماز و روزه بدهید و اگر بچه

وصیت ایـن  . یدخداوند انشاءاهللا به همه توفیق عنایت بفرما. شما بودند از آنها مواظبت کنید
حقیر به شما این است که در اول وقت نماز بخوانید و دعا در حق امام یادتان نـرود و دعـا   

ها شرکت کنید و بـه   دعاي توسل و دعاي کمیل و نماز جمعه] در[در حق امام و رزمندگان 
دسـت آورد،   هـا سـالمتی خـود را بـه     مجتبی هم که خدا صبرش بدهـد و بـه همـین زودي   

  . یدرسیدگی نمای

                                                 
  .آمده است 28/12/61نامه تاریخ  در باالي وصیت -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
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. خداوند انشاءاهللا همۀ مجروحین و معلولین انقالب و جنگ تحمیلی را شفاعت فرمایـد   
به امید پیروزي رزمندگان اسـالم در   1»پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد«

. سـپارم  همۀ شما را بـه خداونـد بـزرگ مـی    . هاي غرب و جنوب کشور اسالمی ایران جبهه
  .عرض دیگري ندارم

   »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  .نگه دارخدایا خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را 

  .خدایا خدایا، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
  .خدایا خدایا، زیارت کربال نصیب ما بگردان

  .خدایا خدایا، معلولین و مجروحین شفا عنایت فرما
  .گردانخدایا خدایا، صدام و صدامیان نابودشان ب

  . خداوند به شما جزاي خیر در دنیا و آخرت عطا بفرماید
از زهره و زینب خوب مواظبت کن و به آنها دلـداري بـده، خـدا    : یک وصیت به همسر  

  . ها توفیق عنایت فرماید انشاءاهللا به تو و بچه
  . زدگان بدهید مقداري از پولی که باقی مانده به حساب جنگ

28/12/61  
  محمدتقی اخالقی
  یک روز قبل از ورود به منطقه

  

                                                 
اگر چـه در صـحیفه   . »پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد«دانند  مینی میاین جمله را از آن امام خ -1

امـا حضـرت امـام در پشـتیبانی از والیـت فقیـه       . جلدي عین این عبارت یافت نشد 22امام خمینی مجموعه آثار 
ی، اگر با نظـارت فقیـه   دهم که امر دولت اسالم اطمینان می«: اند سخنان صریح، روشن و محکمی دارند از آن جمله

هـاي آنهـایی    به حرف). 58، ص 10صحیفه امام، ج . (و والیت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد
خواهند والیت فقیـه را قبـول نکننـد     کنند و می که برخالف مسیر اسالم هستند و خودشان را روشنفکر حساب می

یـا خـدا، یـا طـاغوت، یـا      . شد، والیت فقیه در کار نباشد، طـاغوت اسـت  اگر چنانچه فقیه در کار نبا) اعتنا نکنند(
صـحیفه امـام، ج   «اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع اسـت  . خداست یا طاغوت

  .»221، ص 10
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  هاي کلیدي عبارت
I مادرم در شهادت من گریه نکن. 
I قرار ده) 3(خود را شریک غم زینب. 
I اهللا خواهشمندم که نگذارید اسلحه شهدا بر روي زمین باقی بماند از امت حزب. 
I مام لبیک گویندسوي جبهه و به نداي ا ها هجوم آورند به در این موقعیت باید تمامی جوان.  
  

  محمدرضا :نام
  اخالقی :خانوادگی  نام

  محمود :پدر نام 
  منور :نام مادر

  1348ششم مهر  :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
  سپاه :کننده زامارگان اع

  1366ام تیر  سی :تاریخ شهادت
  عراقمجنون  ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــاي  :مــزار ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
 زادگاهش
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  محمدرضا اخالقی
  اهللا الرحمن الرحیم  بسم

  به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان
گمـان نکنیـد   « 1»اهللا امواتاً بل احیاء عنـد ربهـم یرزقـون    تحسبن الذین قتلوا فی سبیل وال«

  .»کنید اند، اما شما درك نمی اند بلکه زنده شوند مرده کسانی که در راه خدا کشته می
اي  اما بنا به وظیفه ،دانم من خود را الیق وصیت کردن به دیگران و پدر و مادر خود نمی  

هاي خـود را   اول توصیه. اي براي خود بنویسم نامه باشد، مجبورم که وصیت که بر گردنم می
  : کنم در رابطه با پدر و مادر عزیز می

در خانه و به دور از چشم  ،خواهید گریه کنید مادرم در شهادت من گریه نکن و اگر می  
قرار ده که اگـر چنـین نکنـی دشـمنان     ) 3(دیگران گریه کنید و خود را شریک غم زینب

مـن قضـا شـده اسـت کـه       2روز روزه از 15الـی   12در حدود . اي اسالم را خوشحال کرده
همچنین نمـاز مـن، از دارایـی دنیـا صـاحب چیـزي       . امیدوارم به جاي من آن را قضا کنید

تومان پول در راه من صدقه بدهید که اگـر   1000، اما از شما تقاضا دارم در حدود باشم نمی
کننـد و یـا از    کسانی که با این رژیـم مخالفـت مـی    3به. رفع شود ،یا بدهکاري دارم یقرض

گویم که در تشییع جنازه من  گویم، جداً می حکومت جمهوري ا سالمی ناراضی هستند، می
اهللا خواهشـمندم کـه نگذاریـد اسـلحه      از امت حـزب . ل هستندحتی اگر فامی. شرکت نکنند

 سـوي  بـه ها هجوم آورند  باید تمامی جوان ،در این موقعیت. شهدا بر روي زمین باقی بماند
در آخر از همـۀ دوسـتان و آشـنایان و معلمـان حاللیـت      . جبهه و به نداي امام لبیک گویند

امیـدوارم کـه مـرا بـه     . ام هـا را اذیـت کـرده   طلبم، خصوصاً پدر و مادرم که بسیار زیاد آن می
  . بزرگواري خودشان ببخشند

  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  محمدرضا اخالقی - 27/4/66

                                                 
 .169/ آل عمران -1
 .»بر«در اصل وصیت  -2
 .»از«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I ام خدایا تو شاهد بودي که فقط براي رضاي تو و دفاع از اسالم، جبهه رفته . 
I انم خوب مواظبت کندخواهم که از فرزند از همسرم می. 
I از خداوند متعال خواستارم که گناهانم را ببخشد.  
  

  محمود :نام
  اخالقی  :خانوادگی  نام
  عبدالمحمد :پدر  نام

  نرگس :نام مادر
  1335وچهارم فروردین  بیست :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  کاردانی ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1367چهارم مرداد  :تاریخ شهادت
  آباد غرب  اسالم :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمود اخالقی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1الیه راجعون اناهللا وانا

اهللا  مقـام رهبـري آیـت    ش امام خمینـی و قـائم  برحقبا سالم و درود به آقا امام زمان و نایب 
 .ام رضاي تو و دفاع از اسالم، جبهه رفتـه  خدایا تو خود شاهد بودي که فقط براي 2.منتظري

  .فرمان امام امت باشند  هخواهم گوش ب از تمام دوستان و آشنایان می
خواهم کـه اگـر    از پدر و مادر و برادران و خواهران و دوستان و همچنین از همسرم می  

مواظبـت  خواهم که از فرزندانم خوب  اند مرا ببخشند و از همسرم می از اینجانب بدي دیده
مدت ده سال روزه و پنج سال نماز براي اینجانب بگیریـد،   .کند و آنها را خوب تربیت کند

هر موقـع در تـوان ایشـان بـود بـه همسـرم        ،طلب دارم ،احمدآقا ،مقدار پولی که از برادرم
اینجانب را بفروشید، یا اینکه احمدآقا اگـر توانسـت    3ام یا ماشین براي نماز و روزه. بپردازد

ل تهیه کند، بدهید و بـدهکاري کـه دارم در دفتـر نوشـته شـده کـه همسـرم در جریـان         پو
  .در آخر از خداوند متعال خواستارم که گناهانم را ببخشد. باشد می

  »والسالم«
  محمود اخالقی

27/9/66  

                                                 
  .»گردیم او باز می سوي بههمانا ما از آن خداییم و «: هسورة بقر 156بخشی از آیه  -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
حذف گـردد تـا عبـارت صـحیح و     » را«کند  پس از واژة ماشین قید شده، اما سیاق کالم حکم می» را«در اصل سند  -3

  .شیوا شود
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که سنگر اسالم را ترك نکنید از شما فرزندانم می. 
I اشیدپیرو خط امام ب. 
I تنها راه پیروزي خط امام است.  
  
  

  اهللا ذبیح :نام
  اخوان :خانوادگی  نام

  خیراهللا :پدر نام 
  تاج زرین :نام مادر

  1323بیستم بهمن  :تاریخ تولد
  جاجرم :محل تولد
  سواد بی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
  1363چهاردهم تیر  :تتاریخ شهاد

  بانه  :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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  اهللا اخوان ذبیح
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی      مرضـیۀ  راضیۀیا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک «

  1.»جنّتی
به خون خفته از صدر اسالم تا کنـون و بـا درود    ]ي[با درود فراوان به امام امت و شهدا  

. هاي شهدا و با درود به رزمنـدگان اسـالم   و با درود به خانواده) عج(حب زمانبر مهدي صا
وار از فرزنـدانم عبـاس، مهـدي، هـادي، زري و      خواهم کـه زینـب   می: همسرم نبات اکبري

خواهم که از مـادرت   بعد از من می ،اکبر اخوان برادرزاده خودم، علی. ي کنیدنگه دارمرضیه 
نمایید کـه   ]ي[نگه دارو هادي و خواهرها زري و مرضیه  و برادرهاي خود عباس و مهدي

هـا شـما    خواهم که شما مثل محمد نباشید، که امید بچـه  اکبر می. امید آینده آنها شما هستید
از شما . داند که غیر شما دلسوزي نخواهم داشت خدا می. هستید و امید من هم شما هستید

نید و پیرو خط امام باشید که تنها راه پیروزي خواهم که سنگر اسالم را ترك نک فرزندانم می
  . خط امام است

. شما حساب سال را راجع به اموالم بکنید و هـر چـه بـدهکار بـودم بدهیـد      ،و همسرم  
دیـدار مـن و شـما     ،ها اگـر از ایـن سـفر برنگشـتم     همسرم و فرزندانم و برادرها و همشیره

  . اشیدمن را ببخشید و رضایت داشته ب. افتد به قیامت می
  

  »السالم یا اباعبداهللا الحسین یا مظلوم یا غریب«
  اهللا اخوان ذبیح

  

                                                 
 .28/ فجر -1
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  هاي کلیدي عبارت
I توانم باشم هاي شما نمی اي از زحمت و رنج پدر و مادرم این حقیر جوابگوي ذره. 
I برود) 7(راضی نباشید که فرزندتان راهی جز راه حسین. 
I گونه بمیرد با مرگی جز مرگ حسین. 
I  هیچ اندوهی به دل راه ندهید ،در این راه به شهادت رسیدماگر. 
I مادرم در عزایم گریه نکن که گریه تو مایه شادي دشمنان است. 
I تا آخرین لحظه زندگی دست از این پیر خمین برندارید. 
I همواره پشتیبان والیت فقیه و روحانیت در صحنه باشید. 
I حرمت آن غافل گردید اي از شما حافظ خون شهدایید پس مبادا که لحظه.  

  مصطفی :نام
  اخیانی :خانوادگی  نام
  عبدالرزاق :پدر  نام

  طیبه :نام مادر
  1347وهفتم مهر  بیست :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366 ونهم تیر بیست :تاریخ شهادت
  مجنون عراق  ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :محل دفن
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  مصطفی اخیانی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  سخنی با پدر و مادرم

دانم و خدا نیز آگاه است که ایـن   دانید و می پدر و مادرم می 1»رب ارحمهما ربیانی صغیراً«
عزیـزان مـن در راه   . تـوانم باشـم   هـاي شـما نمـی    اي از زحمت و رنج حقیر جوابگوي ذره

ات فراوان کشیدید و به لطف پروردگار چنـین فرزنـدي بـه اجتمـاع     پرورش اینجانب زحم
بـرود و بـا مرگـی    ) 7(تحویل دادید پس راضی نباشید که فرزندتان راهی جز راه حسین

گونه بمیرد و شاد باشید که خداونـد چنـین کرامتـی ارزانیتـان داشـت، کـه        جز مرگ حسین
  . راه خود پذیرفت افتخار دنیا و آخرت را نصیب شما کرد و پسرتان را در

هـیچ انـدوهی بـه دل راه ندهیـد و      ،پدر و مادرم اگـر در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدم       
در آخر از . مادرم در عزایم گریه نکن که گریه تو مایه شادي دشمنان است. خوشحال باشید

  .طلبم شما التماس دعا داشته و حاللیت می
  فرزندتان مصطفی

  

  اهللا سخن این حقیر با امت حزب
  بسمه تعالی

برادران و خواهرانم سفارش این حقیر به تمامی این است که تا آخرین لحظه زندگی دست 
چـرا   .از این پیر خمین برندارید و همواره پشتیبان والیت فقیه و روحانیت در صحنه باشـید 

  . خواهند که دشمنان، اسالم را بدون این دو می
از حضور در  .از حرمت آن غافل گردید اي شما حافظ خون شهدایید پس مبادا که لحظه  

  . صحنه دریغ نکنید و به هیچ یک از عوامل استکبار اجازه اعالم موجودیت ندهید

                                                 
ه مهربانی بپروریدند، تـو در حـق آنهـا رحمـت و     پروردگارا چنانکه پدر و مادر از کودکی مرا ب«: ترجمه. 24/ اسراء -1

 .»مهربانی بفرما
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فراموش نکنید و ایـن بنـده حقیـر را کـه سـخت       ]را[ دعا به امام 1خواهم که از شما می  
بـر   در پایان از تمامی کسانی که بـه نحـوي حـق   . محتاج به دعاي شماست، فراموش نشود

  .حاللیت طلبیده و التماس دعا دارم ،گردن این حقیر دارند
  

  برادر کوچک شما
  بنده گنهکار مصطفی اخیانی

  سخنی با برادران همکالسم و معلمان گرامی
  

  بسمه تعالی
معلمان گرامی و استادان عزیز که به هـر صـورتی در پـرورش و تعلـیم ایـن حقیـر نقشـی        

اي نیـز   کنم، هرچنـد از زحمـات شـما ذره    قلب تشکر میاید، از تمامی شما از صمیم  داشته
  .قابل قدردانی نخواهد بود

از معلمان گرامی تقاضا دارم که در کار خود ایمان کامل داشـته و بـا تـالش فـراوان در       
و  2»معلمـی شـغل انبیاسـت   «چرا که . اهللا کوشا باشید تربیت صحیح این فرزندان امت حزب

  . انتی صورت گیرد که در برابر خداوند مسئول خواهید بودمبادا که در این شغل شریف خی
اي برادران و همکالسان و دوستان عزیز بدانید که از اهم امور پس از حضور در جبهـه،    

  . درس خواندن و حاضر شدن در کالس درس است
تر به یادگیري پرداخته و راه را بر آنهایی که بویی از انقالب  با سعی و تالش هرچه تمام  

اینان میدان را از شما بربایند و آینده  ،ببندید و مگذارید که خدایی نکرده ،اند و والیت نبرده
مبادا که آنرا پایمال کنیـد   ،کشور را در دست بگیرند و بدانید خون شهدا در دست شماست

  . طلبم و در پایان از تمامی همکالسان و معلمان گرامی حاللیت می
  »والسالم«

  
                                                 

  .بوده که براي روانی عبارت حذف شده است» از«واژة » که«در اصل وصیت بعد از واژة  -1
در عین حالی که بسیار شریف است و بسـیار ارزنـده اسـت، از    ) معلمی(این شغل «: این جمله از امام خمینی است -2

سازي آمده بودند، مسئولیت بسیار بزرگی است چنانچه مسـئولیت   ل انبیاء است که براي انسانباب اینکه همان شغ
 ).35، ص 14صحیفه امام، ج (» انبیاء هم بسیار بزرگ بود
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  وتران عاشقسخنی با شما کب
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوااهللا علیه فمن هم من قضی نحبه و منهم مـن ینتظـر و   «

و اما شما اي کبوتران عاشق دلسوخته که به یکباره دنیا را رهـا کـرده و از    1»ما بدلوا تبدیالً
ز میدان سعادت و قرب الی اهللا ربودیـد و چیـزي جـ   ] در[دنیایتان بریدید و گوي سبقت را 

اي هستید در گـرد شـمع فـروزان عـالم هسـتی،       در دل ندارید و پروانه) 7(عشق حسین
  :آري. معشوق نهید و از بالها و مصائب هراسی به دل راه ندهید سوي بهوار رو  دیوانه

  
  2در ره منزل لیلـی کـه خطرهاسـت در آن   

  

  شرط اول قدم آن است که مجنـون باشـی    
    

اي ذکـر او را از لـب    مبـادا کـه لحظـه   . ز خدا غافل گردیداي ا برادران من مبادا که لحظه  
اخـالص را  . هـاي شـبانه اسـت    بردارید که تنها رمز موفقیت ما در همین ذکرها و مناجـات 

شرکت در عزاي اباعبداهللا فراموشتان نگـردد  . توشه راه خود کنید که تنها مالك اعمال است
آخر از یاري امام عزیزمان ایـن پیـر    که زندگی و استواري اسالم در گروه همین است و در

از تمـام شـما التمـاس دعـا داشـته و      . جماران دست برندارید و همواره دعاگوي او باشـید 
  . طلبم حاللیت می

  »والسالم«
  برادر کوچک شما مصطفی اخیانی

  سخنی با آشنایان و وابستگان
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

ن حقیر به شما عزیزان این اسـت کـه بکوشـید    اول و آخرین توصیه ای :آشنایان و وابستگان
از آنهایی . دست برندارید 3،اي از پیروي این ابراهیم زمان همواره در خط والیت بوده، لحظه

تقاضـا   ،ایـد  که تاکنون احتماالً در انجام وظایف خود نسبت به ایـن انقـالب قصـور داشـته    

                                                 
 .23/ احزاب -1
  .، شعر از حافظ است»او«در اصل وصیت  -2
 .خمینی است منظور از ابراهیم زمان، حضرت امام -3
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پیش دارد و مبادا که آن زمـان   که عقوبتی سخت در ،کنم دست از اینگونه اعمال بردارید می
   .که دیگر پشیمانی نفعی ندارد، از خواب غفلت بیدار شوید

حاللیت  ،الخصوص آنهایی که بر گردن این حقیر حقی دارند در آخر از همگی شما علی  
  .طلب کرده و التماس دعا دارم

  ملتمس دعا العبد الحقیر العاصی
  مصطفی اخیانی
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  ديهاي کلی عبارت
I یایآري شهادت چه کلمه زیبایی چه واژه پرمعن. 
I شود شهادت نصیب مردان خدا می. 
I آري شهادت نقطه اوج به لقاءاهللا است. 
I شهادت معراج نور است. 
I  ملکوت سوي بهشهادت نقطه پرواز است. 
I چرا در سنگر نمیرم ،اگر بناست بمیرم. 
I شهید مقام واالیی دارد. 
I تواند بازگو کند بان عاجزم نمیقدر زیاد است که ز مقام شهید آن.   

  جعفر :نام
  ادب :خانوادگی  نام
  محمد :پدر  نام

  سکینه :نام مادر
  1342هشتم بهمن  :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1362وهشتم آبان  بیست :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق  :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

ــاي  :مــزار ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
 زادگاهش
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  جعفر ادب
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  نام خداوند بخشنده مهربان به

، شـهداي  2، هشـت شـهریور  1با درود بر تمامی شـهداي صـدر اسـالم شـهداي هفـت تیـر      
و تمـام   6و شـهداي عملیـات رمضـان    5المقـدس  ، شـهداي بیـت  4، شهداي بستان3المبین فتح

کت اسالمی و با درود و سالم فـراوان بـه رهبـر کبیـر انقـالب، پیـر       شهداي گمنام این ممل
جماران، نور فروزان، ستارة درخشان، نور گیتی، نایب امام زمان، حامی مستضعفان، دشـمن  

امام خمینی که از حضـرت احـدیت خواسـتاریم     ،مستکبران و یگانه پرچمدار اسالمی ایران
تـا   .دنگـه دار  ،براي این امت شـهیدپرور ایـران  ظهور حضرت و فرج  تا را، این امام ما ]هک[

متصل نمایـد وامـام   ) عج(امام ما باشد و انقالب اسالمی ایران را به ا نقالب حضرت مهدي
  . به امید آن روز. ما تا آن زمان زنده بماند و از عمر ما بکاه و به عمر امام بزرگوار بیفزا

  

  )امام خمینی(7اهللا کند به وجه شهید نظر می
  اهللا یاري دهنده روح نام به

  
ــند    ــو را نکش ــز نک ــق ج ــلخ عش   در مس

  

ــند       ــو را نکش ــت خ ــفتان زش ــه ص   8روب
  

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
  .تعلیقات. ك.ر -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
، ج 16ص  15ج ) کتـاب جهـاد  (مرجع بیان امام وسائل الشـیعه  . از تعابیر عرفانی و بلند حضرت امام خمینی است -7

ۀً لکـلِّ نبـیٍ و شـهید     ینظُرُ فی وجه اهللا، و ا«: گونه بیان شده در آنجا هفتمین خصلت شهید این. 20 نقـل از  » نّـه راحـ
  . 514، ص 13حاشیه صحیفه امام ج 

خصـوص افـرادي کـه از سـوي رژیـم       سیاسی به یاناز زندان. این شعر را پس از انقالب به افراد متعدد نسبت دادند -8
ایـن شـعر    شدند تا برخی از شاعران، اما تاکنون مشخص نشده اسـت شـاعر و سـراینده واقعـی     طاغوت اعدام می

 .حماسی و مقاومت در ساحت مبارزات سیاسی کیست
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ــراس     ــردن مه ــادقی ز م ــق ص ــر عاش   گ
  

ــند      مـــردار بـــود هـــر آنکـــه او را نکشـ
    

آري شـهادت   1)امـام خمینـی  ( .»شود اي است الهی که شایسته افراد الیق می شهادت هدیه«
دانـم   شود یا نـه؟ خـود نمـی    آیا شهادت نصیب من می. 2یایچه کلمه زیبایی چه واژه پرمعن

. شـود  شوم شهادت نصیب مـردان خـدا مـی    رسد و من متوجه می ولی تا آنجا که به نظر می
نور و فرار از ظلمت و تاریکی اسـت،   سوي بهپرواز  .آري شهادت نقطه اوج به لقاءاهللا است

سـوي   بـه  .سوي پاکی به .ملکوتسوي  شهادت معراج نور است، شهادت نقطه پرواز است به
اگر بناست بمیرم چرا . هرگز ،آیا در این زمان با مرگ طبیعی مردن جایز است؟ نه. خداست

شهید مقـام  . ور نشوم و با خون خود وضو نگیرم در سنگر نمیرم و چرا در خون خود غوطه
نـد و قلمـم از   توانـد بـازگو ک   قدر زیاد است که زبان عاجزم نمی مقام شهید آن. واالیی دارد

  . ماند نوشتن آن عاجز می
  

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد 
  

ــد     ــه کن ــان را چ ــال و خانم ــد و عی   3فرزن
ــانش بخشــی    ــر دو جه ــی و ه ــه کن   دیوان

  
ــد      ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــه ت   دیوان

    

آري چه خوش است با فرق شکافته سوي خدا شتافتن، دست جدا، پا جدا، پیکر جـدا،    
مانـدن مـن چـه     ، رفتن، آري جایی که علـی عبـاس، محمدرضـا، امیـرغالم بـرود     سوي اهللا

  . باید من هم مانند آنان به شهادت برسم ؟اي دارد فایده
، بـرام  اگر مرا دیدي در خون خود غلطـانم ، براي جنگ با دشمن، 4روم به جبهه می) 2(مادر

  اشکی نریز، اگر نیامدم برام اشکی نریز، 
  خداحافظ    خداحافظ    خداحافظ 
  . حاللم کن  حاللم کن 

  . دانم داغ جوان است، باید رفت آري مادر غم پرورم می
  

                                                 
 . جلدي، ذیل نمایه شهادت 22صحیفه امام دورة  -1
 .»معنی«در اصل وصیت  -2
 .عطار نیشابوري-3
 .خواندند از سرودهایی است که رزمندگان می -4
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  گــر مــرد رهــی میــان خــون بایــد رفــت 
  

ــت      ــد رف ــرنگون بای ــاده س ــاي فت ــز پ   1ک
    

  . باید جدا شد، باید رفت سوي خدا ،حال هنگام وصال آمده
یر بـاش و در سـوگ   شـ  انمادر عزیزم مرا حالل کن، مرا عفو کـن و ماننـد مـادر دیگـر      

در مـرگ   ،جوانت گریه نکن و ناراحت نباش، اي فرشته آزادي من، اي امیـد و آرزوي مـن  
  . من، شیون مکن، گریه مکن

]...[2   
را از چنگال اسرائیل غاصب نجات دهید و فلسطین و لبنان اشغالی را آزاد کنید و بـه  ...   

  .جالد پیروز شوند 3وسبرادران مسلمان افغانی هم کمک کنید تا بر شوروي و ر
امام امت  ،که همیشه در آخر نمازها و در اجتماعات و در هر جا ،تر از همه وصیتی مهم  

 ،رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران امام خمینی را دعا کنید
د و نگه داردي او را از سر ما کوتاه نکند و تا انقالب مه ]خدا[، تا سایه عمر امام عزیز ما را

از عمر ما بکاه و بـه عمـر او   . نگه دارخدایا تا انقالب مهدي خمینی را  -دعا کنید که خدایا
  . بیفزا
و به امید آن روزي که انقالب اسالمی بر تمام جهان صـادر   به امید پیروزي حق بر باطل  
   4.شود

                                                 
  . از رباعیات عطار نیشابوري است -1

ــت      ــد رف ــود بای ــان خ ــی می ــرد ره ــر م   گ
  

  ده ســــرنگون بایــــد رفــــتاز پــــاي فتــــا  
  

  تـــو پـــاي بـــه راه درنـــه و هـــیچ مپـــرس 
  

ــت       ــد رف ــون بای ــه چ ــدت ک ــود راه بگوی   خ
  

 

 .یک صفحه از اصل وصیت افتاده است -2
هـا بـا    اشاره دارد به دورانی است که افغانستان تحت نفوذ وسیطره اتحاد جماهیر شـوروي سـابق بـود، حتـی سـال      -3

ومت در اختیار افرادي بود که از سوي شوروي سابق حمایت و هـدایت  دخالت مستقیم شوروي در افغانستان حک
 . شدند می

با توجه به استقبال بسیاري از مردم مستضعف جهـان و   بحث صدور انقالب از مباحثی بود که حضرت امام خمینی -4
سـیاري از مـردم   نداي زالل و الهی امـام کـه در جـان ب   . کردند یا برخی از کشورهاي اسالمی بدان اظهار عالقه می

هـاي بلنـد امـام پیرامـون      تحت ستم جهان خوش نشسته بود، دولتمردان کشور از جمله مرحوم بازرگـان، اندیشـه  
بـا تمـام   . شمول و بزرگی داشت امام هم نگاه جهان. کرد و به طریقی با آن مخالف بود صدور انقالب را درك نمی

 الملل علیه انقـالب اسـالمی، توانسـت در فـرا     و صهیونیزم بینها و تبلیغات وسیع و متنوع استکبار جهانی  مخالفت
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  . جهان نجات یابند و به امید آن روز که تمام مستضعفین جهان از چنگال مستکبرین
  »والسالم علیکم و رحمۀاهللا«

  جعفر ادب
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
   1»قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون الدین کله هللا فان انتهوا فان اهللا بما یعملون بصیر«

همه دین خدا اي مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادي دیگر نماند و آئین 
  . گردد و چنانچه دست از کفر کشیدند خداوند به اعمالشان بصیر و آگاهست

ش رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی و با برحق نایبو ) عج(با درود به آقا امام زمان  
هاي نبرد حق علیه باطل به مبـارزه بـا کفـار و منـافقین      درود به تمام رزمندگان که در جبهه

و با درود به شهیدان که از تمام هستی خویش گذشته و بـه دیـدار معبـود خـود     پردازند  می
  . شتافتند

. راه رفتنی را باید رفت، ولی رفتنی را باید انتخاب کرد که با سـربلندي و افتخـار باشـد     
رفت و راهی است کـه  ) 7(اند، راهی است که حسین آري راهی که شهیدان انتخاب کرده

جعفر ادب که بنده ذلیـل   ،اینجانب. ن و مجاهدین قرار داده استخداوند براي تمام صالحی
خواهم در این راه قرار بگیرم، چون زندگیم که باعث خـدمت بـه اسـالم     خداوند هستم، می

  . نگشته، شاید مرگم باعث سربلندي اسالم شود
که جـز اسـالم بـه چیـز دیگـري فکـر       : طوري که اماممان فرمود اي امت مسلمان، همان  

از ایـن جهـت   ] م[م به شـهادت خـواهم رسـید و ایـن سـخن     ادانم که سرانج من می. نکنید
دارم و هـر   هر که مرا دوست بدارد، من هـم او را دوسـت مـی   «: گویم که خداوند فرمود می

                                                                                                                        
اگرچه مشکالت پیچیده استکبار جهانی و حتی ابر قـدرت شـرق آن روز، نتوانسـت منجـر بـه      . مرزها حرکت کند

اما چـون انقـالب اسـالمی حـق     . سقوط نظام جمهوري اسالمی ختم شود، اما بر سر راه نهضت موانعی برپا کردند
را صرف کننـد، امـواج بیـداري و آزادي و اسـتقالل و جمهـوري اسـالمی، در       » حصار«که واژه   از آنتر  بود سریع

  )مصحح. (انداز شد گستره وسیعی از جهان طنین
 .39/ انفال -1
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وامیدوارم که این بنده حقیـر کـه مـدتها در     »برم که دوستش داشتم به نزد خود می] را[کس 
  . ناپذیر است او پاسخ مثبت دهد که وعده خدا تخلفبرد به  انتظار شهادت به سر می

اي مردم مسلمان و مبارز ایران، امام را تنها نگذارید هر کجا که هستید امام را دعا کنیـد،    
هـا شـرکت کنیـد و قـرآن را از یـاد نبریـد، بـه         ها را خالی نگذاریـد، در نمـاز جمعـه    جبهه

اي مـردم، بـه مجـروحین و    . جـویی کنیـد  هاي شهدا و اسرا سر بزنیـد و از آنهـا دل   خانواده
نیاز نیست که اینطور بگویم، چون پـنج سـال اسـت    . معلولین سر بزنید و به آنها کمک کنید

هـزار مرتبـه در   : گویـد  دانید کـه مـی   را می) 7(اید و آن سخن علی که هدفتان را شناخته
هسـتید شـجاع و    بله شما ملتی. میدان جنگ بمیرم بهتر از این است که در رختخواب بمیرم

  . قاطع که به سالح ایمان و قدرت خدا تکیه دارید
سال کمک کردي و زحمت کشیدي و مـن را یعنـی    20و سالم بر تو اي پدر عزیزم که   

امانتی که از طرف خدا به شما داده شده بود بزرگ کردي و در راه خدا و براي رضاي خـدا  
  . خواهم که مرا ببخشی ت میمن از اذیت و آزاري که به شما کردم معذر. دادي
درود و سالم بر تو اي مادر مهربانم، اي مادر دلسوز که تو هم زجر کشـیدي در بـزرگ     

خواسـتم بـه جبهـه بـروم هـیچ       اي و هر دفعه که من می کردنم و دردهایم را احساس کرده
نم، مـادر مهربـا  . کردم که چنین مـادري دارم  از این بابت همیشه افتخار می ،مخالفت نکردي

چـه بهتـر کـه     م،بعد از من ناراحت نباش و همیشه به یاد خدا باش که یک جان بیش نداری
  . در راه خدا بدهیم

همیشه مواظب بـاش و   ،هاي شهید را خواهر عزیزم، اي همسر شهید، فرزندانت را، بچه  
رده چنان تربیت کن که ادامه دهنده راه پدرشان باشند و اینها امانتی هستند که بـه شـما سـپ   

  .به امید فتح و پیروزي. شدند
نگـه  خدایا خدایا تا انقالب مهـدي، خمینـی را   

  دار
ــزا    ــر عمــر رهبــر اف   از عمــر مــا بکــاه و ب

ــا      ــا بفرم ــرت عط ــالم نص ــدگان اس   رزمن
  

ــاران باوفـــاي امـــام مـــا         نگـــه داریـ
    

  »والسالم«
  من اتبع الهدي

  جعفر ادب  1/7/66
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  هاي کلیدي عبارت
I ادت مرگ دلخواهی است که مجاهد با همۀ آگاهی و همۀ عشق و بیداري و بینایی خـویش شه، 

  .کند خود انتخاب می
  
  
  

  رجبعلی :نام
  ادب :خانوادگی  نام
  حسن :پدر  نام

  هاجر :نام مادر
  1345هفدهم آذر  :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  اول متوسطه :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1364سیزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
  مریوان  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي     :مـزار 
 زادگاهش
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  رجبعلی ادب
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  علی ادب نامه شهید رجب وصیت

 2شـید کرویـم ب  1اي سـیاه  برید، پارچه قبرستان می سوي بهاي کسانی که مرا براي دفن کردن 
چشمانم را باز بگذاریـد کـه همـه بداننـد در     . در طول عمر خود عزادار بودمکه همه بدانند 

دستانم را باز بگذارید که همـه بداننـد چیـزي بـه      3]هاي پنجه. [طول عمر چشم به راه بودم
بر مـزارم بگذاریـد کـه بـا اولـین طلـوع        4][...همراه نبردم و قالب یخی چون اشک دیدگان

هشت روز مانده به شهادت برادرش . مزارم اشک بریزدخورشیدي، به جاي مادرم، به روي 
یـک نـور الهـی در     .کشـید  خود مـی  سوي بهزد و او را  یک صداي الهی او را صدا می 5]...[

شـهادت مـرگ دلخـواهی    . خواهد در این شعله تبدیل به آتش شود زند و می دلش شعله می
نـائی خـویش، خـود    است که مجاهد با همۀ آگاهی و همـه عشـق و شـوق و بیـداري و بی    

. در فرهنگ ما و در مذهب ما، یک حادثه خـونین و نـاگوار اسـت    ،شهادت. کند انتخاب می
ـ   ت است از قربانی شدن عدهرشهادت عبا ،هاي اقوام در مذاهب و تاریخ ه اي که در جنـگ ب

بـاري اسـت و نـام ایـن      انگیـز مصـیبت   اند و ایـن یـک حادثـه غـم     دست دشمن کشته شده
  .و مرگشان شهادت است شدگان شهید کشته

  

                                                 
  .حذف شود تا خالف خواست شهید افاده نگردد» ز«پس از واژة سیاه حرف  -1
 .»برکشید«در اصل وصیت  -2
از دستان آورده شده، زیرا شهید افادة کل به اراده جزء کرده است، یعنـی پنجـه دسـتانم را بـاز      قبل» هاي پنجه«واژة  -3

  .بگذارید
  .خوانا نیست -4
  .پس از واژة برادرش افتادگی دارد -5
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  هاي کلیدي عبارت
I جهاد در راه خدا دري از درهاي بهشت است. 
I باشد اهللا می براي رسیدن به لقاء ،ترین راه ترین و سریع شهادت کوتاه. 
I خواهد خواهد و خشنود کردن خدا هم لیاقت می البته شهادت لیاقت می. 
I مملکت اسالمی، در این جهاد مقدس شـرکت  دانم که در این موقعیت حساس  وظیفه شرعی می

 .کنم
I عزیزانم قدر امام عزیز رهبر کبیر انقالب را بدانید. 
I قدر نماز جمعه را بدانید. 
I قدر دعاي توسل و کمیل را بدانید. 
I قدر جنگ را بدانید. 
I شود ها را فراموش نکنید، هرچه بخواهید درکربالي ایران یافت می جبهه.  
  

  محمود :نام
  ادب :خانوادگی  نام
  حسنعلی :پدر  نام

  خاتون ساره :نام مادر
  1319وسوم فروردین  بیست :تاریخ تولد
  سمنان :محل تولد
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ودوم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  فاو عراق  :محل شهادت
  ت ترکشاصاب :نحوة شهادت

ــاي  :مــزار ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
 زادگاهش
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  محمود ادب
  

  لرحمن الرحیماهللا ا بسم
رضیت باهللا رباً و باالسالم دیناً و محمد صلی اهللا علیه و آله نبیاً و بعلـی امامـاً و بالحسـن    «

والحسین و جعفرٍ و موسی و علی و محمد و علی والحسن والخلف الصالح علیهم السـالم  
 المعافـاة عافیه و بهم اتولی و من اعدائهم اتّبرء اللهم انی اسئلُک العفو وال قادةو  سادةو  ائمۀً
  1.»االخرةالدنیا و فی

القاسـم   ابـی  البریـۀ والسـالم علـی خیرالخلـق و اشـرف      الصلوةالحمدهللا رب العالمین و «
  . »)ص(محمد

برحقش حضرت  نایباهللا االعظم ارواحنا له الفدا و  بقیۀبا درود و سالم وافر به حضرت   
ن جهـان و درود بیکـران خـدا و    امام خمینی رهبرکبیر انقـالب اسـالمی ایـران و مستضـعفا    

همچنـین رزمنـدگان غیـور اسـالم کـه در       ،مالئکه مقرب درگاه خدا، بـر ملـت شـهیدپرور   
حضــرت و ) 7(اکبـر  علــی حضـرت  مردانــه همچـون  ،میـدانهاي نبـرد حــق علیـه باطـل    

  . خداي خود هدیه کردند هجان خود را ب) 7(قاسم
خانـدان عصـمت و طهـارت فاصـله     همیشه در زندگانی بیاد خـدا باشـید و از    ،عزیزانم  

نگیرید، االن بهترین موقعیت براي مبارزه با کافران و مشرکان پدیدار گشته و دشمنان اسالم 
و کشور اسالمی مـا را مـورد تاخـت و تـاز ناجوانمردانـه خـود قـرار        ـلمین از هر سـو مس
ن به نداي ایـن  از دست ندهیم و براي اسالم و سرزمین مقدس ایرا] را[باید فرصت . اند داده

. ابرمرد تاریخ حضرت امام خمینی مدظله لبیک گفته و از هیچ سعی و کوششی دریغ نکنـیم 
همـان  . پـذیر خواهـد شـد    دهد، مگر با ایثار و از خودگذشتگی امکـان  اي نمی این کار نتیجه

گیرنـد و در   از همـدیگر سـبقت مـی    ،طوري که جوانان عزیز ما، براي ایثار خون خودشـان 
مین مقدس اسالمی ایران حضور دارند تا به جهانیان مظلومیت خـود را بـه اثبـات    سرتاسر ز

دانـم کـه در ایـن موقعیـت      دانم ولی وظیفه شرعی می برسانند، هرچند که خود را قابل نمی
جهـاد در راه خـدا دري از   «حساس مملکت اسالمی، در این جهاد مقـدس شـرکت کـنم و    

                                                 
 .الجنان ذیل عنوان کلی تعقیبات مشترکه آمده است قسمتی از تعقیبات نماز ظهر است که در مفاتیح -1
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تـرین   چون شهادت کوتـاه . یاقت شهادت را ندارمدانم ل هرچند که می 1»درهاي بهشت است
شـود و البتـه    باشد کـه نصـیب همـه کـس نمـی      ترین راه براي رسیدن به لقاءاهللا می و سریع

خواهـد   کسـی کـه مـی    .خواهد خواهد و خشنود کردن خدا هم لیاقت می شهادت لیاقت می
هـاي دنیـا    از لـذت  هـا و  داشتنی ها و از همه دوست از همه زیبایی. سوي خدا هجرت کند هب

قـدر امـام عزیـز     ،عزیزانم. خواهد خدا پیوند زدن میه باید گذشت و از خود جدا شدن و ب
قدر عمر خود را بدانید، قدر نماز جمعه را بدانید، و قدر دعـاي  . رهبر کبیر انقالب را بدانید

جنـگ  «: یکه حضرت امـام فرمودنـد  طور همان. توسل و کمیل را بدانید، قدر جنگ را بدانید
قدر جوانان مملکت را بدانید کـه واقعـاً    2»نعمتی است واقعاً نعمت بزرگی براي ملت است

درخشد، قدر شهیدان را بدانید، قدر معلومین و قدر ملـت ایثـارگر و    هاشان می نور از چهره
بدانید و فرصت را از دست ندهید که فـردا دیـر    ،هایی را که خدا به همه ما عطا کرده نعمت

زیـارت  . شـود  هرچه بخواهید در کربالي ایران یافـت مـی   ،ها را فراموش نکنید ههاست، جب
زیرا دیدن مزار آنها روح مبارزه و انتقـام و شـهادت و اسـتقامت را    . شهدا را فراموش نکنید

: خدا فرموده. مساجد را خالی نکنید و از دعا محروم نشوید. کند در انسانها چندین برابر می
صبر و تحمل و خوشبختی دنیا و آخرت در . کنم بخوانید اجابت می 3»ادعونی استجب لکم«

  .شود دعا یافت می
  آنکس که تـرا شـناخت جـان راچـه کنـد     

  

ــد     ــه کن ــدان را چ ــال و خان ــد و عی   4فرزن
  

ــی    ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان
  

ــد      ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــه ت   دیوان
  

از همـه   ،درجه و مقـام الهـی رسـیدم    اگر لیاقت شهادت را پیدا کردم و به این ،عزیزانم  
 قالوا اناهللا و انـا  مصیبۀ والذین اذا اصابتهم«شما تقاضا دارم که به این آیه شریفه توجه کنید 

                                                 
جهـاد دري اسـت از   «ترجمـه  » لجنّـۀ فان الجهاد بـاب مـن ابـواب ا   «: فرماید البالغه می نهج 27در خطبه ) 7(علی -1

 .»درهاي بهشت
یک رحمتی اسـت بـر تمـام بشـر کـه      . نه این است که نقمت است بر مردم] جنگ[رحمت است این «: امام خمینی -2

 ).116، ص 19ج  صحیفه امام،( .»خداي تبارك و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است
 .60/ غافر -3
 .اشعار از خواجه عبداهللا انصاري است -4
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که انشـاءاهللا خداونـد شـماها را از صـابرین     . یابد در مورد همه نیز تحقق می. 1»الیه راجعون
لیتی که در برابر اسالم و انقالب خدایا تو شاهدي که من براساس رسالت و مسئو. قرار دهد

بـه جبهـه    ،بهاي هزاران شهید و مجروح و وظیفه شرعی خود دانسـته  اسالمی ایران و خون
باشـند، بجـنگم و ایـن یـک      که ضد خدا مـی  جنگ آمدم، تا با آنچه در توان دارم با کسانی

خیلـی تنهـا   . فریضه بزرگ و بر همه الزم است آنچه در توان دارند در راه خـدا ایثـار کننـد   
. ام و همه دوستان و یارانم از من سبقت گرفتند و من با ایـن دنیـاي فریبنـده چـه کـنم      شده

. شـود  هر لحظه به سنگینی گناهـانم افـزوده مـی    ،کشم در این دنیاي فانی بمانم خجالت می
عزیـزانم  . برسـان ) 7(دانی هرچه زودتر مـرا بـه کـاروان امـام حسـین      خدایا اگر قابل می

اهللا در  فضـل . وار به زندگی خود ادامه دهیـد  را فراموش نکنید و زینب )3(بحضرت زین
کسی نفهمد کـه  . مردانه زندگی کنید. تواند جاي خالی پدر را پرکند سنی رسیده که خود می

یک سوم . هرگز زحمات مادرتان را فراموش نکنید. شود با نبودن یک نفر زندگی پاشیده می
هرچند سالی کـه  . امام مصرف کنید 100نماز و روزه و حساب  از اموال را در راه خیرات و

  .نماز و روزه بدهید] برایم[براي شما مقدور بود 
از اینکـه خـداحافظی نکـردم عـذر     . خواهم که مرا حالل کننـد  از پدر و مادر عزیزم می  
هـا و همشـیره و همـه     شود و اخوي همه چیز فراموش می ،خدا رفتن سوي بهبا . خواهم می
کـه انشـااهللا خـدا از    . طلـبم  سپارم و از همـه حاللیـت مـی    یان و همسایگان را به خدا میآقا

الوسـطی و قومـوا هللا    الصـلوة حافظوا علی الصلوات و«. تقصیرات این بنده گنهکار درگذرد
  2»قانتین

  »نگاهداري کنید هر نماز را و نماز میانه و بر پاي ایستید براي خدا دعا خوانان«
  باشد خداحافظ شماها

  التماس دعا دارم
  محمود ادب

5/11/64  

                                                 
 .156/ بقره -1
 .238/ بقره -2
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  هاي کلیدي عبارت
I خدایا فرج آقا و موالیمان را نزدیک فرما . 
I خدایا به ما ایمانی عطا کن که در راه تو ثابت قدم باشیم. 
I با آنکه من نتوانستم امامم را ببینم تا حال، ولی عشق او را در دلم صد چندان کن ،خدایا.  
I به پدر و مادرم صبر عظیم عطا کن ،خدایا. 
I خواهم وقتی جسد مرا آوردند خوشحالی کنید از شما می. 
  
  

  الدین شهاب :نام
  آبادي ادریس :خانوادگی  نام
  عبدالعزیز :پدر  نام

  طاهره :نام مادر
  1341ام دي  سی :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365چهارم فروردین  :تاریخ شهادت
  فاو عراق  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 شهداي زادگاهشگلزار  :مزار
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  آبادي الدین ادریس سیدشهاب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »الیه راجعون اناهللا و انا«

  1.»والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عندربهم یرزقون«
  

ــه آرام  ــیم کـ ــده از آنـ ــا زنـ ــریم مـ   نگیـ
  

  2مــوجیم کــه آســودگی مــا عــدم ماســت   
    

بازیم و راه را به ما نشـان   3بعد از ستایش حق تعالی که به ما جان داد تا در راهش جان  
خـدایا صـد هـزار بـار تـرا      . ما رهبري داد که اطاعتش کنیم 5قدم برداریم و به 4داد تا در آن

. کشـتی و پروازمـان دادي   6اي با شکوهشکر که ما را به میدان نبرد آوردي و ما را در این ج
شان امام خمینی برحقو بر نایب ) 6(و آل محمد) 6(خدایا درود بفرست بر محمد

. خدایا فـرج آقـا و موالیمـان را نزدیـک فرمـا     . که انشاءاهللا تا قیام مهدي زنده و پاینده باشد
بیامرز که مـن خجـل    خدایا به ما ایمانی عطا کن که در راه تو ثابت قدم باشیم و گناهانم را

خـدایا بـا آنکـه مـن     . توانم سرم را در مقابل اولیا تو بلند کـنم  هستم در پیش رویت و نمی
خدایا به پدر و مادرم . نتوانستم امامم را ببینم تا حال ولی عشق او را در دلم صد چندان کن
. ل نکننـد هایشان خوشحا صبر عظیم عطا کن، تا در موقع مرگ من دشمنان اسالم را با گریه

و به همه خواهران و برادرم رشد فکري ده، تا در راه تو کوشش کنند و حق سپاسگزاري را 
در پیشگاهت بجا آورند و خدایا به برادران عزیز پاسدار مسئولیت و تعهد در قبال اسـالم و  
قدرت و شکوه عظیمی در مقابل دشمنان اسالم، عطا کن که با هر یورششان خصم را عقب 

                                                 
  .169/آل عمران -1
 .از کلیم کاشانی است شعر -2
 .از قلم افتاده است» جان«در اصل وصیت واژه  -3
 .است» تا بدان«در اصل وصیت  -4
  .شود اما با سیاق کالم و عبارت باید در اصالت آن تردید نکرد به راحتی خوانده نمی» به ما«در اصل وصیت  -5
  .غرض جبهه است -6
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دشـمنند، پـیش    1هاي مقدسـت کـه در تحـت سـیطره     کربالیت و تمام مکان سوي بهزده و 
  . را در دنیا و آخرت همراه ما ساز) 6(و آل محمد) 6(خدایا شفاعت محمد. بروند

ــزم     ــادر عزی ــدر و م ــی    ،پ ــه م ــیت نام ــه دارم وص ــن روز ک ــین   ای ــم، روز اربع نویس
یـن عبـد مسـکین، خـونش     همیشه بدانید که ا. و یاران فداکارش است) 7(علی بن حسین
و از شـما  . نخواهـد بـود   3)7(اصـغر  علـی حضرت و  2)7(اکبر علیحضرت تر از  سرخ
خوشحالی کنیـد و عروسـی مـرا بـا شـهادت جشـن       . خواهم که وقتی جسد مرا آوردند می

که این براي ما افتخاري است و شـیون و زاري نکنیـد کـه دشـمنان مـا خوشـحال        ،بگیرید
ا بخوانید که آقامان زودتر بیاید که ما منتظر قدم او هسـتیم و در  خواهند شد و دعاي فرج ر

  .راه اسالم و امام از هرچه بگذرید که نیکو است
توانم وصیتی به مردم بکنم چونکـه لیاقـت آن را نـدارم و فرزنـدي کوچـک از       من نمی  

 را در آخر وصیتم بخوانیـد و ) 7(خواهم که وصیت حضرت علی برادر از شما می. آنهایم
  :در عمل آن کوشش کنید

  4علیه السالم له وصیۀ و من
  اهللالعنۀ للحسن و الحسین علیهما السالم لما ضربه ابن ملجم 

أوصیکما بتقوي اهللا وأن التبغیا الدنیا و إن بغتکما، وال تأسفا علی شیء منها زوي عنکما و قوال 
  .و کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً. بالحق و أعمال لألجر

صیکما و جمیع ولدي و أهلی و من بلغه کتابی بتقوي اهللا و نظم أمرکم، و صـالح ذات بیـنکم،   أو
و  ةصالح ذات البین أفضـل مـن عامـه الصـال    «: فإنی سمعت جد کما صلی اهللا علیه و آله یقول

فإنهم و اهللا اهللا فی جیرانکم . و اهللا اهللا فی األیتام فال تغبوا أفواههم وال یضیعوا بحضرتکم» الصیام
واهللا اهللا فی القرآن الیسبقکم بالعمـل بـه   . نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا أنه سیورثهم وصیۀ

                                                 
 .»سیتره«در اصل وصیت  -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
البالغه ترجمه دکتر سـید جعفـر    نهج 47نامه ) 7(و امام حسین) 7(به امام حسین) 7(وصیت حضرت علی -4

  .320شهیدي ص
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و اهللا اهللا فی بیت ربکم ال تخلوه ما بقیتم فإنـه إن  . فإنها عمود دینکم ةو اهللا اهللا فی الصال. غیرکم
و علـیکم  . فـی سـبیل اهللا   واهللا اهللا فی الجهاد بأموالکم و أنفسـکم و ألسـنتکم  . ترك لم تناظروا

ال تترکوا األمر بـالمعروف و النهـی عـن المنکـر     . بالتواصل و التبادل و إیاکم و التدابر و التقاطع
  .فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فال یستجاب لکم

  و از وصیت آن حضرت است: ترجمه
 .او را ضـربت زد  -که نفرین خدا بر او بـاد  -را چون پسر ملجم) 8(حسن و حسین  

کنم به ترسیدن از خدا، و اینکه دنیا را مخواهید هر چنـد دنیـا پـی شـما      شما را سفارش می
 -آید، و دریغ مخورید بر چیزي از آن که به دستتان نیاید، و حق را بگویید و بـراي پـاداش  

  .کار کنید، و با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یار -آن جهاد
کنم به تـرس از   و آن را که نامۀ من بدو رسد، سفارش می شما و همۀ فرزندانم و کسانم  

: گفـت  شنیدم که مـی ) 6(خدا و آراستن کارها، و آشتی با یکدیگر، که من از جد شما 
  . آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزة سالیان

خـود   دربارة یتیمان، آنـان را گـاه گرسـنه و گـاه سـیر مداریـد، و نـزد       ! خدا را !خدا را  
همسایگان را بپایید که سـفارش شـده پیـامبر شـمایند،     ! خدا را! خدا را. ضایعشان مگذارید

که گمان بردیم براي آنان ارثـی معـین خواهـد     چندان. فرمود پیوسته دربارة آنان سفارش می
  . نمود
خـدا  . دربارة قرآن مبادا دیگري بر شما پیشی گیرد در رفتار به حکم آن! خدا را! خدا را  
در حـق خانـۀ   ! خـدا را ! خـدا را . دربارة نماز، کـه نمـاز سـتون دیـن شماسـت     ! خدا را! ار

آن  -حرمت  -که در این جهان ماندگارید، که اگر پروردگارتان، آن را خالی مگذارید چندان
  . را نگاه ندارید به عذاب خدا گرفتارید

بـر شـما   ! اتان و زبانهاتـان دربارة جهاد در راه خدا به مالهاتان و به جانه! خدا را! خدا را  
مبـادا از هـم روي برگردانیـد، و پیونـد هـم را      . باد به یکدیگر پیوستن و بـه هـم بخشـیدن   

امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که بـدترین شـما حکمرانـی شـما را     . بگسالنید
  .آنگاه دعا کنید و از شما نپذیرند! بردست گیرند
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  یار رفـتن  اي خوشا با فرق خونین در لقاي
  

  سر جدا پیکر جدا در محفـل دلـدار رفـتن     
  

  غم پا ره سـپردن  در راهی که بتوان بی1[...]
  

  پارو توان هموار رفتن سینه بر موجی که بی  
  

  
  آبادي الدین ادریس شهاب

  »نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را «
  اربعین حسینی 26/9/60

  
  
  

                                                 
 .خوانا نیست -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ام و گل سرخ شوق را به امید کرم تو در دل پروراندم رالها سوي تو روي آوردهبا. 
I دهم و اعتراف و اقرار دارم بارالها به پروردگاري تو گواهی می. 
I همـه بایـد در ایـن راه فـدا      )7(اصـغر  بن مظاهر تا علـی  مسئله حیات اسالم است و از حبیب

 .شوند
I  اسالم در خطر نباشداین خون و جان ما تا وقتی ارزش دارد که . 
I با حضور خود در این جبهه حافظ این استقالل باشید. 
I جنگ جنگ است و عزت و شرف دین و میهن ما در گرو همین مبارزات است. 
I بدانید که جبهه بهترین محل یادگیري درس فداکاري و ایثار است. 
I  هاي قرآن است بهترین محل براي خودسازي و درك تفسیر آیهجبهه. 
I  است هترین محل براي جهاد با نفسبجبهه.  

  علی :نام
  دهما :خانوادگی  نام
  حسن :پدر  نام

  معصومه :نام مادر
  1347هفتم شهریور  :تاریخ تولد
شهر سرخه از توابع شهرستان  :محل تولـد 
  سمنان

  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366ونهم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  مجنون عراق  ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 دگاهشگلزار شهداي زا :مزار
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  علی ادهم
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .»اهللا اهللا و اشهد ان علی ولی اشهد ان الاله االاهللا و اشهد ان محمداً رسول«
اهللا فیقتلـون و   اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سـبیل  ان«

 االتوریه و االنجیل و القرآن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبشـرو  یقتلون وعداً علیه حقاً فی 
  .1»بییعکم الذي بایعتم به و ذالک هوالفوز العظیم

جـاي آن بهشـت    هایشـان را خریـد کـه بـه     ها و دارایی ها و جان محققاً خدا از مؤمنین مال«
شـوند   شـته مـی  کشـند و ک  کنند پس مـی  برایشان باشد بنابراین آنان هم در راه خدا جهاد می

در تـورات و انجیـل و    را اي است که وفاي به آن بر خدا حق و درسـت اسـت و آن   وعده
پس اي مومنین  .تر از خدا باشد قرآن بیان نموده و کیست که به عهد و پیمان خود وفا کننده

شاد باشید به داد و ستد خودتان آنچنان داد و ستدي که به آن معامله نمودید که آن معاملـه  
  .»داد ستد همان پیروزي و رستگاري بزرگ استو 

ــیه   ــد نفســ ــدنیا تعــ ــن الــ ــان تکــ   فــ
  

ــواب    ــذا ثـــ ــل  فـــ ــی وابتـــ   اهللا اعلـــ
  

  وان تکــــن االمــــوال فَتُــــرك جمیعــــا
  

  فمـــا بـــال متـــروك بـــاء المـــرء یبخـــل  
  

ــات  ــوت اَنشَـ ــدان للمـ ــن اال بـ   و ان تکـ
  

  2اهللا اجمــل  ء بالســیف فــی رفقتــل المــ   
    

اما خانـه پـاداش الهـی و خانـه آخـرت بسـیار       . است اگرچه دنیا زیبا و دوست داشتنی  
زیباتر و بهتر است و اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را در 

هاي ما ساخته شده است که آخر کار بمیرد، پس چـرا در   و اگر این بدن. راه خدا انفاق کند
  )»7«امام حسین( 3.راه خدا با شمشیر قطعه قطعه نشود

                                                 
  .111/ بهتو -1
  .است) 7(اشعار منسوب به حضرت امام حسین -2
اي آزاد از ابیات عربی است که در وصیت آمده است البته از بین ابیـات مـورد    آنچه ذیل اشعار آمده در واقع ترجمه -3

صورت شعر و یا ترجمـه آن   ها بدان اشاره شده است یا به نامه نظر بیت سوم آن اشهر است که در برخی از وصیت
  .اند را در نظر داشته



 نامه کامل شهدا وصیت  ¹)5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      520

نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود بر یگانه منجی عـالم بشـریت و     به  
اهللا و  شـکنان تـاریخ ابـراهیم خلیـل     ور در گناه مهدي موعود و بنام خداوند بـت  نسل غوطه

  . اهللا اهللا و خمینی روح محمد رسول
ود تـا از آن در  حمد و سپاس بیکران خداوندي را که به ما نعمـت هسـتی عنایـت فرمـ      

شکر خداوندي را که، اسالم واقعـی را بـه مـا    . راهی که رضاي او در آن است استفاده کنیم
 ،شکري مضاعف که به ما توفیقی عنایت فرمود. نمایاند و براي هدایت ما پیامبران را فرستاد

دان تا همراه با بسیجیان و سپاهیان عاشق به سرزمین نور قدم گذاردم که به عطر خون شـهی 
  .مطهر است

ام و گلسرخ شوق را بـه امیـد کـرم تـو در دل پرورانـدم،       سوي تو روي آورده بارالها، به  
اعتراف و اقرار دارم کـه تـو پروردگـارم هسـتی و     . دهم بارالها به پروردگاري تو گواهی می

پیش از آنکه چیزي باشم و نشانی از من باشد، به من نعمـت آغـاز    1سوي تست بازگشتم به
  . دنیا آوردي و مرا از خاك آفریدي و براي هدایت مقدر خود به کردي

دانم چقدر براي مـن زحمـت کشـیدید، و واقفـم کـه هیچگـاه        می ،ما پدر و مادر گرامی  
فقـط توجـه داشـته    . فرساي شـما را جبـران کـنم    اي از زحمات طاقت نتوانستم حتی گوشه

همه بایـد   3اصغر تا علی 2بن مظاهر باشید، وقتی مسئله، مسئله حیات اسالم است و از حبیب
وقتی . در این راه فدا شوند این خون و جان ما تا وقتی ارزش دارد که اسالم در خطر نباشد

رود و  رود و زینـب بـه اسـیري مـی     بـاالي نیـزه مـی   ) 7(اسالم در خطر افتاد، سر حسین
یـر سـم   را ز) 7(بدن امام حسین. شوند اصغر کشته می علیحضرت و  4اکبر علیحضرت 

هـا   همـه ایـن جنایـت   . کند را با شمشیر جدا می) 7(کنند و سر امام حسین ها له می اسب
  .اما دین اسالم باید باقی بماند. خاطر اسالم بوده است و خواهد بود به

دانم که چقدر ناراحت هستید، اما بدانید که ناراحتی کشیدن براي  می ،پدر و مادر عزیزم  
خوشحال باشید که ایـن  . یلی بهتر از، از دست دادن اسالم استیکنفر و از دست دادن او خ

                                                 
  ).156/ بقره. (اناهللا و اناالیه راجعون. اي است از این آیه قرآن مضمون دو عبارت ترجمه -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
  .تعلیقات. ك.ر -3
  .تعلیقات. ك.ر -4
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اش تحویل داده، امیدوارم که از اشـتباهاتم درگذریـد و مـرا عفـو      امانت را به صاحب اصلی
  .کنید
از اینکه برادر خوبی براي شما نبودم و بارها موجبات اذیـت و   ،ام برادر و خواهر گرامی  

رسان خـون   توانید پیام شما با صبر و بردباري خود، می. دآزار شما را فراهم کردم مرا ببخشی
شهدا باشید که همانا مقاومت و پایداري در راه حق تـا آخـرین لحظـه اسـت و خوشـحال      

ام و همانـا   باشید که با یک عمل آگاهانه، با یک انتخاب و یک دنیا افتخار، از این جهان رفته
این زندگانی چند روزة دنیا افسوس و « :یدفرما زندگی واقعی در آن دنیاست، چون قرآن می

   1.»اي بیش نیست و زندگی، اگر مردم بدانند، به حقیقت در آخرت است بازیچه
 الذین اذا اصـابتهم «: در شهادتم ناراحت نباشید و به این آیه قرآن توجه داشته باشید که  

ـ      آنان« 2»...الیه قالوا اناهللا و انا مصیبۀ اگواري دچـار شـوند،   که چـون بـه حادثـه سـخت و ن
رویـم، آن گروهنـد    فرمان خدا می ایم و به فرمان خدا آمده صبوري پیشه گیرند و گویند ما به

سـوي خـدا    مخصوص بدرود و الطاف الهی و رحمت خاص خداوند و آنها به حقیقـت بـه  
  . »هدایت یافتگانند
  :آموزان و هنرجویان گرامی و اما اي دانش

اسالمی، دائماً توجه داشته باشید، در حالی که در پشـت میـز   آینده انقالب  3اي امیدهاي  
خوانید کـه بسـیاري از جوانـان دائمـاً در      اید و درس می اي نشسته آرام و بدون هیچ دغدغه

شوند  غلطند و بسیاري مجروح و معلول می ها حاضرند و بسیاري در خاك و خون می جبهه
اگـر خـدا دفـع    «: فرماید در این مورد می و این راحتی شما دلیل جانفشانی آنهاست و قرآن

ها و مساجدي که در  شتنشر بعضی از مردم را به بعضی دیگر کند همانا صومعه و دیر و ک
خـدا او را   ،شد هرکه خدا را یاري کند شود همه خراب و ویران می آن و ذکر خدا بسیار می

  ). سوره حج 40از آیه  قسمتی( 4.»که خدا را منتهاي اقتدا و توانایست .یاري خواهد کرد
                                                 

  ).64/عنکبوت(» لهی الحیوان لوکانوا یعلمون ةالدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخر ةو ما هذه الحیو« -1
  .156/بقره -2
  .»امیدان«در اصل وصیت  -3
اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیـع و صـلوات و مسـاجد یـذکر      و لوال رفع«. سورة حج 40جزیی از آیه  -4

  .»اهللا کثیرا و لینصرن اهللا من ینصره ان اهللا لقوي عزیز فیها اسم
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برادران عزیزم توجه داشته باشید هرچند نیاز این کشور به علوم مختلفه در این برهـه از    
زمان زیاد است، اما آیا توجه دارید که بدون داشتن اسـالم و اسـتقالل سیاسـی و اسـتقالل     

جبهـه  تواند سعادت ملتی را تأمین کند پس با حضـور خـود در ایـن     اقتصادي، هیچگاه نمی
حافظ این استقالل باشید که جنگ جنگ است و عزت و شرف و دین و میهن مـا در گـرو   

  . همین مبارزات است
بهتـرین محـل   . و بدانید که جبهه بهترین محل یادگیري درس و فداکاري و ایثـار اسـت    

هاي قرآن است، بهترین محل براي نزدیکی به خداست و  براي خودسازي و درك تفسیر آیه
و عالوه بر جنگ درس خود را فرامـوش نکنیـد چـون در    . محل براي جهاد با نفسبهترین 

  .اند و نباید پیوندشان گسسته شود طول تاریخ علم ایمان با هم پیوند ناگسستنی داشته
اکبر و اشهد ان  صداي اهللا 1هاي مسجداالقصی جاي آنکه از مناره امروز به ،برادران همرزم  

. رسـد  هاي خون آشامان صهیونیست بگـوش مـی   از آن صداي چکمهال اله االاهللا بلند شود، 
دسـتورات قـرآن عمـل      دانید چرا؟ چون مسلمانان از حریم اسـالم غفلـت کردنـد و بـه     می

و کتـب علـیکم    2کتب علیکم الصـیام «: ي که نوشته شده اسـت طور هماننکردند، در قرآن 
خـود آیـیم و انـدکی     ی بـه پس لختـ  4،»کتب علیکم القتال«نوشته شده است که  3»القصاص

ایـم و وظیفـه مـا در ایـن      بریم و براي چه آفریده شده بیندیشیم و بدانیم که در کجا بسر می
هـایی   ها از جنگ تحمیلی گذشته است و همـه شـاهد ویرانـی    چند روزه دنیا چیست؟ سال

هستیم که جنگ به این ملت تحمیل کرده و امت ما در مقابل ایـن مشـکالت چـون کـوهی     
  .اند ار ایستادهاستو

  
ــرادر     ــالع ب ــاغی و ط ــور ط ــد ج ــا چن   ت

  

  مـــاییم اینـــک بـــاقی صـــالح بـــرادر      
  

  اسالم سیلی خورده و خونین مانده برجاي
  

  ماراست این میراث خونین مانده بـر جـاي    
  

  فخر تبوك و بـدر و فـتح خیبـر از ماسـت    
  

ــدر از ماســت    ــار حی ــک ذوالفق ــز این   برخی
    

                                                 
  . تعلیقات. ك.ر -1
  .کتب علیکم الصیام .183/ بقره -2
  .کتب علیکم القصاص 178/ بقره -3
  .کتب علیکم القتال 216/ بقره -4
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یابیم یا نه، نباید به فـردا   نیم آیا در عمرمان فردایی را میدا دیروز، دیروز رفته است، نمی  
   1.پس بر ماست غنیمت شمردن این فرصت. اعتمادي داشت

هاي شـهدا و   اکنون زمان آن رسیده که دین خود را به ملت و امت شهیدپرور به خانواده  
تجـاوز و  این وظیفه هر مسلمانی اسـت کـه در مقابـل هـر     . به این کشور اسالمی اداء کنیم

   .تجاوزگري بایستد
اي  اما چند جملـه . تر از آنم که بخواهم کسی را نصیحت کنم من کوچک: برادران عزیزم  
  :کنم ان تذکر به خود و شما عرض میعنو را به

سعی کنید با دوستی و محبت بین خـود پیونـدهایتان را اسـتوار سـازید و بـه یکـدیگر        -1
و بدانیـد   3انـد  تر از کعبه دانسته حرمت مؤمن را عظیم 2احترام فراوان گذارید، که در روایات

ترین مردم کسی است که بر هوي و  رویی دام دوستی است و شجاع که خوشخویی و گشاده
  4.هوس خویش پیروز شود

غیبت کردن مسلمان، از مسلمانی دیگر، بزرگترین گناه است و مانند این است که انسان  -2
پس به این موضوع اهمیت بدهید و سعی کنید هر روزه  5دگوشت برادر مرده خود را بخور

  .دهد چند آیه از قرآن را بخوانید که دل را جال می

                                                 
خدا : فرماید می 76علی آن امام همام در خطبه . است) 7(آموز علی گویا عبارت شهید تحت تأثیر این کالم عبرت -1

بیامرزد مردي را که حکمی را شنید و نیک فهم کـرد و بـه رسـتگاري خوانـده شـد و بـدان روي آورد و فرصـت        
امیرمومنـان  . 56البالغه ترجمه دکتـر سـیدجعفر شـهیدي، ص    نهج. ندگی را غنیمت شمرد و بر اجل پیشی گرفتز

 صـۀ الفر«: فرماید شماري و فرصت توصیه می تعبیر بلند دیگري دارد که ما را به فرصت 20در حکمت ) 7(علی
  .کند چونان گذر ابر سیر می) عمر(وقت » تمرمر السحاب

  .»ها ایاترو«در اصل وصیت  -2
  ).71، ص64بحاراالنوار، ج. (تر از حرمت کعبه است حرمت مؤمن عظیم -3
  ).58الفصاحه، ص نهج(» اشجع الناس من غلب الهوي«: کند مضمون این روایت بلند را تداعی می -4
ن یأکـل  وال تجسسوا وال یغتب بغضکم بعضـا ایحـب اقـدکم ا   «. از سورة حجرات اشاره دارد 12به این فراز از آیه  -5

. مکنیـد ) غیبـت (هاي پنهان مردم کاوش مکنید و از پس یکدیگر بدگویی  در احوال و عیب: ترجمه» لحم اخیه میتاً
  آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردة خود را بخورد؟
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فرموده است، خمینـی ذخیـره خـدا بـراي شـیعه       1قدر این امام را بدانید که عالمه امینی -3
بـر   خدا اگر مرا بکشید و خـونم را  به«اهللا سعیدي در زندان ساواك فرمودند که  است و آیت

  2.»قطره خون من نام مقدس خمینی را خواهید دید زمین بریزید در قطره
سوي خدا باز خواهید گشـت و ایـن یکـی از خصوصـیات      توجه داشته باشید همگی به -4

بخش اسالم است که حرکت انسان بـا هـدف، از او شـروع شـده و بـه او خـتم        کتب روح
جداکننده مکتب اسالم از مکاتب مـادیگري و  و این اصل  3»لیه راجعونا اناهللا و انا«شود  می

پس چه سعادتمند و ارجمندند کسانی که جان و مال خود را به بهاي بهشت . انحرافی است
  4.اند با خدا معامله کرده

پیام تمامی شهیدان ما این بوده و است که هر وقت به یادمان افتادیـد، کودکـان معصـوم     -5
شوند به پاسداران به  عام می  ها قتل دست صهیونیست لبنانی را در نظر بگیرید که مظلومانه به

ها داده به کسانی  آن برادر، بیندیشید که در کردستان سربریده شدند و براي سرهاشان جایزه
  .دیشید که بدست منافقین پروانه صفت سوختندبیان
سعی کنید با خواندن قـرآن، شـرکت در دعـاي کمیـل و توسـل و مجـالس دیگـر بعـد          -6

  .اي بردارید روحانی خود را تقویت کنید و براي آخرت خود توشه
هاي صلح است که در گوشه و کنار این مـرز و بـوم شـنیده     مسئله دیگر در مورد زمزمه -7
توجه داشـته باشـید کـه جنـگ بـد      . شود هایی که درباره جنگ شنیده می یا زمزمهشود و  می

هاي مـا و منـاطق    اما نه در مقام دفع، دشمنِ ما کسی است که مدارس ما و بیمارستان ،است
کند، آیـا   دهد و با بمب و موشک آنها را ویران می مسکونی کشور ما را مورد هجوم قرار می

اي که بر اثر اصابت موشک باشد یا شهیدي را کـه پیکـر مطهـرش     هاي را دید حال خرابه تابه
اي و آیـا   را بر تخت بیمارستان دیـده  5حال کودك معصومی آیا تابه. در زیر آوار مانده است

                                                 
  .تعلیقات. ك.ر -1
  . تعلیقات. ك.ر -2
  .156/ بقره -3
  .111/ توبه -4
لَـت  «: کند ی قرآن کریم را تداعی میعبارت شهید این آیات نوران -5 لَت باَي ذَنـب قُت ئ9و 8/تکـویر (» و اذا الموءدت س 

  »و آنگاه از ختر زنده بگور شده پرسند به کدام گناه کشته شده است؟«: ترجمه
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آري . انـد  کـدامین گنـاه شـهید و مجـروح شـده      اي که اینان به در آن لحظه با خود اندیشیده
شـود صـلح کـرد؟     آیا با یـک وحشـی مـی   . یبرادرم، دشمن ما وحشی است و بسیار وحش

هـاي نبـرد، انتقـام خـون ایـن        مسلماً نه پس بر ماست که با حضور گسترده خود در صحنه
  .هاي بناحق ریخته شده را بگیریم شهیدان و همه خون

طلبم و امیدوارم که به بزرگی خود مـرا   در آخر از تمامی دوستان و آشنایان حاللیت می -8
هایم که امیـدوارم در دعاهایتـان، نمازهایتـان، ایـن حقیـر را       از همکالسببخشید مخصوصاً 

  .فراموش نکنید و براي آمرزش گناهان من دعا کنید
  :اما هدفم از آمدن به جبهه

سـال قبـل    1400من براساس وظیفه و مسئولیتی که در خود براي دفاع از اسالمی که از   
م و در اینجا حضور یافتم و امیـدوارم کـه   به رسم امانتی به ما سپرده شده است، حس نمود

  .خداوند از ما قبول کند
  7/12/1365بعدازظهر روز  51/2ساعت 

  1علی ادهم
  دزفول

  
  

                                                 
 واحد فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی سمنان و در باالي صفحۀ اول آمـده فرازهـاي  : نامه آمده است ذیل وصیت -1

جبهـه بهتـرین محـل    . جبهه بهترین محل یادگیري و فداکاري و ایثـار اسـت  : نامه شهید علی ادهم زیر را از وصیت
جبهه بهترین محل براي نزدیکی بـه خداسـت و بهتـرین محـل     . هاي قرآن است براي خودسازي و درك تفسیر آیه

  .براي جهاد با نفس
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  هاي کلیدي عبارت
I عدرود بر امام خمینی تبلور عینی مکتب تشی. 
I درود بر شما ملت همیشه بیدار ایران. 
I اشقانمؤمنین شب حمله نزدیک است، شب دیدار ع. 
I کند هایی خدا بر بندگان خالصش فخر می آري در چنین شب. 
I جبهه را به هیچ عذري فراموش نکنید. 
I سنت اسالم این است که بهترین خیرت را در راه خدا قربان کن تا پذیرفته شود.  

  اکبر علی :نام
  ادهم :خانوادگی  نام
  سینعلیح :پدر  نام

  طوبا :نام مادر
  1340پانزدهم دي  :تاریخ تولد
شهر سرخه از توابع شهرسـتان   :محل تولد
  سمنان

  دیپلم :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1361وسوم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اکبر ادهم علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  1.»الجنۀ اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم هللان ا«

با درود بر انبیاء و اوصیاء خدا که بندگان را هدایت کردند از ظلمت به نور، و درود بر ائمه 
و . عصارة خلقت که شمعی است در تاریکی) عج(معصومین و درود و سالم بر امام مهدي 

درود بر امام خمینی تبلور عینی مکتب تشیع در حال حاضر، و با درود بر شـهیدان گلگـون   
انقالب اسالمی که با ایثار خون خود به این کشور حیثیت، عزّت و شرف بخشیدند، و  کفن

  . ها گشتید درود بر شما ملت همیشه بیدار ایران که اسوه ملت
اند و تنهـا بـه زنـدگی     ها در خواب خرگوشی خود فرو رفته آري در زمانی که همه ملت  

هـا ملتـی هسـتید کـه بـا داشـتن همـه        اند، شما تن هاي آن چشم دوخته دنیوي و زرق و برق
  . اید عودت کرده ،امکانات رفاهی به فطرت اصیل خود که همان فطرت پاك خدایی است

آري، برادران و خواهران، فطرت انسان خداجوست و اصوالً انسان بر این فطرت آفریده   
شـود   هاي دنیایی بر چهره پاك این انسان کشیده مـی  شده است، اما گاهی حجابی از حجاب

امـا بـرادران، در    .اي غمناك به خود بگیـرد  گردد که دنیا بر اثر این عوامل چهره و باعث می
ها شیرینی و گوارایی نیز هسـت، اگـر    ها و مالمت ها و در پی این همه رنج پس این غمناکی

اش  یعنـی بـه فطـرت پـاك الهـی      ،ملت ما دچار جنگ شد در عوض به اصالت خود رسـید 
  . بازگشت

. ن، بیشتر از این حاضر نیستم وقت شما را بگیرم که زودتر به اصل مطلب برسـیم برادرا  
هـایی خـدا بـر     ، شب دیدار عاشقان، آري در چنـین شـب  2مؤمنین شب حمله نزدیک است

آري در شـب قـدر   . کند، بندگانی که از بهترین چیز خود گذشـتند  بندگان خالصش فخر می
بالـد و فرشـتگان هـر     انسانهاي خالص و صـالح مـی  خداوند قهار در برابر فرشتگان بر این 

                                                 
 .111/ توبه -1
نامه شهید معرفی کرد عملیات رمضـان اسـت کـه در تـاریخ      مناسب شرایط وصیت توان ترین عملیاتی که می نزدیک -2

 .ادرکنی و در شرق بصره انجام گرفته است) عج(الزمان با رمز یا صاحب 23/4/1361
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هایی هستند، آنها در انتظار میهمانانی بودند که خودشـان بـه    لحظه مشتاق دیدار چنین اسوه
بلـه شـب عـروج انسانهاسـت، شـبی اسـت        .خانه میزبان رفته بودند که آنها حبیب خدایند

ه این انتخاب همیشگی فراموش نشدنی که اگر با دیده صواب بنگري انتخاب خواهی شد ک
  . است
شب قدر است بهتر از هزار شب و خوش به سعادت انسانی که در این شب به شهادت   

  . محشور خواهد گشت )7(بن ابیطالب برسد که با امام علی
  : اما چند تقاضا دارم

برادران و خواهرانم، تا زمانی که در قید حیات هسـتید امـام را تنهـا نگذاریـد کـه تنهـا         
االمکان  تن امام مساوي است با نگهداشتن اسالم، و به فرامین امام گوش دهید و حتینگذاش

  . آنرا به اجرا درآورید
برادرانم جبهه را به هیچ عذري فراموش نکنید که این جبهه جبهه اسالم است که جنـگ    

  . ما جنگ اسالم و کفر است
ا در همه موارد الگو و نمونه که شم طور همانوصیتی هم براي برادران پاسدارم، برادران   

  . هاي شهدا را فراموش نکنید بودید این بار نیز الگو شوید و ازدواج با خانواده
یادتان نرود، همچنـین   1اکبر گیرید روضۀ حضرت علی در مراسم و مجالسی که براي من می

  . دعاي کمیل
  : ام و اما پیام براي خانواده

خیلی سخت است، اما مادر چه کنم که اسالم بزرگتـر  دانم که فراقم براي شما  مادرم، می  
مادرم، اگر مـن شـهید شـدم بـرایم     . خاطر این چیزها در راهش فدا نشویم از آن است که به

دانم براي شما هم  و اما شما پدرم، می. نماز شکر بخوان که باعث آرامش و خوشحالیم شود
ینم را نس بت به اسالم و قرآن ادا کنم کـه  مشکل است، اما پدرم فرصت خوبی است که تا د

  . که خداوند این قربانی را از شما بپذیرد... ترین راه بود، و انشاءا این بهترین و نزدیک

                                                 
  .تعلیقات. ك.ر -1
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و اما خواهرم، اگر من دلبند شما بودم، اگر من نور دیدة شما بودم، اصوالً سـنت اسـالم     
خواهرم عالوه بر اینکه . این است که بهترین خیرت را در راه خدا قربان کن تا پذیرفته شود

  . کنید، مادرم را نیز تسلّی خاطر دهید شما گریه نمی
اما برادرم، سعی کن که بیشتر از اینها به اسالم خدمت کنی و آن مقـدار پـولی کـه دارم      

  . براي جبهه بفرستید و مقداري را هم به کسانی که از من طلبکارند بدهید
  . لب مغفرت میکنمدر پایان از همه برادران و دوستان ط

  .هدیه به رهبر ماست ،خونی که در رگ ماست
  »والسالم«

21/4/61  
  اکبر ادهم علی ،بنده حقیر خدا

  .اذان مغرب است
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  هاي کلیدي عبارت
I و فنتۀو قاتلوهم حتی التکون [ تنها انگیزه این حقیر عمل به آیه شریفه که در اول ذکر شد...[. 
I ز براي من گریه نکنیدام هرگ والدین گرامی. 
I بر مظلومیت آقا اباعبداهللا بنالید. 
I در دعاهایتان امام و رزمندگان را فراموش نکنید. 
I مواظب باشید خون شهیدان پایمال نشود.  

  محمدرضا :نام
  اردکانی :خانوادگی  نام
  حسین :پدر  نام
  صغرا :مادر نام

  1346پنجم دي  :تاریخ تولد
  دامغان :محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

ــزار ــردوس :م ــهداي ف ــزار ش رضــاي  گل
 زادگاهش



 537اردکانی، محمدرضا      ¹استان سمنان 

  محمدرضا اردکانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 علـی  الو یکـون الـدین کلـه هللا فـان انتهـوا فَـال عـدوان ا        فتنـۀ و قاتلوهم حتی التکون «

که در زمین فتنه و فسادي نمانـد و آئـین همـه     اي مؤمنان با کافران جهاد کنید« 1.»الظالمین
دین خدا گردد و چنانچه دست از فتنه کشیدند با آنها عدالت کنید که ستم جز بر ستمکاران 

  .»روا نیست
 اهللا نـام  بـه . اعزامـی از دامغـان   ،336به شماره شناسـنامه   ،محمدرضا اردکانی ،این حقیر  

هاي پریشان است و با درود  بخش دل که نامش آرام آن نام بهپاسدار حرمت خون شهیدان و 
آن حضـرت امـام    برحـق و با درود بر نایب ) عج(بر یگانه منجی عالم بشریت آقا امام زمان

هاي اسیر در دام طاغوت و با سالم به خانواده معظم شهدا که در  امت روشنگر وجود انسان
عزیزان و مدافعان حق و حقیقت را پرورانیدنـد و بـا درود بـه شـهیدان راه      دامان پاك خود

  . باختگان و ایثارگران جبهه حق علیه باطل حق، جان
خورم که  باید بگویم که واقعا حسرت می«ات از آمدن به جبهه چیست اوالً  گویند انگیزه  

کنار شهیدان آینـده و  چون جبهه جاي عاشقان است و بودن در » چرا زودتر به جبهه نیامدم
امـا  . دارد که زبان الکن این حقیر قادر بـه توصـیف آن نیسـت    2رزمندگان حاال، چه معنایی

انگیزه، تنها انگیزه این حقیر عمل به آیه شریفه که در اول ذکر شد و لبیک گفـتن بـه نـداي    
هیدان آن و ادامه دادن راه شـ  3)رفتن به جبهه واجب کفایی است(رهبر کبیر انقالب اسالمی 

تـر از آنـم کـه بـراي ملـت       و اما پیـام، مـن کوچـک   . باشد باختگان راه حق و میهن می جان
فقط سخنی دارم با پدر ومـادر  . چه رسد به پیام ،شهیدپرور و دلیر ا یران عرضی داشته باشم

د هرگز براي من گریه نکنید بلکه بر مظلومیت آقا اباعبـداهللا بنالیـ   4ام م، والدین گرامیا گرامی
و هر وقت به یاد این حقیـر افتادیـد بـه یـاد آوریـد خـانواده معظـم شـهدا را کـه چگونـه           

                                                 
 .»فان اهللا بما یعطون بصیر«آورده است  فال عدوان اال علی الظالمینشهید اردکانی به جاي . 193/ بقره -1
 .»منایی«در اصل وصیت تایپی  -2
 .جلدي 22صحیفه امام دوره . عبارت از امام خمینی است -3
 .»گرام«در اصل وصیت  -4
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در دعاهایتان امام و رزمندگان را فراموش نکنیـد  . وار صبر را پیشه خود ساختند )3(زینب
عزیزان و نورچشـمان مواظـب دسیسـه دشـمنان باشـید و      : آموز واما سخنی با عزیزان دانش

هاي آنچنانی آرایش نکنید کـه دسـت دشـمن در کـار اسـت و بـا        سهرگز خودتان را با لبا
شدیداً مقابله کنیدو تنها سخن این حقیـر ایـن اسـت کـه مواظـب باشـید خـون         ،حجابی بی

   1.محلّ دفن فردوس رضا. شهیدان پایمال نشود
  »والسالم«

  محمدرضا اردکانی
17/11/60  

  
  

                                                 
  .فردوس رضا نام گلزار شهداي شهرستان دامغان است -1
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  هاي کلیدي عبارت
I را بشناسند) 7(را و حسین) 7(م را و علیدارم که شیعیان اسال میدا. 
I نخواهیم بود )7(و حسین )7(اگر ما علی را نشناسیم دوست علی. 
I کنم که در جبهه با نابودي کفار کشته شوم من افتخار می.  
  
  

  مهدي :نام
  اردکانی :خانوادگی  نام
  رضا :پدر  نام

  سلطان فاطمه :نام مادر
  1340دهم مهرماه  :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
   دیپلم :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1360سوم اسفند  :تاریخ شهادت
  تنگه چزابه :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

 فــردوس رضــاي گلــزار شــهداي :مــزار
 زادگاهش



 541اردکانی، مهدي      ¹استان سمنان 

  ∗مهدي اردکانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ار سـاخت و  هـا را از نعمـات خـویش برخـورد     نام خداوندي کـه مـا را آفریـد و انسـان      هب

آیـیم و یـک روز از دنیـا     دنیا می  هروزي ما ب 1.»اوست سوي بهبازگشت همه «خداوندي که 
الشـأن انقـالب اسـالمی و بنیانگـذار      و با سالم و درود به رهبر عالیقـدر و عظـیم   ،رویم می

همـه مـا   . باشـد  هاي گمراه می کننده ما انسان سالمی ایران امام خمینی که هدایتجمهوري ا
کنیم و چه خوبست که مسئولیتی را که خداوند بر دوش مـا گذاشـته    وي اهللا رجعت میس هب

هللا و ه بهتـر بـر دوش بکشـیم و در قبـال ا    این بار سنگین را هرچ ،ایم را پذیرفته است و آن
کشـد و روح را از بـدن    مرگ روزي ما را در آغوش می. جامعه، بطور کامل به انجام رسانیم

یکـی در اثـر سـانحه     2.انسانی به یک نحو از این دنیا خواهد رفـت  هر. ما جدا خواهد کرد
چه با شمشیر و چه با قلم و چـه  . دیگري در بستر بیماري و یکی هم در جهاد فی سبیل اهللا

گونه افراد شهید، شاهد  این. کفر و باطل و با هر ستمگري با زبان جهاد در راه اهللا و مقابله با
و دیگـران را  . شود ن آنها ریشه اسالم و ریشه حق تنومند میباشند و از خو زمان خویش می

مروز ملت ما در برابـر  ا. گردد ز بر تعدادشان افزوده میکند و هر رو به این روش دعوت می
جنگد و من از خداوند قادر متعال، این آرزو را دارم کـه   کند و می کفر و باطل ایستادگی می

کفر بجنگم و اگر لیاقت داشتم، شاید در جبهه کشـته   بتوانم هرچه زودتر به جبهه بروم و با
خـواهم کـه در    و از خداوند می ،سوي تکامل هشوم و کشته شدنم گامی باشد در راه اهللا و ب

. پایان نرسانم و کشته شدنم در راه اهللا باشده عمر خود را ب ،بستر بیماري و یا در اثر سانحه
جبهه نبرد اسـالم بـا کفـر و حـق علیـه      که در  کنم آرزو میو بیشتر . به هر صورت که باشد

امان ملت ایران با دشمن، کفار بعث عراق با از بـین بـردن مـزدوران عراقـی      باطل و نبرد بی
را بشناسـند و  ) 7(را و حسـین ) 7(امیدوارم که شـیعیان اسـالم را و علـی   . کشته شوم

                                                 
نامـه شـهید مهـدي اردکـانی تـاریخ شـهادت        وصـیت : اهللا الرحمن الرحیم آمده است در باالي وصیت عالوه بر بسم -∗

  .محل شهادت چزابه 1/12/60
 .اشاره دارد 145/بقره» الیه راجعون اناهللا وانا« به آیه -1
  .35انبیاء آیه / کل نفس ذائقه الموت: عبارت شهید به این آیه اشاره دارد -2
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 )7(سـین و ح )7(را نشناسـیم دوسـت علـی    )7(اگر ما علـی . دیگران را آگاه کنند
  .نخواهیم بود

خواهم که اگر من لیاقت کشـته شـدن در جبهـه را داشـتم،      در پایان، از مادر خویش می  
زده نباشد و باید خیلی خوشحال شود که فرزند او الاقل در اثـر   هیچ ناراحت و گریان و غم

کشـته  کنم که در جبهه با نـابودي کفـار    سانحه و بیماري از دنیا نرفته است و من افتخار می
شوم و چون من لیاقت شهید شدن را ندارم، براي آنکه هنوز گناهانم بسیار است و تـا پـاك   

  .راه بسیار زیاد و پرپیچ و خمی را باید طی کنم ،شوم
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  مهدي اردکانی
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  هاي کلیدي عبارت
I اي مردم دست از اسالم و آئین محمدي برندارید. 
I ست از ائمه اطهار برنداریدد. 
I قلب امام زمان را از خود شاد نگه دارید. 
I همچنان مردم کوفه نباشید که خداي نکرده، حسین زمان تنها بماند. 
I از انقالب اسالمی حمایت کنید. 
I دارید  ها را گرم نگه جبهه. 
I اسلحه بزمین افتاده شهیدان را برگیرید. 
I دا، از صحنه بدر رویدنباشد که خداي ناکرده با زیاد شدن شه . 
I اي خواهرانم، در شهادتم همچو زینب صبور باشید .  

  اکبر علی :نام
  اسد :خانوادگی  نام
  رضا :پدر  نام

  معصومه :نام مادر
  1339وششم بهمن  بیست :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد
  اول متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

ونهـم اردیبهشـت    بیست :تاریخ شهادت
1365  

  مهران  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اکبر اسد علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»الیه راجعون اناهللا و انا«

درسـتی کـه خداونـد     به« 2»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
  .»ندکن کسانی هست که در راهش جهاد می 3دار دوست

: تـاریخ تولـد   ،صادره از شـاهرود  ،834: شماره شناسنامه ،اسد: نام خانوادگی ،علی اکبر: نام
1339.  

خـوار خـود، یعنـی صـدام را      دانیم، امروز استکبار و کفر جهانی نوکر و جیره همه ما می  
ور شود،  تجهیز کرده است که به این انقالب اسالمی و سرزمین و کشور اسالمی ایران حمله

کـرد، در ایـن سـرزمین، شـیران و      ولی فکر ایـن را نمـی  . ا بتواند انقالب را شکست بدهدت
دالورمردانی هستند که چون کوهی اسـتوار، همچـون مشـتی فـوالدین، بـه یـاري اهللا و بـه        

کننـد و   4امام زمانشان زعیم عالیقدر امام خمینی در برابـرش، چنـان قـد علـم     نایبرهبري 
نماینـد کـه نظـر دنیـا را بـه خـود         ]مـی [ر، از جان گذشتگی چنان شجاعت و رشادت، ایثا

این چه ایمانی است این چه اسالمی ! بار خدایا، این چه مکتبی است؟. نمایند ] می[معطوف 
آفریند؟ شکرت خدا، شکرت اهللا، شکرت ایـزدا، کـه    است که چنین سربازان جان برکفی می

هـاي   رزانی، دالورمردانـی و اسـوه  با یاري تـو در صـف چنـین مبـا     5این حقیر هم توانست
تـوانیم بجـا    توانیم همچو آنان باشیم، ولی شکرت را نمـی  کند اگرچه نمی 6شجاعتی رسوخ

                                                 
  .56/ بقره -1
  .4/ صف -2
 .»دوستار«در اصل وصیت  -3
 .»الم«در اصل وصیت  -4
 .»نتوانست«در اصل وصیت  -5
خالف انتظار و توقع است در رسوخ کردن معنـاي نفـوذ و ورود غیرقـانونی یـا ایجـاد      . کند یعنی وارد شودرسوخ  -6

رزمنـده، موحـد، شـجاع، مـؤمن،      انرخنه یا خلل نهفته است، در حالی که منظور شهید قرار گرفتن در صف برادر
 .خداترس و دالور و قهرمان است
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به این حقیر هم تـوانی عطـا بفرمـا، تـا      ]ا[خداوند. آوریم، که توانستیم در میانشان راه یابیم
تیزیم و آنـان را در  ناپذیر با دشمنت بس چنان آنها با شهامت، با شجاعت، با رشادت شکست

مقابل کتابت قـرآن، بزانـو درآوریـم، و حـرم مطهـر اباعبـداهللا الحسـین را از لـوث وجـود          
هاي کافر و بعد از آن قدس عزیز را، از چنگال دشمن دیرینه اسالم، اسـرائیل غاصـب،    بعثی

. هللانشـاءا . بیرون آوریم و نماز جمعه را به امامت رهبر خویش در آن مکان مقدس بپا داریم
بلکه با چشـمی بـاز    .ام که نگویند کورکورانه به جبهه رفت آري، اینها را براي این ذکر کرده

  .راه را شناخت و رفت
من چه باید وصیت کنم، تا حق تمام مردم را ادا کرده باشم، اال وصیت بر حفظ اسـالم،    

قلـب امـام   . ریداي مردم دست از اسالم و آئین محمدي برندارید، دست از ائمه اطهار برندا
ش را تنها نگذارید، همچنان مردم کوفه نباشید که خداي نایبزمان را از خود شاد نگه دارید، 

از انقالب اسالمی حمایت کنیـد، پشـتیبان دولـت اسـالمی     . تنها بماند 1نکرده، حسین زمان
  .باشید

. ودنکـرده خـون شـهیدان عزیزمـان پایمـال شـ       2ها را گرم نگه دارید، نکند خداي جبهه  
بر دشمن زبون بتازیـد، کـه خداونـد پیـروزي را در     . اسلحه بزمین افتاده شهیدان را برگیرید

هـا و شـهید    در سـختی  3»ان اهللا مع الصابرین«فقط کمی صبر . قرآن به ما بشارت داده است
اینـان  . ناکرده با زیاد شدن شهدا، از صحنه بـدر رویـد   4دادنها مقاوم باشید، نباشد که خداي

  .»اند اهللا اکبر زنده انشهید« .ندا زنده
ایـد، کـه هـیچ دردي از     بندهاي دنیا محکم کرده با و شما اي کسانی که بندهاي دلتان را  

] را[ها  حفظ این جبهه 5ستنکنید و با مربوط دان هاي محروم را درك نمی هاي انسان این رنج
د، تا نداي پـی در پـی   ای اید و گوش خود را گرفته خود را از آن ساقط کرده ،به دیگران] را[

ایـد، تـا    هایتان را بسته هاي دردآلود شهید داده و کودکان یتیم را نشنوید و چشم امام و گریه
                                                 

 .تغرض از حسین زمان، حضرت امام خمینی اس -1
  .»خدائی«در اصل وصیت  -2
 .153/ بقره -3
 .»خدائی«در اصل وصیت  -4
 .»دادن«در اصل وصیت  -5
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هاي مردم را به چشم نبینید، تا خود در کنـار همسـرانتان آرام بیاسـایید، دیگـر بـاز       مصیبت
کنـد، اال در   نمی هیچ چیز این بندهاي دنیا را از جان شما پاره) 7(ایستید، که به قول علی

ها کمی سسـتی تـن و روح را بشـکنید و هجـوم      ها، شماها اي انسان هاي مصیبت زیر دندان
  .کند در راه عشق آزمایش می را روحی داشته باشید که خداوند همگی

خداوندا تو خود شاهدي که حق هیچ کس را نتوانستم ادا نمایم، پدر و مادرم خواهرانم   
  .توانستم حق ولی فقیه و رهبرم را اداء کنم نایانم و اي کاش میو برادرانم خویشان و آش

ایـد، از شـما حاللیـت     شما اي پدر و مادر عزیزم که زحمات زیادي بـراي مـن کشـیده     
خواهم که در شهادتم چـون کـوهی راسـخ     از شما می. امیدوارم که مرا عفو نمایید. طلبم می

سر را بلند کنید و به . در رفتیده د از میدان بایستادگی نمایید تا کسی نگوید با دادن دو شهی
امیدوارم که مرا بـه  . نمودم 1مخصوصاً شما مادر، من به شما پرخاش. این افتخار فخر ورزید

در شهادتم گریه خواسـتی بکنـی بکـن،     .در شهادتم صبور باش. بزرگی خودت عفو نمایید
ن و اما شـما اي پـدر، کـه    و یاران باوفایش گریه ک) 7(بر مصیبت حسین ،ولی نه بر من

خواهم که نتوانسـتم حـق شـما را ادا     برایم زحمات فراوان کشیدید، از شما هم معذرت می
مبادا عملی انجـام دهیـد   . کنم و اما شما اي خواهرانم، در شهادتم همچو زینب صبور باشید

ابران صبر داشته باشید که خداونـد بـا صـ   . روح مرا آزار و اجر خویش را ضایع کنید 2]که[
  3.است
اند از دوستان در امر کشـاورزي یـا    کار داشته 4]و[در پایان از تمام کسانی که با من سر   

اگر به کسی بدهکارم بـه وصـیم کـه همانـا پـدرم      . طلبم بار فروش، حاللیت می عزیزان تره
باشد، طلبش را وصول نماید و از هر کس که طلبکـارم بـه او بخشـیدم، از شـما وصـی       می

خواهم مقدار نوزده هزار تومان به ایرج علیکـاهی، طـی چکـی بـدهکارم کـه در       یعزیزم م
باشـد و   سی هزار تومان بانک کشاورزي که سررسیدش برج شـش مـی  . درون کیف هست

                                                 
 .»پرخاشم«در اصل وصیت  -1
  .که بر مبناي سیاق کالم اضافه شده است -2
  .153/بقره »الصابرین ان اهللا مع«. کند عبارت مفهوم این آیه را تداعی می -3
به سیاق عبارت و حکـم  . زیرا سرکار با سرو کار معناي متفاوت دارد. فه شده استاضا »واو«براي رفع غلط خوانی  -4

 .استحسان باید سر و کار درست باشد
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مقدار بیست هزار تومان هم، سهم خمس بدهکارم، بدهید و سی هزار تومان هم به خودتان 
کرده، از آن بردارید و پـنج هـزار تومـان هـم رد      1بدهکارم، از مالی که از خداوند به ما عطا

  .بدهید 2مظالم
  »تهبرکااهللا و رحمۀسالم علیکم و الو«

  محل دفن مزار شهدا شاهرود در کنار برادر شهیدم
  علی اکبر اسد ،الحقیر

28/2/65  
  
  

                                                 
  .است» اعطا«در اصل وصیت . باید واژه عطا درست باشد -1
ه و نیـز  ماند در اکثر وصایا پایبندي شهدا به حالل کردن همان مختصر مالی که برایشان باقی. در اصل وصیت مضالم -2

حاللی طلبیدن از دوستان و آشـنایان یـک اصـل     ،ردمظالم، بجاي آوردن نماز و روزه قضا، رضایت گرفتن از مردم
این نماد روشنی است از یک تربیت مکتبی و اعتقاد قلبی و راسخ داشتن به مسائل شرعی و حـالل و حـرام   . است

واقعـاً غیرعمـد    برخی اعمال مثل نمـاز و روزه  کهو حق و ناحق و اداي وظایف و تکالیف الهی، حتی در صورتی 
  .قضا شده باشد

یکسال برایم نماز و سه ماه هم روزه یا بگیرید یا . در حاشیه سمت چپ صفحه سوم اصل وصیت یادآور شده است .*
 .سپارم تان را به خدا می بدهید بگیرند، همه



 549اکبر      یاسد، عل ¹استان سمنان 
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 551اکبر      یاسد، عل ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  به این انقالب کمک کند ،تواند تواند با مال یا جان و یا هرگونه می اگر میانسان مسئول است. 
I باید به جبهه بروم و اسلحۀ به زمین افتادة برادران شهیدم را از زمین بلند کنم. 
I این جنگ، جنگ کفر و اسالم است. 
I باالتر از شهادت در راه خدا نیست سعادتی. 
I تنها بگذاریمرا  مامنکند ما ا ،خداي نکرده. 
I وسل را زیاد بخوانیددر دعاي کمیل حتماً شرکت کنید و دعاي ت. 
I  او است سوي بههمه از خداییم و بازگشتمان. 
I برادرانم را خوب تربیت کنید که اجر شما با خدا است.  
  

  احمد :نام
  اسدیان :نام خانوادگی

  اسداهللا :پدر  نام
  شریفه :نام مادر

  1342دوازدهم آبان  :تاریخ تولد
  شاهرود :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361رداد دوم خ :تاریخ شهادت
  خرمشهر  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 553اسدیان، احمد      ¹استان سمنان 

  1احمد اسدیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
باهللا و رسوله ثم لم یرتـابوا و جاهـدوا بـاموالهم وانفسـهم فـی       اانما المؤمنون الذین آمنو«

منحصراً مؤمنان واقعی آن کسانند که بـه خـدا و رسـول او    « 2»لصادقوناهللا اولئک هم ا سبیل
ایمان آوردند و بعداً هیچگاه شـک و تردیـدي بـه دل راه ندادنـد و در راه خـدا بـا مـال و        

  . »جانشان جهاد کردند اینان به حقیقت راستگو هستند
یـا جـان و یـا    توانـد بـا مـال     که اگر مـی  ،انسان مسئول است در برابر خدا در این زمان  

کـنم   دیگر احساس می ،به این انقالب کمک کند و من بنا بر این مسئولیت ،تواند هرگونه می
که ماندنم هیچ درست نیست و باید به جبهه بروم و اسلحۀ به زمین افتادة برادران شهیدم را 

در از زمین بلند کنم، تا از اسالم دفاع کنم، چرا که این جنگ، جنگ کفـر و اسـالم اسـت و    
این راه راضیم به رضاي خدا، که اگر در راه او به شهادت رسیدم و خدا این بندة سر تـا پـا   

برادران این را بدانید که اکنون یاري امام . دیگر سعادتی از این باالتر نیست ،گناه را پذیرفت
تـوانیم امـام را    با کار و صحبت بیشتر، با قلم و به هر صورت که مـی . از اهم واجبات است

در  .نکند ما او را تنها بگـذاریم و هیچگـاه از دعـا یادتـان نـرود      ،یاري کنیم و خداي نکرده
دعاي کمیل حتماً شرکت کنید و دعاي توسل را زیاد بخوانید و این دعا که الهام شده الهـی  

تـا انقـالب   ) عـج (خدایا، خدایا، تو را به جان مهدي«که  :است را هیچ وقت فراموش نکنید
  . »نگه دارنی را خمی) عج(مهدي

خواهم که برایم دعا کنند که خدا از گناهانم  از دوستان و آشنایان و تمام مؤمنان خدا می  
پدر و . خواهم که اگر خطایی سر زده به بزرگی خودشان ببخشند درگذرد و از تمام آنها می

ذا و ا« ]کـه [فرمایـد، بگوییـد    ي کـه قـرآن مـی   طور همان ،مادرم اگر خبر شهادت من رسید
کـه مؤمنـان خـدا بـا مـال و جـان و ثمـرات         3.»الیه راجعون انّاهللا و انّا اقالو مصیبۀاصابتهم 

                                                 
 .»اسداهللانامه احمد اسدیان فرزند  وصیت«: در باالي وصیت آمده است -1
 .15/ حجرات -2
 .156/ بقره -3
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همـه از   :گویند می ،شود شوند و هنگامی که به آنها مصیبتی وارد می زندگی خود امتحان می
خواهنـد   هایم را اگر بـرادران و خـواهرانم مـی    کتاب. سوي او است خداییم و بازگشتمان به

خـواهم کـه    وگرنه به کتابخانۀ مسجدي بدهند تا بیشتر اسـتفاده شـود و از شـما مـی    باشد، 
  .برادرانم را خوب تربیت کنید که اجر شما با خدا است

  »والسالم«
19/1/61  

  احمد اسدیان
  
  



 555اسدیان، احمد      ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I آید مرگ حق است و خالصه دیر یا زود به سراغ آدم می. 
I بمیرد چه بهتر که انسان در راه خدا. 
I تر اینکه، در راه خدا جنگ کند و شهید شود عالی. 
I تابی نکن در شهادتم بی ،همسرم. 
I خدا توسل کن که سرپرست و ولی همه ما خداوند متعال استه ب. 
I گونه تربیت کنی )7(و علی) 3(اهللا را فاطمه سعی کن زهرا و حجت ،همسرم. 
I در انجام امور شرعی کوشا باشید ،دوستانم. 
I هاي داخلی که هدفشان جز خوردن و خوابیدن نیست، ندهید هاي شیطان فگوش به حر. 
I همیشه طرفدار روحانیت متعهد مبارز باشید که الفباء معنوي جامعه هستند .  
  

 محمدباقر :نام
  نژاد اسدي :خانوادگی  نام
  حسن :پدر  نام

  نسا بی بی :نام مادر
  1335چهارم اسفند  :تاریخ تولد

ــد  ــل تول ــع   :مح ــرخه از تواب ــهر س ش
  سمنانشهرستان 
  در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت

ستاد پشتیبانی جنگ و  :کننده ان اعزامارگ
  سازندگی جهاد

  1365ام دي  سی :تاریخ شهادت
  شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 557محمدباقر      نژاد، اسدي ¹استان سمنان 

  نژاد  ديمحمدباقر اس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1.»الیه راجعون قالوا اناهللا و انا مصیبۀالذین اذا اصابتهم «

درود و سالم خداونـد بـر نایـب امـام     . بیاء و اولیاء خداوند علیهم السالمدرود و سالم بر ان
و درود و سالم خداونـد برتمـامی   . رهبر مستضعفین و مرجع تقلید شیعیان جهان) عج(زمان

  . ویژه شهداي جنگ تحمیلی شهداي اسالم به
ـ    اغ سـر ه برادران و خواهران عزیز، ملت مسلمان، مرگ حق است و خالصه دیر یا زود ب

باري انسان از بـین بـرود پـس     آید و گذشته از این معلوم نیست با چه وضع فالکت آدم می
لذا . تر اینکه، در راه خدا جنگ کند و شهید شود چه بهتر که انسان در راه خدا بمیرد و عالی

من با آگاهی تمام و براساس احساس وظیفه شرعی عازم جبهه شدم تا از اسالم و مملکـت  
  . ت کرده باشماسالمی حمای

  : و اما پیام من به وابستگان و دوستان
خدا توسل کن که سرپرست و ولی همه ما خداوند ه تابی نکن، ب در شهادتم بی ،همسرم  

هی بـرد  اصورت ثواب و اجر شهید را خـو  متعال است صبر و شکیبایی پیشه کن که در این
ت کنـی، تـا از سـربازان    گونه تربی )7(و علی) 3(اهللا را فاطمه سعی کن زهرا و حجت

  . باشند) عج(امام زمان
طلبم و ثانیاً از شهادتم ناراحت نباشید  اوالً از شما حاللیت می ،شما اي پدرم و اي مادرم  

شـتافت  ) عـج (افتخار کنید که چنین فرزندي تحویل جامعه دادید که به یاري امام زمان ]که[
ید شد و هم چنین پدر و مـادر شـهید   و در راه خدا شه ،و از اسالم و مسلمین حمایت کرد

کوشش کنید در انجام وظیفه شرعی خود . خواهم که مرا ببخشید برادرانم از شما می. هستید
  . بیشتر یاور اسالم و حامیان اسالم باشید که هستید .کوتاهی نکنید

                                                 
 .»فبشر الصابرین«در اصل وصیت قبل از آیه فوق آمده . 156/ بقره -1
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در  .خواهم که مرا ببخشـید چـون در وقـت اعـزام شـما را ندیـدم       خواهرانم، از شما می  
خواهم فرزنـدانتان را طـوري تربیـت کنیـد کـه همیشـه        از شما می .صبري نکنید م بیشهادت

  . طرفدار اسالم و خط روحانیت متعهد مبارز باشند
در انجام امور شرعی کوشا باشید و گوش بـه دسـتورات و فرمـان امـام عزیـز       ،دوستانم  

خـوردن و  هاي داخلی که هدفشـان جـز    هاي شیطان شکن باشید گوش به حرف خمینی بت
معنوي جامعه الفباء همیشه طرفدار روحانیت متعهد مبارز باشید که . خوابیدن نیست، ندهید

  . هستند
اسالم عزیـز را بـر   . خداوندا به ما توفیق انجام وظیفه عنایت کرده و ما را ثابت قدم بدار  

  . کفر جهانی پیروز بگردان
  نژاد دينامه محمدباقر اس شهادت

  
  
  



 559محمدباقر      نژاد، اسدي ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  ي کلیديها عبارت
I تا دینم را به اسالم عزیز ادا کنم ،من به جبهه آمدم. 
I مبادا در شهادت من بگریید ،پدر و مادر عزیز. 
I تر از شهادت نیست هیچ کامی شیرین. 
I وار زندگی کنید برادرانم همیشه حسین. 
I پیام شهیدان را به گوش جهانیان برسانید )3(خواهرانم شما هم موظفید همانند زینب. 
I ام و به او وفادارم ام خمینی میثاق بستهمن با ام.  
  

  حسن :نام
  اسکندري :نام خانوادگی

  قربانعلی :پدر  نام
  رقیه :نام مادر

  1344سوم مهر  :تاریخ تولد
روســتاي فرومــد از توابــع  :محــل تولــد

  شاهرودشهرستان 
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

ت وششـم اردیبهشـ   بیست :تاریخ شهادت
1365  

  عمران عراق  حاج :محل شهادت
  بمباران هوایی :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 561اسکندري، حسن      ¹استان سمنان 

  حسن اسکندري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
مپندارید کسانی که « 1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
و نگوییـد  » خورنـد  اند و در نزد خدا روزي می اند نه بلکه زنده راه خدا کشته شوند مرده در

  . تر از شهادت نیست ام از دنیا رفت چون هیچ کامی شیرینکه ناک
  نامۀ شهید حسن اسکندري از فرومد شاهرود  وصیت

بوسـم و   اینجانب دست و بازوي شما رزمندگان را که همانا دست خدا باالي آن است مـی «
  )امام خمینی( 2.»کنم بر این بوسه افتخار می

عنوان وصـیت   اي به چند کلمه. مندگان اسالمشکن و با سالم بر رز با درود بر خمینی بت  
عـرض  . م و برادران عزیزم و خواهران عزیزما سالم گرم من به پدر و مادر گرامی. نویسم می
من به جبهه آمدم تـا  . دانم چگونه زحمات شما را جبران کنم کنم پدر و مادر عزیزم، نمی می

بگوییـد کـه    ،دا در شهادت مـن بگرییـد  مبا ،پدر و مادر عزیز. دینم را به اسالم عزیز ادا کنم
 ،خواهران و بـرادران عزیـزم  . تر از شهادت نیست چون هیچ کامی شیرین .ناکام از دنیا رفت

بـرادرانم همیشـه   . شرمسار و خجلم از این که نتوانستم براي شما کار مفیـدي انجـام دهـم   
ظفیـد هماننـد   خـواهرانم شـما هـم مو   . وار زندگی کنیـد و در دنیـا آزاد مـرد باشـید     حسین
از گناهـان مـن   . خـدایا مـرا بـبخش   . پیام شهیدان را به گوش جهانیان برسانید )3(زینب
اند این است که هـر   پیامم به آنان که بر ضد اسالم برخاسته .تو کریم و رحیم هستی. درگذر

پیـامم بـه ملـت ایـن     . در برابر خدا و شهیدان مسئولند. چه زودتر به آغوش اسالم بازگردند
را ادامـه دهنـد و    )7(علـی  بن بخش حسین که همیشه در صحنه باشند و راه سعادتاست 
ام و به او وفادارم، زیرا که او بـه اسـالم    من با امام خمینی میثاق بسته. وار زندگی کنند زینب

 ،دست از او نخواهم کشید و اگر من شـهید شـدم   ،وفادار است و اگر چندین بار مرا بکشند
                                                 

پیامم به ملت این است کـه همیشـه در صـحنه     :نامه به قلم شهید اسکندري این عبارت آمده است در باالي وصیت -*
  .را ادامه دهند )7(علی بن بخش حسین باشند و راه سعادت

 .169/آل عمران -1
 .17ص . امام خمینی تبیان قواي مسلح -2
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امان ببرید تا بـرادرانم و خـواهرانم ببوسـند و بعـد بـه بهشـت شـهیدان         تابوت مرا در خانه
  2»الیه راجعون اناهللا وانا«. ببرید 1فرومد

  حسن اسکندري از فرومد
  
  
  
  

                                                 
 .فرومد از روستاهاي تابعه شهرستان شاهرود، مولد و مزار شهید حسن اسکندري است -1
 .»سوي اوست ما از خداییم و بازگشتمان به« :ترجمه. 156/ بقره -2
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  هاي کلیدي عبارت
I اند راهی را که بنده انتخاب نمودم، راهی است که اولیاء اهللا رفته. 
I باشیم چنین مسلمین مسئول میهمگی ما در قبال اسالم و شهداي اسالم و هم. 
I باید راه شهداي اسالم را ادامه دهیم. 
I باید مسئله جهاد را اجرا نماید ،کسی که مسلمان واقعی است. 
I ما همیشه باید بیاد خدا و مردن باشیم. 
I ادامه دهیم) عج(را تا ظهور مهدي) 7(باید راه امام حسین. 
I نماز را در اول وقت بخوانند. 
I یت نمایندمسائل دینی را رعا. 
I نماز را سبک نشمارند. 
I سعی کنند نماز را با جماعت در مساجد و نمازهاي جمعه فراموش نفرمایند .  
I اما اسالم عزیزتر است ،پدر و مادر عزیز، شما پیشم عزیز هستید. 
I ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند.  

  ساجد :نام
  اسکندري :نام خانوادگی

  شیرآقا :پدر  نام
  زیبا :نام مادر

  1327وپنجم اسفند  بیست :تاریخ تولد
  دماوند :محل تولد
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ودوم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  الرصاص عراق  ام :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي شهرستان مهدیشهر :زارم
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  ساجد اسکندري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
و ) عـج (ابن الحسن العسکري حضرت مهـدي  حجۀه منجی بشریت با سالم و درود بر یگان

نایب برحقش امام خمینی و با آرزوي پیروزي رزمندگان اسالم در سراسر جهان و برقراري 
حکومت عدل الهی در جهان و شفاي عاجل مریضـان و مجـروحین اسـالم و آزادي اسـراء     

ب ساجد اسکندري فرزنـد شـیرآقا   هاي ابر جنایتکاران جهان وصیتنامه اینجان اسالم از زندان
ـ     161دارنده شناسنامه شماره  شـرح زیـر    همتولد فیروزکوه شغل کارمنـد راه آهـن سـمنان ب

  .باشد می
کـه   يطـور  همـان انـد و   راهی را که بنده انتخاب نمـودم راهیسـت کـه اولیـاء اهللا رفتـه       
لیـاء خـاص   را براي او جهاد دري از درهاي بهشت است که خدا آن« :فرماید می) 7(علی

فرمایـد بـاالي هـر عمـل نیـک، عمـل نیـک         می) 6(و رسول اکرم 1»خود گشوده است
دیگري است، تا اینکه مرد در راه خدا کشته شود پس چـون در راه خـداي عزوجـل کشـته     

هـیچ  : فرمایـد  می) 7(و حضرت امام سجاد 2شد دیگر هیچ عمل خیري برتر از آن نیست
نیست از دو قطره، قطـره خـونی کـه در راه خـدا و      تر اي نزد خداوند عزوجل محبوب قطره

فرمایـد کسـی کـه     و رسول اکرم مـی  3قطره اشکی که در سیاهی شب براي خدا ریخته شود
ي ذلت بر او بپوشاند و به فقر معیشـت گرفتـارش سـازد و     جهاد را ترك کند خداوند جامه

ینه داریـم کـه انسـان را    هاي زیادي از ائمه معصومین در این زم و روایت 4دینش نابود گردد
همگی ما در قبال اسالم و شـهداي اسـالم و همچنـین     .نماید در رابطه با جهاد راهنمایی می

                                                 
البالغـه،   نهـج . (»اولیائـه  ۀلخاصـ ه اهللا فتحـ  الجنۀفان الجهاد باب من ابواب «است ) 7(ترجمه این سخن بلند علی -1

 ).27، ترجمه سید جعفر شهیدي ص27خطبه 
همانـا  «ان افضـل عمـل المـؤمن الجهـاد فـی سـبیل اهللا       : با مضمون این سخن رسول اکرم همخوانی دارد که فرمود -2

 .)120الفصاحه، ص نهج(. »برترین عمل فرد مؤمن جهاد در راه خداست
 .االسالم سید علی نقی فیضصحیفه سجادیه، ترجمه  -3
سبیل اهللا سخنان بسیار روشنی وجـود   پیرامون جهاد و حضور مؤمنان در جهاد فی) 6(الفصاحه از رسول اکرم در کتاب نهج -4

  . 81ص 427کلمه . عملی که باالتر از آن وجود ندارد. داند حتی جهاد را برترین عمل مقبول می. دارد
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باشیم و باید راه شهداي اسالم را ادامه دهیم و کسی که مسلمان واقعـی   مسلمین مسئول می
 چون. یم رفتخواه ناخواه همگی ما از این دنیا خواه. باید مسئله جهاد را اجرا نماید ،است

یاد خدا و مردن باشـیم و تـن بـذلت نـدهیم و      هکه دنیا محل انتظار است و ما همیشه باید ب
ادامـه دهـیم و بـه ضـد انقـالب اسـالمی       ) عج(را تا ظهور مهدي) 7(باید راه امام حسین

خواهد برعلیه حکومـت اسـالمی انجـام دهنـد و از ایـن       فرصت ندهیم که هرچه دلشان می
و . سـالم و مسـلمین بزننـد و موجـب خوشـحالی دشـمنان اسـالم گردنـد        طریق ضربه به ا

ـ  ،هاي خود هستیم ي که به فکر زندگی و زن و بچهطور همان فکـر دیـن خـود     هقدري هم ب
نـده مـا   نگـه دار داند کی خواهـد مـرد و    باشیم و دین خود را یاري نماییم و هیچکس نمی

انیم و روزه بگیـریم و زکـات و خمـس    باشد و تنها این نباشد که فقط نماز بخو خداوند می
ي کـه امـام   طـور  همـان و . بدهیم و حج برویم و مسئله اصلی که جهاد باشد را انجام ندهیم

و ما وظیفه داریـم   1»باشد مسئله اصلی ما جنگ تا رفع فتنه در جهان می«: اند عزیز ما فرموده
ال و جـان خـود در راه   فرمان والیت فقیه را اطاعت و نگذاریم اسالم غریب بمانـد و بـا مـ   

وصیت بنده به کلیه مسلمانان مؤمن این است که نماز را در اول وقـت   .جهاد نماییم ،اسالم
بخوانند و مسائل دینی را رعایت نمایند و نماز را سبک نشمارند و سـعی کننـد نمـاز را بـا     
جماعــت در مســاجد و نمازهــاي جمعــه را فرامــوش نفرماینــد و در ســنگر نمازجمعــه و 

هاي جنگ شرکت نمایند و در مراسم دعاي کمیل و تشییع جنازه شهدا و همچنـین در   هجبه
عزاداري محرم و یا ایام جشن و سوگواري ائمه اطهار شرکت نمایید و عزاداري بـراي امـام   

اي از برادران این اسـت کـه نکنـد     را فراموش نفرمایند و سفارش بنده به عده) 7(حسین
بدهنـد، امـا   ) غـذا (کنند و سینه بزنند و گریه کنند و خرج  عزاداري) 7(براي امام حسین

و ) 7(برادران توجه داشته باشید، امـام حسـین  . نمازشان را نخوانده باشند یا قضاء نمایند
  .کلیه ائمه و معصومین براي نماز، اسالم، دین و قرآن شهید شدند

                                                 
: گویـد  گوید، قـرآن مـی   قرآن این را نمی«: فرماید می» جنگ جنگ تا پیروزي«آنی شعار امام خمینی در بیان ریشه قر -1

که کسی خیال کند که قرآن نگفته  ،بنابراین غلط فهمی است از قرآن »جنگ تا رفع فتنه باید رفع فتنه از عالم بشود
  ).116، ص19امام خمینی، جصحیفه . (»اسالم هم گفته است ،قرآن باالتر از این را گفته. جنگ جنگ تا پیروزي
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ه باشید که دیـن خـود   شماها باید توجه داشت ،اما وصیت به همسر و فرزندانم و عزیزانم  
ـ  هرا به دنیا نفروشید و همیشه خدا را ب احسـن انجـام    نحـو  هخاطر داشته و عبادات خدا را ب

نشوید و حرف آنها را گـوش نکنیـد و اسـالم و مسـلمین را      ةدهید و همنشین تارك الصال
و در یاري نمایید و در نماز و سایر عبادات کاهلی ننمایید و نماز را در اول وقـت بخوانیـد   

کـه قابـل    هـایی  ایمـان  طول عمر خود یاور امام و اسالم و مسلمین باشید و سعی کنید از بی
فاصله بگیرید و توجه داشته باشید که شما را از اسـالم منحـرف ننماینـد و     ،هدایت نیستند

که من شما را دوست داشتم و پیش من عزیز بودیـد، امـا اسـالم و     ]يطور همان[باید بدانید 
تان براي شـما از همـه چیـز     م عزیزتر است و امیدوارم که شماها هم اسالم و دیندینم پیش

ید و امیدوارم که مرا ببخشید و سفارشـی  یعزیزتر باشد و همدیگر را در راه دین تشویق نما
سنگینی نسـبت بـه فرزنـدان مـا داریـد و بـا توکـل         ۀشما وظیف :که به همسرم دارم اینست

نحو احسن تربیت و تحویل جامعه بده و طوري آنهـا را پـرورش    هخداوند بزرگ آنها را ب هب
ـ  فکـر   هبده که با جان و مال، خدمتگزار اسالم و مسلمین باشند و خیلی از شما ممنونم که ب

شما اجر جمیل و جلیل عطـاء فرمایـد و   ه امیدوارم که خداوند ب. ها هستی دین و آینده بچه
دینـی تشـویق و آنهـا را راهنمـایی نماییـد و       ها را در رابطه بـا انجـام وظـایف    همیشه بچه

سفارشی که به فرزندانم دارم این است که همیشه قدر مادر را بدانید و حـرف او را گـوش   
خواهد و شما باید مسـائل دینـی را از    وقت بد فرزند خودش را نمی کنید، چونکه مادر هیچ

طیع اسالم و قـرآن باشـید و   سایر دروس بهتر یاد بگیرید تا در آینده یک مسلمان واقعی و م
یاد خدا و آخـرت باشـید و حتـی یـک لحظـه در       هدر هر کاري که مشغول هستید همیشه ب

  .خدا باشده تان ب اجراي دستورات الهی غافل نباشید و در هر کاري توکل
باید ایـن راه   اما اسالم عزیزتر است و من می ،شما پیشم عزیز هستید ،پدر و مادر عزیزم  

شما ممنونم و امیدوارم که  1] ...[چون که ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند و  ،همرا ادامه د
خداوند در آخرت به شما اجر جمیل و جلیل عطاء فرماید و شما باید خدا را شکر کنید که 

را ) 7(من به این راه رفتم و همچنین به سایر فرزندان خود سفارش کنید کـه راه حسـین  
  .قطرات خون خود راهش را ادامه و تن به ذلت ندهندانتخاب و تا آخرین 

                                                 
  .خوانا نیست -1
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یک رأس گوسفند براي . گیري نماید تواند تصمیم خود قرار دادم و در همه کار می 1]...[  
مبلغ یک هزار و پانصد تومان جهت . عقیقه زینب بدهکارم که باید خریداري و عقیقه گردد

یصد تومان بابت ایام محرم بـدهکارم  مبلغ پانصد تومان بابت خمس و س. رد مظالم بپردازید
همچنین مبلغ چهارصـد و هشـتاد تومـان بـه دامـادم سـیدمحمد جـان        . باید پرداخت گردد
عبارت هزار و هفتـاد تومـان نـزد     هچکی به مبلغ ده هزار و هفتصد ریال ب. حسینی بدهکارم

  .باشد بابت بدهکاري به ایشان باید پرداخت گردد آقاي ابراهیم معصوم می
ها هـیچ وقـت بابـت رفـتن مـن ناراحـت        باشد که بچه سفارش آخرم به فرزندانم میو   

شکر کنید که بنده به پیروي از اسالم و قرآن و امـام بـه ایـن راه رفـتم و     ] را[نباشید و خدا 
سپارم و شما همیشه در نماز و دعاهایتان امام را دعا کنیـد و از   شما را هم به خدا و امام می

و حکومـت عـدل    2اهتـزار  درهرچه زودتر پرچم اسالم در سراسر جهـان  خدا بخواهید که 
دعـا کنیـد و در   ) عج(الهی در سراسر جهان برقرار گردد و در تعجیل ظهور حضرت مهدي

  .خاتمه امیدوارم که خداوند همه ما را ببخشد و بیامرزد انشاءاهللا
عیـین کنـد و همـان    توانـد ت  محـل دفـن را همسـرم مـی     ،اي از بنده باقی ماند اگر جنازه  

) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي .باشد همسرم خواست من می 3خواست
  . نگه دارخمینی را 

  آمین یا رب العالمین
  »والسالم«

  ساجد اسکندري
  یکم دیماه سال یکهزار و سیصد و شصت و چهار شمسی

  الثانی سال یکهزار و چهارصد و شش قمري برابر با نهم ربیع
  

                                                 
  .خوانا نیست -1
  .»براحتزاز«در اصل وصیت  -2
  .باشد من می» خاصه«همسرم » خاصه«در اصل وصیت در هر دو مورد همان  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I همیشه در سر نماز رزمندگان و مجروحین را دعا کنید. 
I امام یادتان نرود. 
I خواهم که در سر نماز امام زمان را دعا کنید من از شما می. 
I فرج را همیشه بخوانید] ي[   دعا. 
I کنیمجوانان را تشویق کنید که به جبهه بیایند تا زودتر کلک صدام کافر را از منطقه ب.  
  
  

  علی :نام
  اسکندري :خانوادگی  نام

  اهللا حبیب :پدر نام 
  طاهره :نام مادر

  1340م دي یک :تاریخ تولد
ــد ــع   :محــل تول ــطام از تواب ــهر بس ش

  شاهرودشهرستان 
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362شانزدهم آبان  :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق  :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی اسکندري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1.»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

ش امـام خمینـی و امـت شـهیدپرور     برحقو نایب ) عج(با سالم و درود فراوان به امام زمان
حدتا شهدا 3اسالم از هابیل 2ایران و با سالم و درود بر شهیدان دور و از شهداي  4ي جنگ اُ

و از شهداي کربال تا شهداي کربال خوزسـتان و غـرب کشـور     5جنگ احد تا شهداي کربال
  . کنم سخنم را آغاز می

با سالم بر پدر و مادر گرامی و با سالم بر برادران عزیزم محمد و مصـطفی و خـواهران     
ه شـما خـوب باشـد و    کـنم امیـدوارم حـال همـ     ام فاطمه و زهرا، سخن را آغاز مـی  گرامی
نهایت خوشحال شدم، امیدوارم  گونه ناراحتی نداشته باشید نامه پرمحبت شما رسید، بی هیچ
رزمندگان فراموش نکنید همیشه در سر نماز رزمندگان و مجروحین را دعـا کنیـد و    6هرگز

ایشـان   یکی از این دوستان آقا امام زمان را خواب دیده بـود، امـام بـه   . نرود 7از امام یادتان
گفته بود سالم مرا به رزمندگان برسانید و به ایشان بگویید براي من دعا کنند، تا خدا فرجم 

فـرج را  ] ي[دعا. خواهم که در سر نماز امام زمان را دعا کنید را نزدیک کند، من از شما می
ي هـا  حال همه رزمندگان و بچه. توسل براي رزمندگان یادتان نرود] ي[دعا. همیشه بخوانید

                                                 
انـد و نـزد خـدا روزي     بلکـه زنـده  . انـد  شوند مرده مپندارید آنان که در راه خدا کشته می«: ترجمه. 169/ آل عمران -1

 .»رندخوا
یعنـی هابیـل و   . حتی قبل از ظهور اسالم یعنـی دوره خلقـت نسـل آدم   . منظور از شهداي اولیه و صدر اسالم است -2

 .قابیل
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
در زبـان  . به معنی آزمون، امتحـان و ابـتالء  » بال«به معنی اندوه، غم و » کرب«واژه کربال در واقع مرکب از دو جزء  -5

 . رایج است» کربال«بالء صورت گرفته و به » ب«کربال و » ب«فارسی نوعی ادغام و 
 .»هیچگونه از رزمندگان را فراموش نکنید«در اصل وصیت  -6
 .غرض اینکه دعا کردن به جان امام را از یاد نبرید و خود امام را هم فراموش نکنید -7
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حـال ایشـان هـم خـوب     . پسر هادي و عباس اسماعیلی پیش ما هستند. بسطام خوب است
  . گیرم به امید پیروزي اسالم است دیگر وقت عزیزتان را نمی

  

  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  مرگ بر شوروي مرگ بر اسرائیل آمریکامرگ بر 

  

کنید و جوانان را تشویق کنید که به جبهه خواهم که پیش هیچکس ناراحتی ن از شما می  
تا زودتر کلک صدام کافر را از منطقه بکنیم و راه بسته شده کربال را باز کنیم، چـون   1بیایند

   2منتظر ما هستند انشاءاهللا) 7(امام حسین
  خدایا فرج آقا امام زمان را نزدیک بفرما آمین 

  *»اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  
  
  

                                                 
 .»بیایید«در اصل وصیت  -1
 .»اهللایشا«در اصل وصیت  -2
پدر جان وسایل آچار و حدیـده را از تـوي   «پس از اتمام وصیت شهید جملۀ زیر را خطاب به پدرشان نوشته است  .*

 .»حمام بیاورید دکّان
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  هاي کلیدي عبارت
I ساالر شهیدان که درس شهادت را به ما آموخت) 7(بن علی سالم بر حسین. 
I امام خمینی که از جهل و گمراهی که ما را به خود آورده. 
I  قبل از این که انسان مرگ او را دریابد] که[چه خوب است. 
I خواهم که امام را یاري کنید من از مردم مسلمان می. 
I الیت فقیه باشیدپیروان خط و از. 
I امام را دعا کنید. 
I هر لحظه باید خود را براي مرگ آماده کنیم و مرگ را در برابر چشم خود قرار دهیم. 
I خواهم هرگز از روحانیت جدا نشوید از شما می. 
I اللهی میهن همیشه در صحنه باشید مردم حزب. 
I مسجدها را پرکنید. 
I نیدهاي اسالمی خود را زیادتر ک روز بروز فعالیت. 
I را زیارت کنیم) 7(بن علی گوشه ساالر شهیدان حسین  آرزو داشتم که برویم قبر شش.  
  

  محمدحسین :نام
  اسماعیلی :خانوادگی  نام

  قربانعلی :پدر نام 
  نسا فاطمه :نام مادر
  1343دهم تیر  :ولدتاریخ ت

شهر مجن از توابـع شهرسـتان    :محل تولد
  شاهرود

  دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361سیزدهم آبان  :تاریخ شهادت
  خوش  عین :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدحسین اسماعیلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
همانا خـدا خریـد از مؤمنـان    « 1»الجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم «

  .»هشتهاي ایشان را که براي ایشان است ب ها و مال جان
) 7(بـن علـی   و ائمه معصومین و با درود و سالم بـر حسـین   )6(درود بر محمد  

امـام  ) عـج (امـام زمـان   نایـب ساالر شهیدان که درس شهادت را به ما آموخت و با درود بر 
شاید وصیت نوشتن براي جوانانی که . خمینی که از جهل و گمراهی که ما را به خود آورده

و چـه  ... سیار سـخت و مشـکل باشـد و بـا هـزاران امیـد در دل      اند ب هنوز عمري نگذرانده
هر لحظه باید خود را براي مـرگ آمـاده کنـیم و مـرگ را در برابـر      ! دردناك است این قصه
آوري که دیگـر هـیچ    خاطر می همه این، یک طرف و هنگام مردن به. چشم خود قرار دهیم

دهند و چه خوب اسـت   ادتت میکس نداري تو را یاري کند و تنها آن اعمالت است که شه
خود را بسنجد که چه است و چـه کـار کـرده     2قبل از این که انسان مرگ او را دریابد] که[
  .ت و چه کار خیري انجام داده استاس

خـواهم کـه مـرا     یک عمر گناه کردم و گناهکـار هسـتم و خـدایا از تـو مـی      3خدایا من  
را یاري کنید و پیروان خـط والیـت فقیـه     خواهم که امام و من از مردم مسلمان می. ببخشی

باشید و امام را دعا کنید و خواهران و برادران مسلمان قدر امام خمینی را بدانیـد و همیشـه   
کـه بـراي اسـالم خـدمت     ) عـج (است از جانب امام زمـان  4اي پیرو او باشید و امام نماینده

انیت جدا نشوید چون ایـن  خواهم هرگز از روح و اي مردم مسلمان، من از شما می. کند می
و اما پدرم، تو صبر داشته باش و من ] ند[روحانیت بوده که ما را از خواب غفلت بیدار کرد

                                                 
 . 111/ توبه -1
 .»دریابند«صل وصیت در ا -2
 .»ما«در اصل وصیت  -3
 .»نماینداي«در اصل وصیت  -4
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تر کـه نیسـت    رنگین )7(حسین 2اکبر خون من از خون علی 1اگر که در جبهه کشته شدم،
  . خواهیم که دیگر فرزندان را تربیت کنی و براي اسالم خدمت کنند و از تو می

اگر تو براي من گریه کنـی  . ا تو اي مادرم، اگر من کشته شدم براي من هیچ گریه نکنام  
اصالً براي من گریه نکن و دلت براي حال من نسـوزد و دلـت بـه حـال     . من راضی نیستم
خواهد تو اسلحه مرا بگیـري و راه   و اما رضا جان، اگر من شهید شدم دلم می. اسالم بسوزد

هاي خـود را تربیـت اسـالمی     که بچه 3خواهم ا خواهرانم از شما میمرا ادامه دهی و اما شم
  . نمایید

اللهی میهن همیشه در صحنه باشید و مسجدها را پر کنید و کارهایتـان را   اما مردم حزب  
خواهیم کـه   از شما می 4)حزب(برادران ... براي رضاي خدا کنید، نه براي رضاي خلق و اما

خود را زیادتر کنید و از خون شهدا پاسداري و در کارهایتان هاي اسالمی  روز بروز فعالیت
  . انگاري نکنید و کارهایتان را براي رضاي خدا انجام دهید هیچ نوع سهل

خواهم اگر جسد من بـه دسـت شـما نرسـید،      و اما در آخر از پدر و مادر و برادرانم می  
پـدر و مـادرم   . مزار دیگر شهداهیچ ناراحت نباشید و هر وقت یادتان از من افتاد، بروید بر 

را زیـارت  ) 7(بـن علـی   من آرزو داشتم که برویم قبر شش گوشه ساالر شهیدان حسـین 
 5یدیبگو) 7(پدر مادرم بروند کنار قبر امام حسین. کنیم ولی این سعادت قسمت من نشد

  . پسر من آرزو داشته که بیاید تو را زیارت کند ولی قسمت نشده): 7(اي حسین
  پیروزي ارتش اسالم بر کفر به امید

  با درود بر رهبر کبیر امام خمینی
  محمدحسین اسماعیلی

                                                 
 .»شدیم«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»خوهیم می«در اصل وصیت  -3
این حزب توسط گروهی از روحانیت آگاه و مبارز پس از . است» حزب جمهوري اسالمی» «حزب«منظور شهید از  -4

اي،  اهللا خامنـه  آیـت «سـاماندهی و انجـام کارهـاي سـازمانی و تشـکیالتی از جملـه        پیروزي انقالب اسالمی براي
بعدها به ضرورت شرایط خـاص سیاسـی   . از بانیان اولیه بودند» ...االسالم هاشمی رفسنجانی، شهید باهنر و حجت

 .هاي این حزب بسیار محدود و نهایت تعطیل شد با نظر حضرت امام فعالیت
 .»بگو«در اصل وصیت  -5
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  .را بر روي سنگ قبر من بنویسید 1خواهیم که این یک قطعه شعر و از شما برادران می
  

  و سـوار گزیـده را کشـتند    2گزین شدند
  

ــپیده    ــتند ســـیه بپـــوش بـــرادر سـ   را کشـ
  شــنوي مگــر ز قافلــه بــوي جنــون نمــی  

  
  شــنوي ودخانــه مگــر بــوي خــون نمــیز ر  

  کـار شـویم   بیا بام و شهیدان دست ره به  
  

  3کفن بپـوش کـه بـا یکـدگر سـوار شـویم        
    

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  4»بسم اهللا الرحمن الرحیم«

خواهد که همیشه این پیر جمـاران و ایـن امـام بزرگـوار امـام       خیلی خوب است و دلم می
  ].د[نگه دارکه او را تا انقالب مهدي  5عال بخواهیخمینی را دعا کنی و از خداوند مت

همیشـه بعـد از نمـاز امـام و      ،خواهم ایـن  از شما می 6ما و اما برادران و خواهران گرامی  
و دعا شما این باشد که هـر چـه زود ایـن راه بسـته شـد      . رزمندگان مجروحین را دعا کنی

این ساالر شـهیدان  ) 7(علی بن نکه با هم برویم کنار قبر شش گوشه حسی ،کربال باز شود
ها چشم انتظار زیارت تو بودیم کـه   جان ما سال) 7(حسین: م و آنجا بگویمیرا زیارت کن

حسـن را خیلـی خیلـی سـالم     . یکـی از آرزوهـاي مـا اسـت    ) 7(علـی  بن زیارت حسین
کلثوم و ماه خانم و زهـرا را از قـول مـن سـالم     . رسانم رضا و صغرا را سالم می. رسانم می
اهللا را از قول من سالم برسانید و از همـه آنهـا التمـاس دعـا      حزب] ي[ها تمام بچه. رسانیدب

                                                 
حـوزه  «. 1360چـاپ اول، سـال   . ابیاتی برگزیده از مجموعه رجعت سـرخ سـتاره  . شعر از علی معلم دامغانی است -1

 .»اندیشه و هنر اسالمی
 .»شدن«در اصل وصیت  -2
  :بیت سوم را اینگونه نوشته است -3

  کفن بپوش تا با هم سوار شویم    یاد شهیدان دست بکار شویم بیا به
کردنـد و احتمـال    زیـرا از حافظـه اسـتفاده مـی    . از دقیقاً اشعار را در یاد داشته باشـند توقـع نیسـت   اینکه شهیدان سرفر

 .امري عادي است» حفظ کرده«فراموشی واژه یا کلمه یا مصرعی از اشعار 
 .جاي نوشتن بسم اهللا الرحمن الرحیم دوبار نوشته بسم اهللا الرحمن بسم اهللا الرحمن شهید اسماعیلی به -4
 .»بخواي«ر اصل وصیت د -5
 .»گرامم«در اصل وصیت  -6



 نامه کامل شهدا وصیت ¹) 5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      ۵۸۰

ابـراهیم،  . حتماً از قول من سالم برسـانید ] را[شیخ علی حاج حسینی و شریفی مالك . دارم
  .علی و محمد را از قول من سالم برسانید. عباس آقابیک را از قول من سالم برسانید

  یلی محمدحسین اسماع
  راه کربال 1به امید هرچه زودتر باز شدن

  

                                                 
 .»شدن«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I هدف دیدار روي اوست. 
I  او در جریان است نام بهخونم. 
I منزلگهم خانه اوست. 
I  او در طپش است نام بهقلبم. 
I گیرد قلبم به یاد او آرام می. 
I ذرة قلبم کنم با ذره  کسی را که احساس می. 
I اهللا قرار دادي شاکرم و سپاسگزارم که لحظات عمرم را فرا رسیدن یوم ،گارابار پرورد ،خدایا.  
  
  

  علی :نام
  اشتري :خانوادگی  نام
  ابوالقاسم :پدر  نام

  محبوبه :نام مادر
  1347نهم دي  :تاریخ تولد
ــد ــوانکی  :محــل تول ــهر ای ــع ش از تواب

  شهرستان گرمسار
  دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 نامه کامل شهدا وصیت ¹) 5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      ۵۸۶

  1علی اشتري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  2.میراند کس که ما را زنده کرد و روزي داد و سپس ما را می آن نام به

رود و  او در جریان است، نفسـم بـه یـاد او فـرو مـی      نام بههدف دیدار روي اوست، خونم 
او در طپش است، قـدمم بـه فرمـان او     نام بهمنزلگهم خانه اوست، قلبم . گردد ره باز میدوبا

گیـرد، کسـی را کـه     قلبم به یـاد او آرام مـی  . کند او پرواز می سوي بهرود و روحم  پیش می
تکـۀ بـدنم، بـا تمـام وجـودم و اعضـا و جـوارحم         ذرة قلبم بـا تکـه   کنم با ذره  احساس می
اي کسی که همه چیزم از آن توسـت،  . باشد زبانم قاصر از بیانش میکنم، ولی  احساسش می
اي کسی که لحظات عمرم در دسـت توسـت، خـدایا، بـار      .تو هیچ و پوچم اي کسی که بی

قرار دادي تـا جـانم    3اهللا شاکرم و سپاسگزارم که لحظات عمرم را فرا رسیدن یوم ،پروردگارا
ابـن   اهللا حسـین  اهللا دیگرسـت، پیـرو یـوم    اکنـون یـوم  . اهللا نثار دین پیغمبرت نمایم را در یوم

هاي داغ کـربال،   حسین جان، اگر در روزهاي گرم، در روي شن. سیدالشهداست) 7(علی
   5...تو لبیک گوید 4کسی نبود به نداي هل من ناصر ینصرنی

                                                 
: ، تـاریخ شـهادت  1347: نامه شهید علی اشتري، تاریخ تولد هاي عشق، وصیت واژه گل«: در باالي وصیت آمده است -1

 .»8والفجر : اروند رود، نام عملیات: ، محل شهادت21/11/1364
اهللا الـذي خلقکـم ثـم    «. سـوره روم اسـت   40مده است ترجمۀ فراز نخست از آیه نامه آ اي که درصدر وصیت جمله -2

 »...رزقکم ثم یمیتکم
 12رود مـثالً   سـاز بکـار مـی    اهللا، از جمله تعابیري است که در تلقی اسالمی براي روزهاي خـاص و سرنوشـت   یوم -3

زي که در تقویم کشور خاص و ویـژه  بهمن، نیمه شعبان، عید مبعث، عید غدیر، عید قربان و هر رو 22فروردین، 
 .اهللا از جمله تعابیري است که توسط حضرت امام به فرهنگ و تقویم ایران بازگشت تعبیر یوم. تلقی گردد

 .تعلیقات. ك.ر -4
 .»نامه محروم مانده است به علت تنگی وقت و اعالم آمادگی جهت عملیات شهید اشتري از نوشتن بقیه وصیت« -5



 587اشتري، علی      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I با سالم و درود بر امام امت این اسوه صبر و مقاومت. 
I افکند ها قلب دشمن را به لرزه می وتین رزم کنید که صداي این پوتینپاي در پ. 
I  هـاي جهـان و وابسـتگان آنهـا      سالح بر دوش بگیرید و همچون طوفانی سهمگین بر ابرقـدرت

 . بتازید
I راست قامتانند که بر خداوند اتکال نمایند ،تنها کسانی در صحنه نبرد. 
I هاست به گوش عالمیان رسیده بگیرید که سال) 7(پیام را از پیامبر الهی و حسین. 

I و جهاد ةعقید ةالحیاان «: فرماید می) 7(امام حسین«. 
I کنند، باید جهاد کرد وقتی عقیده ما را دارند پایمال می. 
I   جامه تهذیب نفس را برتن کنید و نظر کنید بر جامه سبز خود که ایثار و خلوص ایمان و عشـق

 .و جهاد را باید متجلی سازد
I  تا دست به دست هم بدهیم و با هم متحد شویمبیایید .  
  

  محمد :نام
  اشتري :خانوادگی  نام
  ابراهیم :پدر  نام

  - :نام مادر
  1340 :ولدتاریخ ت

  - :محل تولد
  چهارم نظري :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروند رود :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 - :مزار



 589اشتري، محمد      ¹استان سمنان 

  1محمد اشتري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
   2.»آدم ان التعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین اهللا الرحمن الرحیم الم اعهد الیکم یا بنی بسم«

 عهـد  عهد و پیمانی را که با خداي خودشان بسـتند، سـر   ،شکستند عهد و میثاق خدا را  
  .ند و تسلیم شیطان نشدند و خدایشان را پرستیدندخود ماند

را آفریـد و انبیـاء و اولیـاء را     3و حمد و ستایش شایسته خداي مهربانی است که انسان  
 ،علی مرتضـی  ،و وصی او  واسطه هدایت بندگان خود گردانید و درود و سالم بر خاتم انبیا

 ،ند و با سالم و درود بر امام امتا و خاندان او که پیشوایان هدایت و ساالر و سرور بشریت
  .و درود و سالم بر یاران صدیق امام ،این اسوه صبر و مقاومت

براي برادران رزمنده که قصد جبهه داریـد، پـاي    ،و اما کالمی خطاب به رزمندگان عزیز  
افکنـد و قلـب طفـل     ها قلب دشمن را به لـرزه مـی   در پوتین رزم کنید که صداي این پوتین

جامه تهذیب نفس را برتن کنید و نظر کنید بر جامه سـبز خـود   . بخشد می 4شآرام شهید را
که ایثار و خلوص ایمان و عشق و جهاد را باید متجلی سازد که امت مـا بایـد تقـدس آیـۀ     

خلوص و ایمان و عشق تو نشانه بگیرد و بدانیـد کـه    ،عزم و را در صبر 5شریفه و اعدوالهم
لباسـی اسـت کـه در وجودتـان     . لباس خدمت به اسالم اسـت . این لباس، لباس تعهد است

ــانی ســهمگین  آرامــش را روا نمــی ــد و همچــون طوف ــر دوش بگیری ــر  ،دارد و ســالح ب ب
دان تـاریخ   هاي جهان و وابستگان آنها بتازید و نسل آنها را براي همیشـه در زبالـه   ابرقدرت

ي خدا، دلسـردي نـدارد و افـق    کنید، براي خدا باشد که کار برا مدفون سازید و اگر کار می

                                                 
: ، تاریخ شهادت1340: نامه شهید محمد اشتري، تاریخ تولد هاي عشق، وصیت واژه گل«: یت آمده استدر باالي وص -1

  .»8والفجر: اروندرود، نام عملیات: ، محل شهادت21/11/1364
آیا به شما توصیه نکردم که شیطان را نپرستید زیرا او براي شـما دشـمنی   ! اي فرزندان آدم«: ترجمه. 60/ سورة یس -2

  »ست؟علنی ا
  .»انسانی«در اصل وصیت  -3
 .»آرام«در اصل وصیت  -4
  .سورة انفال است 60اشارة به آیۀ  -5



 نامه کامل شهدا وصیت ¹) 5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      ۵۹۰

را به خدا متصل کنید و شما اي امت شهیدپرور، شما که تاکنون با ایثار مال و جـان   1تان دید
اید، بیایید با تمامی کمبودهـا بسـازید و اجـازه ندهیـد کـه عوامـل        مان را حفظ کرده انقالب

  . مام کنندهایشان، مسائل را به نفع اربابانشان ت استعمار و منافقین با توطئه
این انسجام خود، راه را بـر   2بیایید تا دست به دست هم بدهیم و با هم متحد شویم و با  

تنها کسانی در . گونه با کمک الطاف الهی رسوا شوند آنان ببندید تا نتوانند نفوذ کنند و بدین
نـه در  . صحنه نبرد راست قامتانند که بر خداوند اتکال نمایند و با توکل بـر او پـیش بتازنـد   

و محکم و مقاوم چـون کـوه   . کجا از یاد او غافل نشوند ها در هیچ ها و نه در پیروزي سختی
در . بایستند و دشمن را از پاي درآورند و این صـفت مخصـوص رزمنـدگان اسـالم اسـت     

کجاي دنیا آن کسانی کـه اعتمـاد بـه خداونـد و اعتقـاد بـه معـاد روز قیامـت ندارنـد،           هیچ
  .چنین مقاومتی باشند توانند داراي نمی
هاسـت بـه گـوش عالمیـان رسـیده،       که سـال  ،)7(پس پیام را از پیامبر الهی و حسین  

 .زنـدگی یعنـی عقیـده    3.»و جهـاد  عقیـدة  الحیاةان «: فرماید می) 7(بگیرید که امام حسین
ا را در راه عقیده از همه چیز باید بگذریم و وقتی عقیده مـ  ،وقتی به اعتقاداتمان پایبند باشیم

  .کنند، باید جهاد کرد دارند پایمال می
ها قرارگرفته اسـت و   پس االن کشور انقالبی اسالمی ما در محاصره و مخاطره ابرقدرت  

حیات ما و عقیده ما نشانه گرفته شده و موقع جهاد و پیکار است و ما در عمل دیـدیم کـه   
که باالتر از آن چیزي  ،شیرینشان روزي و ایثار جان با تالش شبانه... و 5ها و مدنی 4ها بهشتی

پیکـار کردنـد و لبیـک     ،یعنی عقیـده  ،از جان خودشان گذشتند و در این راه ،چیزي نیست
  .پروردگارشان را و سرورشان و امامشان را ،گفتند

                                                 
  .»تان دیده«در اصل وصیت  -1
  .آمده است» با«حرف » از«جاي حرف اضافه  به -2
  .است) 7(این حدیث از کلمات قصار حضرت امام حسین -3
  .تعلیقات. ك.ر -4
  .تعلیقات. ك.ر -5



 591اشتري، محمد      ¹استان سمنان 

مخصوصاً پدر و مادر، مـن   ،ام، اي سروران و صحبتی هم با پدر و مادر و خانواده گرامی  
و نتوانستم حق فرزندي را ادا نمایم و در اموري کمـک شـما    1فرزند خوبی براي شما نبودم

باشم، ولی شما خوشحال و مسرور باشید که فرزندتان در راه اسالم فدا شده، اگر خدا قبول 
به امید طـول  . نماید و از خداوند متعال خواستارم که اجر و صبري عظیم به شما عطا نماید

  .)عج(و فرج امام زمان )ره(عمر امام خمینی
  »والسالم«

  
  
  

                                                 
  .»نبود« در اصل وصیت -1
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 593اشتري، محمد      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I      پیروان راه هابیل از دیرهنگام چون سدي پیوسته و هم رشته بر سـر راه خیـل پیـروان راه قابیـل

 .ایستادگی کردند
I وران بزرگ حماسه شهادت، در همه جا حماسه پایداري و پایمردي را ستودند شعله. 
I ل به این راه، قدم در این دانشـگاه عظـیم یعنـی    من با کمال آگاهی و علم و شناخت و یقین کام

 .هاي نور علیه ظلمت گذاشتم جبهه
I  گري است متعهد و مسئول آگاهانه و شهید، گزینش شهادت انتخابی است. 
I قول سرور شهیدان بهترین مرگ شهادت در راه خداست به. 
I حصـیل گـردم، فقـط    الت را داشتم که از این دانشگاه با مدرك قبولی شـهادت فـارغ   اگر لیاقت آن

 .برایم دعا کن
I از دست دادن عباست، صبر پیشه کن خاطر بهالبنین  شما نیز همچون ام ،مادرجان. 
I امروز روز امتحان است ،برادرجان. 
I اش و پرونده اعمالش را، به دست راستش بدهند خوشا به حال آن کسی که کارنامه.  

  عباسعلی :نام
  اشرف :خانوادگی  نام
  حسن :پدر  نام

  معصومه :نام مادر
  1339یازدهم اردیبهشت  :تاریخ تولد
ابع شهرسـتان  شهر سرخه از تو :محل تولد
  سمنان

  دیپلم :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1363یکم اسفندو بیست :تاریخ شهادت
   مجنون عراق ةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 595، عباسعلی      اشرف ¹تان سمنان اس

  عباسعلی اشرف
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
و مـا   اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرا ا عاهدوم ن رِجال صدقوامن المومنی«

  1.»بدلوا تبدیال
نبیک مـع اولیائـک و اَسـئلک ان یقتـل بـی       ۀیاللهم اجعل وفاتی قتال فی سبیلک تحت را«

  2)7(امام جعفر صادق. »رسولک عداءاَعدائک و ا
براي اینکه آخـرش ایـن اسـت کـه      ترسد، از هیچ چیز نمی. خدا متمسک است  هکسی که ب«

  ) امام خمینی. (»انسان را بکشند، آخرش شهادت است و این ترسی ندارد
ـ  ،عباسعلی اشرف ،اینجانب   خـاطر وظیفـه و تکلیـف اسـالمی و      هفرزند مرحوم حسن، ب

انـی  « :اوالً. نویسـم  عنوان وصیت مـی  هشرعی در کمال صحت و سالمت این چند کلمه را ب
ان محمد عبده و رسوله، جاء بالحق من عنـده و   اال اهللا وحده الشریک له وان الاله  3اشهد
   4.»الریب فیها و ان اهللا یبعث من فی القبور یۀتآ ۀعحق و النار حق و السا ۀلجنان ا
من با کمال آگاهی و علم و شناخت و یقین کامـل بـه ایـن راه، قـدم در ایـن      : و اما بعد  

علیه ظلمت گذاشتم، چرا که بقول اسـتاد شـهید مرتضـی     هاي نور دانشگاه عظیم یعنی جبهه
گري است متعهد و مسئول کـه   گزینش ،شهادت انتخابی است آگاهانه و شهید 5)ره(مطهري

هاي زمان خویش براي رسیدن به هـدف الهـی خـویش     گذرگاه شهادت را بر مبناي ویژگی
ـ  برمی راي رسـیدن بـه اهللا و   گزیند، زیرا که شهید همواره عملش در حرکت تکاملی تاریخ ب

از ابتـداي خلقـت انسـان و از آن زمـان کـه      . گیرد حکومت صالحان و مستضعفان شکل می
شیطان سوگند دشمنی با بناي آدم را یاد کرد، حرکت تاریخ شاهد کشـمکش و درگیـري و   

ایمان و کفـر بـوده و    ،نور و ظلمت، جدال و ستیز دو نیروي متضاد و متخاصم حق و باطل
                                                 

  .23/ احزاب -1
  .مفاتیح الجنان/ دعاي ماه رمضان/ اصول کافی -2
 .»یشهد«در اصل وصیت  -3
 .باب ارکان االسالم -اصول کافی -4
  .تعلیقات. ك.ر -5
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اهد بود و جهان از نخستین روزهاي چرخش و حرکت خویش محلی بوده اسـت  تا ابد خو
همیشـه  . مکانی بـوده اسـت بـراي نمـود قـدرت سـتم و بیـداد       و براي مبارزه این دو نیرو 

انـد حقیقـت و درسـتی و عـدالت را      گران و طاغوتیان زمـان سـعی کـرده    سرکشان و طغیان
اهچالهاي مخـوف بـه اسـارت کشـند، تـا      هاي زندان و در سی بتاریکی برده و در پشت میله

هاي روزگار به کاروان انسانیت  بتوانند در ظلمت فکري و فرهنگی و معنوي، بهتر در گردنه
هـاي   و شرف و آزادگی حمله برده و دسترنج آنرا به یغما و تاراج برند و در این میان قامت

و هم رشته بر سر راه خیل از دیرهنگام چون سدي پیوسته  1ستبر و استوار پیروان راه هابیل
وران بـزرگ حماسـه    آن شـعله . پیروان راه قابیل ایستادگی کردند و هرگز از پاي نایسـتادند 

شهادت، در همه جا حماسه پایداري و پایمردي را ستودند و خون خویش را براي گلگـون  
ند و ي شـهادت رسـیدند و خداگونـه شـد    اساختن چهره آزادي نثار کردند و به فیض عظم

. ن، آن جهان مداوم روز است که از ابتداي خلقت تا به امروز به ما به میراث رسیده اسـت ای
دست هم داده و در سنگري واحد بـا تمـامی امکانـات و بـا      هیزیدیان زمانه، همگی دست ب

کن نمودن اسالم براي همیشـه دسـت اتحـاد     تر در جهت نابودي و ریشه قدرت هرچه تمام
هاي نـورانی و خیـره کننـده     اینک اشعه. اند و عدالت و نور ایستادهبهم داده و در مقابل حق 

از سرزمین اسالمی ایـران طلـوع    ،سال و اندي خاموشی موقت 1400اسالم، پس از گذشت 
سـعی  . کرده است و خفاشان زمان چون چشم دیدن تابش درخشان این خورشید را ندارند

ولی زهـی خیـال باطـل کـه     . بدیل نمایندالهی را به ظلمت و تاریکی ت ند پرتو جلوه نورردا
خداوند اراده نموده است این نور را همچنان پابرجا نگـه دارد هرچنـد کـافران را نـاخوش     

ن لیطفـؤا نـوراهللا بـافواههم واهللا مـتم نـوره ولـوکره       ویریـد « :فرمایـد  قرآن کریم مـی . آید
دیـن و مکتـب الهـی    خواهند نور خدا را که چراغ درخشنده علم و  کافران می« 2.»الکافرون
نفس و گفتار جاهالنه خود خاموش کنند و خدا نگذارد تا آنکه نـور خـدا را بحـد     هاست ب

  .»کمال رساند هرچند کافران ناراضی باشند

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
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ایم کـه ایـن امانـت     اینک ما و شما در موقعیتی قرار گرفته: اهللا برادران و خواهران حزب  
و کمک و نصرت ما نیاز دارد و بر ما تکلیف و بیش از هر زمان بیاري ) اسالم و قرآن(الهی 

وظیفه است که بیاري قرآن بپاخیزیم، هرچند در ایـن راه مقـدس و واال کشـته شـویم و یـا      
را داریم باید که مأموریت او را دنبـال  ) 7(ما و شما که دعوي پیروي امام حسین. بکشیم

ن کـریم مأموریـت   اسـت و طبـق قـرآ   ) 6(نماییم و مأموریت او مأموریت پیامبر اکـرم 
و امـام امـت در    1»فاستقم کما امرت و من تاب معـک «استقامت است ) 6(رسول خدا
و بدانیـد کـه   هرکس به پیغمبر گرویده اسـت مأموریـت اسـتقامت دارد    : فرماید این باره می

ان « .خاطر این استقامت و پایداریتان پاداشی اخروي و جاویدان در انتظارتان خواهد بـود  هب
 نـۀ الجاولئک اصـحاب  « 2.»لوا ربنا اهللا ثم استقاموا فال خوف علیهم و الهم یحزنونالذین قا

ـ هم حتی التکون  همقاتلو« :گفته قرآن مجید هب 3»خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون  4»ۀفتن
و هر عاملی کـه بتوانـد مـا را از     5»جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم« :گفته امام عزیزمان هو ب

ـ   این مسئله  جـاي آن   هاصلی جدا نماید عزت و شرف و آزادگی را از ما خواهـد گرفـت و ب
فمـن  ... جنـۀ الفان الجهاد باب من ابـواب  «. براي ما ذلت و خواري به ارمغان خواهـد آورد 

  6.»ترکه رغبه عنه، البسه اهللا ثوب الذل
درود خدا و انبیـاء عظـام بـر تمـامی شـهدا، اسـرا مفقـودین و مجـروحین و معلـولین            
ها و تعلقـات دنیـایی و بـدور از همـه هیاهوهـاي       هاي نبرد که بدور از همه وابستگی جبهه

                                                 
 .112 /هود -1
  .13/ احقاف -2
  .14/ احقاف -3
 .193/ بقره -4
 ).116ص 19صحیفه امام ج. (از امام خمینی است» جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم«تعبیر -5
اما بعد فان الجهاد باب من ابـواب  . اند است که پیرامون جهاد ایراد فرموده) 7(از علی 27قسمتی از خطبه شماره  -6

فمن ترکه رغبـه عنـه البسـه اهللا    . الوثیقۀاولیائه و هو لباس التقوي و درع اهللا الحصینه و جنته فتحه اهللا لخاصه  ۀلجنا
اما بعد جهاد، دري است از درهاي بهشت که خدا به روي گزیدة دوستان خـود  «: ترجمه .ثوب الذل و شمله البالء

اسـت کـه آسـیب نبینـد، و سـپر       زره اسـتوار الهـی  . گشوده است، و جامه تقوي است که بر تن آنان پوشیده است
. خدا جامه خواري بر تـن او پوشـاند   ،هرکه جهاد را واگذارد و ناخوشایند داند. ر در آن ننشیندیمحکم اوست که ت

 ).البالغه ترجمه سیدجعفر شهیدي نهج( و فوج بال برسرش کشاند
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تـرین   فریبنده و شیطانی از تمام امکانات مالی و رفـاهی از شـهرت و اعتبـار و از بـا ارزش    
سرمایه خود در راه اسالم دست برداشته و عاشقانه، خالصانه، عارفانه و صـادقانه از شـهر و   

ها رفتند  نمودند و براي دفع متجاوز از کشور اسالم و حریم قرآن به جبهه دیار خود هجرت
 ،اسـرا  ،و درود و سالم و تحیت بر تمامی شیرمردان و شیرزنان، یعنـی اولیـاء معظـم شـهدا    

مفقودین و مجروحین و معلولینی که براي برپایی قسط و عدل و نابودي ظلـم و سـتم هـر    
فرسـتند و در   مـی  1مصاف با قابیلیـان در کفته خود را هاي نوش هاي جگرشان و گل روز پاره

  .کنند هجران و فراق آن صبر پیشه کرده و مقاومت می
طبق گفته خداونـد در قـرآن کـریم، بـراي هـرکس اجـل معینـی مقـرر و          ،مادر گرامیم  
شخص شده است، که اگر آن زمان فرا رسد، نه یک لحظه به عقب و نه یک لحظه به جلو م

هرکس بنوعی از این جهان خاکی و از این محل گذر و اسـتراحتگاه موقـت    افتاد و خواهد
همان مرگـی  . قول سرور شهیدان بهترین مرگ شهادت در راه خداست هنماید و ب هجرت می

اي کاش «: را از خداوند درخواست کردید و گفتید حضور من آن که شما نیز چندین بار در
اکنـون بسـیار خداونـد    . »بهه بروم و شهید بشـوم توانستم همانند رزمندگان به ج من هم می

اگـر  . گویم، که توفیق حضور در این دانشگاه را بمن عنایت فرمود منان را شکر و سپاس می
التحصیل گردم، فقط بـرایم   لیاقت آنرا داشتم که از این دانشگاه با مدرك قبولی شهادت فارغ

ي او انجـام شـده باشـد و خـالص     تعالی واقع گردد و براي رضا دعا کن که مورد قبول حق
  ). انشاءاهللا(براي او شهید شده باشم 

، صبر پیشه کـن کـه   3خاطر از دست دادن عباست هب 2البنین شما نیز همچون ام ،مادرجان  
خون خفته کربالهاي ایـران  ه و دیگر شهداي ب) 3(فرزندت، عزیزتر از فرزند فاطمه زهرا

راز کن و هزاران بار خداوند متعال را به بزرگـی  سوي آسمان د هدستتت را ب. نبوده و نیست
اینـک خداونـد   . رضـاي او ه یاد کن، که چنین سعادتی را نصیب شما فرمود و رضا باشید ب

اراده کرده است، امانتی را که بشما سپرده بود، از شـما بگیـرد و شـما خوشـحال باشـید از      
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امیـدوارم کـه ایـن فرزنـد      ،انمادرجـ . ایـد  اینکه در امانت الهی نهایت دقت را بعمـل آورده 
کوچک خود را ببخشید، زیرا نتوانستم پاسخگوي زحمات شما باشم و موفـق نشـدم دینـی    
که برگردنم داشتید و آن همه رنج و مشقت که براي تربیت کردن و بـزرگ کـردنم تحمـل    

  .نمودید، جوابگو باشم و ادا نمایم
خـواهم کـاري نکنیـد کـه باعـث       حاال در این دقایق آخر عمرم، از شـما مـی   ،مادرجان  

یـاد خـدا   ه توانید صبور بوده و همیشه ب خوشحالی دشمنان و ناراحتی روح من گردد، تا می
  1.»اال بذکراهللا تطمئن القلوب« باشید زیرا

ما در صحنه جهـاد   .خون و پیام :دو چهره دارد مهربان و گرامی هر انقالبی اناي خواهر  
کـه پیـام شـهداي    ) 3(م را برگزینیـد و همچـون زینـب   خون را برگزیدیم و شما باید پیا

را به گوش جهانیان رساند، پیام شـهداي ایـران را بگـوش مـردم     ) 7(کربالي امام حسین
  .برسانید و خداي نکرده در این امر مهم، هیچ کوتاهی ننمایید

در سوگ این برادر خطاکارتان احسـاس دلتنگـی و نـاراحتی نکنیـد و      ،خواهران عزیزم  
خطیر مـادري و همسـري، نهایـت دقـت و     ] پر[ایید در انجام آن رسالت سنگین و سعی نم

فرزندانتان را در راه خـدا و بـراي   ) 3(خرج دهید و همچون حضرت فاطمه هکوشش را ب
خدا، طوري تربیت نمایید، تا باعث آبروي اسالم و قرآن گردند و از بـراي شـما در فـرداي    

ـ  آن. قیامت، جزء باقیات صالحات باشـند  خـوبی تعلـیم و تربیـت نماییـد و حقـوق       ههـا را ب
ضمن اطاعت از . خوبی ادا نمایید، تا آنها نیز متقابالً حقوق شما را ادا نمایند هفرزندانتان را ب

االمکان در امور اجتماعی، مذهبی و سیاسـی نقـش خـود را ایفـا      دستورات شوهرانتان، حتی
  .امر تشویق و ترغیب و راهنمایی فرماییدنموده و دیگر مادران و خواهران را نیز به این 

امیدوارم این برادر خطاکارت را ببخشی و در سوگ من دلتنگـی  : برادر عزیز و بزرگوارم  
خاطر خدا و در راه خدا و برپایی حکومت خـدا و   هانشاءاهللا که برادرت ب. و ناراحتی ننمایید

لیاقـت همنشـینی بـا امـام      اجراي دستورات خدا شهید شده است، برایم دعا کن که خداوند
و شهداي دشت کربال را بمـن عنایـت بفرمایـد و بـا وجـود همـه گناهـان و        ) 7(حسین

ام را بشـما واگـذار    سالح خونین و پرچم افتاده. ام، مرا پذیرا باشد خطاهایی که مرتکب شده
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 بشـما عنایـت و مرحمـت   ] را[آرزومندم خداوند بزرگ، توفیق ادامه دادن راه شهدا . کنم می
  )انشاءاهللا. (بفرماید

هـا   ها و شرافت ها، صداقت ها، مردانگی امروز روز امتحان است، امتحان لیاقت ،برادرجان  
دستمان خواهند سپرد و خوشـا   هو فرداي قیامت نتیجه این امتحان و آزمایش خداوندي را ب

میسـر   دست راسـتش بدهنـد و ایـن    هاش و پرونده اعمالش را، ب به حال آن کسی که کارنامه
نخواهد شد، مگر در زیر سایه شمشیرها و در زیر رگبار مسلسلها و در زیـر بـاران توپهـا و    

ات  مقاوم و استوار باش و سعی کن، با نیروي جاذبـه ) بسیج(ها، همچنان در سنگرت خمپاره
هاي با ارزش این مملکت اسالمی را جذب بسیج نموده و کمکشـان کـن،    جوانان و سرمایه

را بهتر بشناسند و با شناخت و آگاهی کامل، هرچه بیشتر و بهتر در خـدمت  تا راه و هدف 
  .اسالم و این مردم قهرمان و شهیدپرور قرار گیرند

فرسـتند، ولـی مـن بـراي شـما       همگی برادران براي شما پیام می ،ملت قهرمان و شجاع  
عمالً بما نشـان   خواهم در شعار به شما بگویم، شما پیامی ندارم، چرا که آنچه را که من می

همین خاطر شما از من جلوتر هستید و کسی که عقب مانده است، به کسی که ه اید و ب داده
. گوید برگرد پیش من، بلکه باید بگوید صبر کن تا من هم بتـو برسـم   جلو افتاده است، نمی

ن دهم که تا آخری شوم و قول شرف و مردانگی می تنها پیام من بشما این است که متعهد می
کنم آنچه را  توانم و قدرتم از خون شهداي گرانقدر و عزیز شما، پاسداري نمایم و سعی می

. خاطر آن شهید شدند، حراست و حفاظت نمایم و از ادامه دهندگان راهشان باشم هکه آنها ب
خداوند انشاءاهللا به همگی شما و ما توفیق انجام وظیفـه و خـدمتگزاري بـه اسـالم عنایـت      

  .بفرماید
شما خود بهتـر از   ،رادران عزیز و گرامی پاسدار و بسیج، اي همرزمان و اي همسنگرانب  

هاي معظم شهدا و اسرا و مفقـودین   دانید که این ملت ستمدیده و مخصوصاً خانواده من می
و مجروحین و معلولین بعد از خداوند متعال تمام امیدشان در حفظ این نظام الهـی و دفـع   

من و شماست و اطالع دارید و آگاهید چه انتظاري از ما دارنـد و ایـن   ظالم از کشورمان به 
بیننـد،   دانید که هر زمان یکی از برادران بسیج و یا سپاه را در کوچه و خیابـان مـی   را نیز می

گویند، اگر  و با خود می افتند یاد فرزندان و یا برادران و یا پدران و یا همسران شهیدشان می
اشکالی ندارد، هستند جوانان غیور و دالوري که سنگرهاي آنها را  ،تفرزندم شهید شده اس
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. شان را بردارند و به دفاع از دسـتاوردهاي انقـالب بپردازنـد    پر کنند و اسلحه بر زمین افتاده
تر سعی نمایید راه شهیدان را بپیمایید و گـام درجـاي    هرچه تمام تپس اي عزیزان، با جدی

کرده کاري نکنید که دل این نورچشمان امام و امـت شکسـته   پاي شهدا بگذارید و خداي ن
  .دانند چراکه آنها شما را همچون فرزندانشان می. گردد
پس اي برادران همچون گذشـته و بهتـر   . گردد با دیدن شما قلب و چشمشان روشن می  

ه باشد که انشاءاهللا همگی من و شما توانسـت . از آن حق پدري و مادري را درست ادا نمایید
جا آورده باشـیم و دینـی کـه برعهـده ماسـت ادا نمـوده        هباشیم شکر نعمات خداوندي را ب

  .باشیم
هـاي مـن و همچنـین صـورت کلـی امـوال و        صورت طلبکاري و بـدهکاري  ،مادرجان  

هایی کـه دارم آنچـه نیـاز     کتاب. ام که به آن عمل نمایید در کاغذ دیگري نوشته] را[داراییم 
ه را با مشورت بزرگان و صاحبنظران به هر محلـی کـه صـالح دیدیـد،     دارید برداشته و بقی

مقداري . تا مورد استفاده برادران و خواهران مسلمان قرار گیرد ،عنوان یادبود وقف نمایید هب
انگاري دوران جوانی قضا شده است، مقداري از پـولم را بـه    از نماز و روزه من بر اثر سهل
ماه روزه و دو ماه نماز و در ضمن کفـاره   یک. (من انجام دهد یک نفر بدهید، تا آنرا به نیت

  ).ماه روزه را نیز بدهید یک
دست شما رسید، هرکجا براي شما امکان داشت دفـن نماییـد،    هام ب اگر جنازه ،برادرجان  

باشد و اگر بدسـت شـما نرسـید،     1البته بهتر است در زادگاهم در کنار دیگر شهداي سرخه
  . شید و راضی باشید به رضاي خداونداصالً نگران نبا

  »والسالم«
  دیدارمان روز قیامت

  

بعد الموت و العفـو عنـد    ةعند الموت و المغفر ۀحالهم انی اسئک التوبه قبل الموت و الرا«
  2.»الحساب

                                                 
 .سمنان زادگاه و مزار شهید است ،از توابع شهرستانسرخه  -1
 .379ص  2المناقب، ج -2
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در پایان، از همگی برادران و خواهران مسلمان اگـر حقـی در گـردنم دارنـد، حاللیـت        
شـید و از مـادران و پـدران و همسـران و خـواهران و بـرادران و       طلبم امیدوارم مرا ببخ می

فرزندان خردسال شهدا و اسرا مفقودین و مجروحین و معلولین التماس دعا دارم و عاجزانه 
کنم که برایم دعا کنید و از خدا برایم طلب مغفرت و آمـرزش   از همگی آنان درخواست می

 خـداحافظ همگـی شـما   . ه حق تعالی واقع گردددرگا دعا کنند تا اعمالم مورد قبول. بطلبند
  .باد

  22/11/63تاریخ دوشنبه  هب
  عباسعلی اشرف  ،بنده خطاکار خدا

  به پیش تا جهانی شدن انقالب عظیم اسالمی و شکستن سدهاي طاغوتی
  پیروز باد پرچم خونین اسالم
  به امید زیارت کربالي بدون صدام

  نگه دارا خمینی ر) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي



 603، عباسعلی      اشرف ¹تان سمنان اس
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که مرا بیامرزد از خداي خود می. 
I ترین افتخار هر انسانی باید باشد، نصیبم گرداند شهادت که بزرگ. 
I مرگ حق است. 
I ما مرگ را مقهور وجود خود کنیم ،چه بهتر قبل از اینکه مرگ بتواند ما را دریابد. 
I در راه خدا چه مرگی بهتر است از شهید شدن. 
I من مرگم را با آگاهی کامل شهادت را انتخاب کردم. 
I شهید شدن یعنی به کمال رسیدن. 
I کمال انسانیت یعنی از خود و خودیت بریدن و به خدا پیوستن. 
I گردم انشاءاهللا، با شهدا و صلحا و اولیا محشور می.  

  محمدحسین :نام
  اشرف :خانوادگی  نام
  اکبر علی :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1342داد یکم خر :تاریخ تولد
شهر سرخه از توابع شهرسـتان   :محل تولد
  سمنان

  دیپلم :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1362ونهم آبان  بیست :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق  :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدحسین اشرف
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
کـه   اي کسـانی « 1»فاثبتوا و اذکرواهللا کثیراً لعلکـم تفلحـون   فئۀا لقیتم یا ایها الذین آمنوا اذ«

اید هرگاه با گروهی از دشمنان مقابل شدید پایداري کنید و خـدا را بسـیار یـاد     ایمان آورده
  .»کنید باشد که فاتح و رستگار شوید

و توفیـق   سپاس خداوند بزرگی که توفیق زندگی کردن در راه اسالم را به ما عطا فرمود  
به ما مرحمت فرمود و یاري نمود تـا در جهـاد بـزرگ    ] را[بریدن از همه چیز و همه کس 

سپاس خداوندي را که به مـا تـوان   . اسالم علیه کفر شرکت ورزیم و در راهش شهید شویم
مقاومت و دلیري و شـهامت را داد، سـپاس خداونـدي کـه ستایشـش بـراي کسـی سـبب         

  . کسی را نومیدي نیستسرشکستگی نیست و در آمرزشش 
نامـه پـیش خـانواده و امـت      نامه یا بهتر بگویم شهادت نام وصیت هآنچه را که ب ،خداوندا  

تر  هاي قلبم نزدیک را به گفته گذارم از ریا و تزویر به دور داشته و آن اهللا به یادگار می حزب
  . گردان

 )6(ددهم خدا واحد است و شریکی بـرایش نیسـت و حضـرت محمـ     شهادت می  
اوسـت و   برحـق حجـت  ) عـج (ولی خدا و امام زمان مهـدي ) 7(رسول خداست و علی

واي به حالم کـه در ایـن لحظـات آخـر، عمـرم را بـا       . خمینی روح خدا، رهبر امت ماست
آخـرین روزهـا و سـاعاتی کـه قـبلش      . گـذرانم  سیاهی قلبم و تاریکی درونم پیش خدا می
اي کـه   ي است و نه ساعتی و نـه حتـی لحظـه   عمرها بود و به بطالت رفت و بعدش نه روز

بخواهیم آن را براي آینده خود در قیامت ذخیره سازیم و تازه چه ماندنی؟ کـه بـاز هـم بـا     
آگاهی بیشتر نتوانیم انسان خوبی باشیم؟ پس چه بهتر زودتر پرونده سیاه اعمالمان را با این 

ار ابدیت پـا گـذاریم، بـه آنجـا     امید که مورد بخشش خداوند قرار گیرد، جمع کنیم و به دی

                                                 
 .45/ انفال -1
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در این دمهاي آخـر، از  . 1برویم به این امید که خدا با فضلش با ما رفتارنموده و نه با عدلش
خواهم که مرا بیامرزد و شهادت که بزرگترین افتخار هر انسانی بایـد باشـد،    خداي خود می
و  2هـاي آسـمان باشـی   مرگ حق است هر چند اعماق زمین و یا باالتر از ابر. نصیبم گرداند

تخلف نیست، پس چه بهتر قبـل از اینکـه    3اي اي و حتی لحظه زمان مرگ را ساعت و دقیقه
چـه  . مرگ بتواند ما را دریابد ما مرگ را مقهور وجود خود کنیم و آنرا خود انتخاب نمـاییم 

اکـرم  «: فرمایـد  مـی  )7(مرگی بهتر است از شهید شدن در راه خـدا، کـه حضـرت علـی    
پس من مـرگم را بـا آگـاهی    » 4ها شهید شدن در راه خداست ترین مرگ با عزت« »...الموت

آزمـایش آن قـرار دادم و    ]در[سـال و انـدي خـودم را     کامل شهادت را انتخاب کردم و یک
هاي شب و یا روزهاي متوالی با خـداي خـود تنهـا کـرده و آرزویـم را بیـان        مدتها در نیمه
عنوان غالم سـیاه درگـاه    یختم، و از خدا خواستم مرا بهها ضجه زدم، اشک ر نمودم و مدت

 :فرمایـد  خود قبول کند و حال خدا مرا قبـول نمـوده و دعـایم را مسـتجاب کـرده کـه مـی       
شهید شدن یعنی به کمال رسیدن و کمال انسانیت یعنـی از خـود و    5»ادعونی استجب لکم«

بیـنم،   ام چون خدا را می سیدهخودیت بریدن و به خدا پیوستن و من امروز به عرش اعالء ر
گردم هرچند لیاقـت آنـرا نداشـته و نـدارم امـا       انشاءاهللا، با شهدا و صلحا و اولیا محشور می
خداونـدا در زنـدگی، بنـده مخلـص نبـودم و      . تفضّل خدا بسیار بود و مرا هم شامل گردید

مقـام و ریاسـت   بندگی ترا کردن را با بندگی هوي و هوس اشتباه گرفته بودم، بندة جـاه و  
                                                 

است که در اکثر آثـار و حتـی منـابع بـدون ذکـر منبـع دقیـق بـه         ) 7(روایت مشهوري منسوب به حضرت علی -1
 .»الهی تعاملنی بفضلک و ال تعاملنی بعدلک«حضرتشان منسوب است 

هر کجا باشید اگر چـه در  «ترجمه » اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروجٍ مشیدة«: است یادآور این آیه قرآن -2
 ).78/ نساء(» هاي بسیار محکم مرگ شما را فرا رسد از مرگ هیچ چارة رهایی ندارید کاخ

: از آنجملـه آیات متعددي در قـرآن موجـود اسـت    . در اینکه اجل هر کس فرا رسد ساعتی پیش و پس نخواهد شد -3
فاذا جاء اجلهـم  «: شود بسنده می 34/براي نمونه به اعراف. 23/مؤمنون -16/نحل -5/حجر -49/یونس -34/اعراف

هنگامی که اجل شما فرا رسد در آن ساعتی تعجیل و تـأخیر نخواهـد   «: ترجمه» الیستأخرون ساعۀ و ال یستقدمون
  .»شد

البالغـه   نهـج » انَ اکرم المـوت االقتـل  « شهید بدان نظر داشته است اهللا دارد که تعبیري مشابه سخن رسول) 7(علی -4
  .، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدي123خطبه 

 .60/ المؤمن -5
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ت سـوی  بـه اما یکباره با تمام این امور دنیوي وداع کـردم و  . شدم و هوس زندگی فریبم داد
دانم که بنده تـو بـودم و شـهید     هجران نمودم تا شاید روزي بنده مخلص گردم و حال نمی

اش بـودم کـه اصـالح کـنم در      هـا خاشـع نبـودم، امـا در پـی      شدم یا نه؟ در نمازها و روزه
خواستم آنرا بوجود آورم در دنیا کارهایم از شرك و ریـا   ا خشوع قلب نبود، اما میه عبادت

خداوندا حاال دیگر از من بگذر و قلم عفـو بـر   . دور کردن آنها بودمه دور نبود، اما در پی ب
  .الهی العفو. جرایم اعمالم بکش

گـز نتوانسـتم   اي رسول خدا به رسالتت ایمـان آوردم امـا هر   ،و اي رسول و ائمه اطهار  
قرآن خدا را که تـو عامـل   . باشم ،پسندي و به ما تعلیم دادي خواهی و تو می آنچه که تو می

وحی آن بودي خواندم، اما نتوانستم خودم را بر آن وفق دهم، اما از رسـول خـدا حضـرت    
دعایت را که بـه کمیـل    )7(علی جان. خواهم که ما را شفیع قرار دهد می )6(محمد

رائت کردم و به حال زارم گریستم که تو با مصونیتت از گناه در برابـر خـدا   آموزش دادي ق
چگونه خاضع و خاشع بودي و در درگاه او گریستی، اما مـا هرگـز نتوانسـتیم روح دعـا و     

  . مناجات را درك کنیم
تـرا   1»هل مـن ناصـر ینصـرنی   «، سومین پیشواي عالم تشیع، نداي )7(اي امام حسین  

هـایی   ه گوش شنیدم و آنرا لبیک گفتم شاید توانسته باشم بـه آن حـرف  سال ب 1400بعد از 
. عمل کرده باشم» 2کردیم را یاري می )7(بودیم و حسین اي کاش می«گفتیم  که مکرر می

هایمان با کمی تأخیر و بعضـی دیگـر    هامان بسرعت و بعضی حسین جان به نداي تو بعضی
و ما منتظر جواب لبیک آنها به شـما هسـتیم تـا     اند و در آینده لبیک خواهند گفت نیز مانده

حسین جان یاري کـن تـا آنهـا نیـز جوابـت      . ها به آغوش گرم خود بگیریم آنها را در جبهه
   3.»شود هاي شمشیرها هویدا می بهشت در زیر سایه«دهند که 

                                                 
  .تعلیقات. ك.ر -1
  .)مفاتیح الجنان( »یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیماً«: است) 7(ترجمه فراز آخر از زیارت امام حسین -2
الجنـۀ  «: اي که شهید نقل کرده معادل اسـت  دین مضمون روایت شده است که دقیقاً با ترجمهاز پیامبر اکرم حدیثی ب -3

الل الس280ص  ،الفصاحه نهج(» وفیتحت ظ(. 
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و اي حجت خدا، اي دوازدهمین پیشواي عالم تشیع، دیگر زمان غیبت بس است، دیگر   
. ت، شمشیرهاي خود را تیز نمودند تا در کنار تو با دشمنان تو و خـداي تـو بجنگنـد   این ام

هـا ضـجه زدم و در    شـب  .باز آي اي منجی گیتـی، بـاز آي اي یـاور امـت، اي امـام زمـان      
نماز ناله کردم تا بتوانم چهـره منـور تـو را دیـدار      ها اشک ریختم و در مسجدها در تاریکی
اي . ا این لحظه نداشتم و شاید با این اعمالم هرگـز نداشـته باشـم   اما لیاقت دیدن ترا ت. کنم

امام زمان اي حجت خدا، در پیشگاه خدا ما را شفاعت کن کـه بـه شـفیع شـدن تـو بسـی       
  . محتاجیم

مان در داشتن چنین نعمتی بـه همـه کشـورهاي     شکن ملت اسالمی اماما، اي خمینی بت  
هاي اسـتکباري دنیـا    شکن که تمام قدرت بتفروشد، تویی  مسلم و غیرمسلم دیگر فخر می
اند، تویی عارف که تمام وجـود تـو از عرفـان و معنویـت      از دست توانمند تو به تنگ آمده

تا اسالم و مسـلمین سـرافراز باشـند و بـا      ،خواهی مملو است و با دعایت از خدا کمک می
بودي کشـاندي، درود  مناطق مختلف بـه ورطـه نـا    ها را در بارها دشمن ،ات دعاهاي عارفانه

  .بیکران خدا برتو باد
اي امام، اي فرمانده کل قوا، نداي تو را مبنی بر شرکت در نبرد حق علیه باطل شـنیدم و    

هـاي   و تو اي امام قوایت در سـرزمین . بایست انجام شود اي بود می لبیک گفتم چون وظیفه
یکنی و چون پتکی محکـم  شورند و تو با دعایت به قواي خود کمک م اسالم علیه خصم می
دعایی که بردش از سالح ما بیشتر است، از خدا براي مـا کـه   . آوري بر سر دشمن فرود می

  . ش شتافتیم، طلب مغفرت کنسوی به
عنـوان امانـت از خـدا گرفتـه بودیـد بـه خـودش         و اي والدین عزیزم فرزنـدي کـه بـه     

بودم که مرا لیاقت فرزنـدي شـما    بازگردانید و به امانت خیانت نورزید، در زندگی آنقدر بد
ترین افتخار را بـراي خـود و شـما کسـب نمـایم و       اما حاال با شهادتم توانستم، بزرگ. نبود

  . تان به اهتزاز درآورم پرچم پرافتخار خانواده شهید بودن را بر تارك خانواده
بـاش و  ) 7(حسـین  1اکبر پدر جان در سوگ و غم از دست دادن فرزندت به یاد علی  

جلوي ناراحتی خود را بگیر که خود بـا آگـاهی کامـل و درس آمـوزي از مکتـب خـونین       
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ترین راه تکامل انسـان   ، راه شهادت را پیمودم که همانا شهادت نزدیک)7(موالیم حسین
تواند بگـذرد و آن   انسان باید براي خدا از هرچه که دارد و می. کنم است و به آن افتخار می
  . نیست، بلکه ساختن منزلگاه و آماده شدن براي روز قیامت است به منزله نابودي زندگی

هـاي بسـیار    و اي مادرم، مادر عزیزم تحمل از دست دادن فرزندي کـه بـرایش زحمـت     
مادر جان اگر فرزند خوبی . برایت بسی مشکل است ،متحمل شدي و منتظر دامادیش بودي

رت را ندانستم در این دمهاي آخر شـیر پاکـت را حاللـم کـن و از مـن،       برایت نبودم و قَد
مادرم با چه زبانی از تو تشکر کنم که مرا فرزند و جـوانی مسـلمان   . فرزند حقیرت، درگذر

 1هـاي وجـودم   سـلول  ساختی و نماز و روزه را از کودکی بمن تعلـیم دادي و اسـالم را در  
و ایـن بـار نیـز    جبهه آمدم، مرا به خدا سـپردي   سوي بهداخل نمودي و حاال نیز هر بار که 

درود خدا بر تو بـاد اي  . ات را قبول کرد و آنرا پس نفرستاد چنین کردي، این بار خدا هدیه
مادر و سالم من برتو اي مادر، مـن در راه خـدا شـهید شـدم و شـما در راه خـدا متحمـل        

  و اجري بیشتر از اجـر شـما پـدران و مـادران شـهدا      2مصیبت شدید، پس براي خود ثوابی
  .م و انشاءاهللا در قیامت همدیگر را دوباره مالقات خواهیم کردبین نمی
دانم که تحمل از دست دادن برادر براي شما مشکل است امـا   و اي خواهران مهربانم می  

کنم خـدا   و به شما توصیه می. تن را تحمل نمود 72 دوري) 3(باید تحمل کنید که زینب
ر را دلداري داده و خود باعث ناراحتی بیشـتر او  را از یاد نبرید و رهبر را مرید باشید و ماد

نشوید، شهادتم را به همدیگر تبریک بگویید و در ساختن خواهران و مادران دیگـر خـوب   
. بکوشید و فرزندانتان را براي اسالم پرورش دهید هـر چنـد کـه دیگـران را خـوش نیایـد      

همچنان محکم حفـظ   گونه باشید و حجاب کامل خود را اللهی اصیل و متقی و زینب حزب
تـر و   حجاب بکوبید که سیاهی چادرهاي شما از خون من سرخ کنید و بر دهان مفسدین بی

  . تر است دشمن کُش
هـاي آخـر    اي برادران عزیزم من رفتم شما را به امان خدا گذاشتم و امـا در ایـن لحظـه     

روز نیسـت و  برادران خوب توجه کنید که زمانه یکجور نیست و هر روز یـک  . پیامی دارم
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حوادث زندگی حال و گذشته و آینده شما را فریب ندهد که نخواهـد داد و شـما را از راه   
بـا  ] ي[زمان] هر[دشمن و منافق را در  .حق و صراط مستقیم منحرف نکند که نخواهد کرد

هاي منحرف را در هر زمانی و با هر  هر لباسی بشناسید و نگذارید دوباره رشد کنند و گروه
آیـد کـه    از خود دور کنید که اسالم و متن قرآن فقط از حلقـوم کسـانی بیـرون مـی     مارکی
انـد، بـرادرانِ    اند و آنان کسانی جز روحانیت اصیل نبوده ها زجر حجره ماندن را کشیده سال

هـا دشـمن بـود و از اول     ها و شـرقی  من، شما حاال برادر شهیدید، شهیدي که با همه غربی
امـام را رهبـر   . هاي درسـت و نادرسـت را خـوب شـناخت     آن خطانقالب و مدتی قبل از 

کرد و مجاهـد دروغـین خلـق را     را طرد می 2و نهضت آزادي 1دانست، حاکمیت جبهه ملی
کننـد،   شناخت، یاران امام را که در سنگر علم و تقوي مجلـس و دولـت مبـارزه مـی     3منافق

و جبهه را فراموش نکرد و در آن ملعون و خبیث رأي نداد  4صدر به بنی. یاران اسالم خواند
مقاومت ورزید و حتی براي شرکت در نبرد فردا درس را فراموش نکرد و حاال بـا صـداي   

هاي منافقین را از خود برانید و به گروههاي کوچکی کـه هـدفی جـز     گویم ته مانده بلند می
خـوب فکـر    تفرقه در صف تشیع ندارند، دل نبندید و سعی کنید که شما را فریب ندهند و

در راه اسـالم تـالش و   . امـام را تنهـا نگذاریـد   . کنید که حوادث آینده براي شما تلخ نگردد
ایم و سعی کنید که از گناه صغیره و کبیره بگریزید که قیـامتی   کوشش هرچه بکنیم کم کرده

و . شویم و میزان برقـرار اسـت   ها و اعمالمان حساب می پاست و در آن جا همه با پرونده به
کس را دوست و رفیق و برادر شهید بـودن افتخـار نیسـت بلکـه      وجه داشته باشید که هیچت

  . راهش را ادامه دادن شرط است
نزدیکتر شدن به امام و انقالب اسالمی توصیه ] به[شما را : و اي همه خویشان و قومانم  
  .خواهم در شهادتم این نکته را توجه بیشتر کنید کنم و می می

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تتعلیقا. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4



 نامه کامل شهدا وصیت ¹) 5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      ۶۱۴

ـ ري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بـان لهـم ا  ان اهللا اشت«   یقـاتلون فـی سـبیل اهللا     ۀلجن
و االنجیل والقران و من اوفـی بعهـده مـن اهللا     یۀفیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التورا

خدا جان و مال مؤمنین را بـه  «  1»فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم
کننـد و دشـمنان دیـن را بـه قتـل       ي کرده که آنها در راه خدا جهاد میبهاي بهشت خریدار

شوند این وعده قطعی است بر خدا، و عهدي است که در سه ]بـ[رسانند و یا خود کشته  می
ـ  دفتر آسمانی تورات، انجیل، قرآن به او فرموده اي اهـل  «عهـد؟   هو کیست باوفاتر از خدا ب

حقیقـت سـعادت و   ه که این معاهده با خدا ب شارت دهیدخود در این معامله ب هایمان، شما ب
  .»بزرگی است 2پیروزي

باید بدانید که در راه اسالم تمام زندگی را فدا کردن زیباسـت کـه زیبـایی آن را شـهید       
زندگی خوب و شیرین است، اما نه آن زندگی که کافران بعثی بر تـو حـاکم    .داند و بس می

گی شیرین است، اما نه آنکه ناموست را در اشغال بگیرند باشند و دیارت را در تصرف، زند
و حسـین زمـان   ) 7(و تو به آن نگاه کنی، زندگی شیرین است اما نه آنکه به امام حسـین 

خوب و شیرین بود تـا زمـانی کـه اسـالم بـراي       با شما بودن .جواب لبیک گفته نشده باشد
شیرین بود تا موقعی کـه   بودنخون نداشت در جمع شما  هپرورش و باروري خود احتیاج ب

آیـا در پنـاه   . جهان بر علیه ما و براي نابودي اسالم بسیج نشده بود، چه زندگی چه شیرینی
صدام بودن خوش است یا جان به جان آفرین تقدیم نمودن؟ ننگم باد که باز هـم در خانـه   

اسـالما، واي  صداي واي  و بمانم و صدا و شیون کودکان پدر شهید شده را بشنوم و بنشینم
در زندگی آزاده باشـید و آزاد زنـدگی کنیـد و بـه هـیچ دشـمنی       . قرآنا، واي اماما را نشنوم

خدا را بهتـر بشناسـید و او را    .و اي دوستانم متکی به خدا باشید .ترین باجی ندهید کوچک
هـا از   عبادت کنید، مخلص باشید و متقی، هراسی بدل نداشته باشید وجود خود را در جبهه

ظر معنوي پرورش دهید و طعم شیرین جهاد در راه خدا بچشید و نگذارید روزي یـأس و  ن
  .و شکست در امتحان خداوندي بماندپایان جبهه و جنگ  خاطر بهنومیدي براي شما 
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اهللا اي کسـانی کـه هنـوز در امتحـان      اهللا اي سلحشوران و یـاوران روح  و اي ملت حزب  
روید و اي کسانی که خدا شما را بـراي مبـارزه در    ش میسرفرازانه به پی ،شهید دادن بزرگ

هـاي   هـدف  سـوي  بـه راهش و پیاده کردن احکامش انتخاب نمود، همچنان با شتابی افزون 
سال تنها مانـدن   1400بزرگ اسالمی قدم بردارید و هرگز اسالم و رهبر را تنها نگذارید که 

شتن این چنین رهبري ماننـد امـام   شما امتی هستید که خداوند نعمت دا. اسالم کافی هست
قدرش را بدانید و فریب و نیرنگ دشمنان را در مـورد رهبـري   . خمینی را بشما عطا فرمود

. نخورید که نخواهید خورد و خداي ناکرده در هیچ زمان جبهه و جنگ را فرامـوش نکنیـد  
به شرکت در  هرچند که این جبهه اسالم هرگز به ما هیچ احتیاجی ندارد و این ما هستیم که

اهللا  اي امـت حـزب  . ها احتیاج داریم، براي ساختن خود و براي قیامت که بپاسـت  این جبهه
کوشش کنید کـه مخلـص باشـید و     .تقوا را پیشه کنید و زندگی کردن را براي اسالم بدانید

هاي محکم بدهید و جـز گـرایش بـه اسـالم      جواب دشمنان را با مشت .براي خدا کار کنید
در هر زمانی پیرو والیت فقیه باشید . هیچ دسته و گروه دیگر گرایش نشان ندهید فقاهتی به

  . اش را به خوبی نفی کنید و آنرا پشتیبانی کنید و امرش را به خوبی انجام دهید و نهی
سازي براي روز قیامت ندانیـد   دنیاي زندگانی و مادي را جز آزمایشگاهی بزرگ و زمینه  

  . اي کسب کنید که هرچه است در آن روز است و براي دنیاي آخرت توشه
ام را در مسـجد   هـزار تومـان از سـرمایه   : اما آنچه دارم را به چنین نحـوي خـرج کنیـد     
و بقیه آن را جهـت حسـینیه شـهدا    ) 7(عصر و پانصد تومان آنرا در هیئت ابوالفضل ولی

را جهـت پیـروزي    توانید فروخته و پولش صرف نمایید و نیز موتورم را به هر سبک که می
) شامل کتاب و غیره(دهید صرف کنید و وسایلم  رزمندگان و آنچه را که خود تشخیص می

روز روزه واجب بـدهکارم   31را به هر صورتی که بهتر است براي اسالم بدهید و همچنین 
سال را نماز بخـوانم کـه    خواستم مدت یک و می. دانید قضا نمایید را به هر نحو که می که آن
  . و برایم دعا کنید که با شهدا محشور گردم. را قضاء نمایید توانید آن ر میاگ

  »اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمۀ«
31/6/62  

  محمدحسین اشرف
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  هاي کلیدي عبارت
I اصالً قصد کشورگشایی و جنـگ   ،شدگان صراط مستقیم ما سرسپردگان مکتب توحید و هدایت

 .را نداریم
I  نبرد نخواهیم کرد خدا نیز مسلمانیم و جز براي رضاي خدا و جز در راهما. 
I االاهللا است اکبر و الاله ترین جرم ما گفتن کلمه اهللا االن نیز اساسی. 
I خواهیم مسلمان باشیم و مسلمان هم آزاده است می. 
I  رسد گوش ما می هاز زبان پیر جماران ب )7(حسین »هل من ناصر ینصرنی«اینک نداي. 
I ه فرموده امام عزیزمان اگر بکشیم هم پیروزیم و اگر کشته شویم باز هم پیروزیمب. 
I ها شرکت کنیم توانیم در جبهه تا آنجا که می. 
I          گوش به فرمان رهبر کبیر انقـالب و روحانیـت اصـیل باشـید و نگذاریـد کـه اماممـان هماننـد

 .تنها بماند) 7(بن علی حسین
I را نمونه و الگوي زندگی خود قرار دهید) 3(هدر زندگی خود حضرت فاطم ،خواهرانم. 
I حجاب را حفظ کنید) 3(چون زینب.  

  مهدي :نام
  اشرف :خانوادگی  نام

  ابراهیم :پدر نام 
  صدیقه :نام مادر

  1348چهارم آبان  :تاریخ تولد
شهر سرخه از توابع شهرسـتان   :محل تولد
  سمنان

  دوم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365ودوم دي  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مهدي اشرف
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .»االاهللا و أشهد أن محمداً رسول اهللا و علی ولی اهللا شهد ان الالها«
ولـی   ،کشـد  سـوي خـودش مـی    هاگرچه دنیا زیباست و انسان را ب .»الیه راجعون اناهللا و انا«

اگر کل دنیا براي ایـن اسـت کـه انسـان     . تر است سراي دیگر و آخرت بسی زیباتر و جالب
ها و این  باید روزي آن را بجا گذارد و از دنیا برود، چرا در راه خدا انفاق نکند و اگر انسان

پس چرا در راه خدا قطعـه   ،اند تا روزي از دنیا بروند و اسیر خاك شوند ها آفریده شده بدن
  1.»)7(بن علی حسین« ؟شوندقطعه ن

آخـرین  ) 6(اهللا با شهادت به یگانگی پروردگار عالم و نبوت و رسالت محمد رسول  
الموحـدین علـی ابـن     پیامبر و فرستاده خدا و با شهادت به امامت و والیت حضـرت مـولی  

ي اهللا االعظم مهـد  بقیۀتا آخرین اختر تابناك والیت و امامت حضرت  ،ابیطالب و ائمه اطهار
  ). عج(موعود

تی داد و با درود بـر فرسـتادگان و انبیـاء    سبا حمد و سپاس خداوندي را که انسان را ه  
الهی که انسان را به صراط مستقیم و راه حیاتبخش اسالم رهنمون شدند و با درود و سـالم  
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ــۀ  ــد نفیســــ ــدنیا تعــــ ــن الــــ   و إن تکــــ
  و إن تکـــــن األبـــــدان للمـــــوت أنشـــــئت
  و إن تکـــــــن األرزاق قســـــــماً مقـــــــدرا
  و إن تکـــــن األمـــــوات للتـــــرك جمعهـــــاً

  

ــل    ــی و أنبــــ ــواب اهللا اعلــــ ــدار ثــــ   فــــ
  ريء بالســــیف فــــی اهللا إفضــــلفقتــــل امــــ

ــرء فـــی الکســـب أجمـــل    فقلـــۀ حـــرص المـ
  فمــــا بــــال متــــروك بــــه المــــرء یبخــــل

  

تـر   تـر و شـریف   آید، پس آخرت که خانۀ ثواب و پاداش الهی است بس بلند پایه اگر دنیا نفیس و با ارزش به شمار می
  .است
  .بسی برتر است) در راه خدا( اند، پس کشته شدن انسان با شمشیر ها براي مرگ آفریده شده و اگر بدن

تر حـریص بـودن انسـان در کسـب روزي      معین تقسیم و مقدر شده است، پس کم  به اندازة) ي مردمان(ها و اگر روزي
  .زیباتر است

هاست، پس چیزي که واگذاشته خواهد شد چه ارزشی دارد که آدمـی بـدان    و اگر نتیجه اندوختن اموال ترك نمودن آن
 .)بن علی امام شهیدان، مرضیه محمدزاده حسین! (بخل بورزد
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ش امام خمینی و بـا درود و سـالم بـر    برحق نایبو ) عج(بر منجی عالم بشریت امام مهدي
و از کربالي حسین تا کربالي خونبـار  ) 7(تا کربالي حسین 1از هابیل ،طیبه شهدا ارواح

چـون  . ستیزان جبهه نور علیـه ظلمـت   جنوب و غرب ایران و با سالم و درود بر تمامی کفر
براي هر مسلمانی ضـروري دانسـته    2نامه طبق توصیه پیامبر و ائمه معصومین نوشتن وصیت

مـان کـه خونخـواران    زدر این برهـه از  . نویسم وان وصیت میعن هلذا چند سطري را ب ،شده
کشـی را در مـیهن عزیـز و     صفتان بعثی راه و رسـم خـونریزي و مسـلمان    صدامی و شیطان

آن  سوي بهسرتاسر مرزهاي خونرنگ ایران به راه انداختند، بیایید که با یاري پروردگار عالم 
نشانیم و اطمینان داشته باشید که به فرمـوده  متجاوزان هجوم ببریم و آنها را به خاك مذلّت ب

ما امت اسالم، مـا   3.امام عزیزمان اگر بکشیم هم پیروزیم و اگر کشته شویم باز هم پیروزیم
اصـالً قصـد کشورگشـایی و     ،شـدگان صـراط مسـتقیم    سرسپردگان مکتب توحید و هدایت
و جز براي رضاي خدا  العالمین است و ما نیز مسلمانیم جنگ را نداریم، چون خداي ما رب

اکبـر و   ترین جرم مـا گفـتن کلمـه اهللا    و االن نیز اساسی. نبرد نخواهیم کرد خدا و جز در راه
خواهیم مسلمان باشیم و مسلمان هم آزاده است به همـین علـت تمـام     االاهللا است و می الاله

ـ   ابرجنایتکاران در مقابل ما و بر علیه ما صف کشیده هـا امـت    ن حـرف اند و اما در مقابـل ای
اسالم چون کوهی راسخ و استوار در طول پنج سال و اندي جنگ و نبرد با دشمنان ایستاده 

سـال   20اگر ایـن جنـگ   « :زیرا اماممان فرموده است که. است و هرگز متزلزل نخواهد شد
حسین  5»هل من ناصر ینصرنی«و اما اینک که نداي  4»ایم هم طول بکشد ما همچنان ایستاده

هـا   توانستم با واجب بودن شرکت در جبهه رسد چگونه می ان پیر جماران بگوش ما میاز زب
و وظیفـه جوانـان و   . در این جهاد شرکت ننمایم و به مبارزه بر علیه دشمنان بـه پـا نخیـزم   

گونه امام خمینی لبیک گویند و از دیـن خـدا    مسلمانان نیز این است که به این نداي حسین

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .)319، الهدایه، ص )7(امام صادق. (حق علی کل مسلم صیۀالو -2
صـحیفه  (» رویـم  رویم، اگر آنها ما را بکشند باز هم ما به بهشت مـی  اگر آنها را بکشیم ما به بهشت می«: امام خمینی -3

 .)107، ص 13امام، ج 
 .24در اندیشه امام خمینی، تبیان، دفتر جنگ و دفاع  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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اساسی است و عزت و شـرف مـا نیـز بسـتگی بـه       نگ مسئله اصلی وآري ج«. دفاع نمایند
و هرگز نباید این مسئله را عادي بگیریم بایـد در همـه حـال بـه فکـر       1.»همین جنگ دارد

هـا شـرکت    توانیم در جبهـه  جنگ بوده و باشیم و مبادا یک لحظه غافل بمانیم تا آنجا که می
هه را داریم، الاقل در پشت جبهه فردي کنیم و اگر عذري هم براي عدم حضور خود در جب
اهللا و همیشـه در   شما اي امت حـزب . فعال باشیم و در سنگر پشت جبهه به مبارزه برخیزیم

اي عاشقان شهادت و اي مرغان آغشته به عشق گوش به فرمان رهبر  ،صحنه و اي بسیجیان
) 7(بـن علـی   ینکبیر انقالب و روحانیت اصیل باشید و نگذارید که اماممان همانند حسـ 

هاي مقاومت و نمازهـاي   هاي سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و پایگاه تنها بماند و در صحنه
ها شرکت فعال داشته باشید و نهال جمهوري اسالمی  جمعه و جماعت و خصوصاً در جبهه

ید و خداي ناکرده یک وقتی منحرف و یا از خـط اصـیل انقـالب اسـالمی کـه      یرا یاري نما
هاي منـافقین   خارج نشوید و همواره توطئه ،مه اطهار و انبیاء و خط قرآن استهمان خط ائ

  .انقالبیون را خنثی سازید و آنها را با ارشاد و راهنمایی به خط اسالم دعوت کنید و ضد
ــذاریم  ــتن را واگــــ ــادا خویشــــ   مبــــ

  اي هســت  ز خــون هــر شــهیدي اللــه   
  

  امــــام خــــویش را تنهــــا گــــذاریم     
  2مبـــــادا روي اللـــــه پـــــا گـــــذاریم

  

 و من بنا بـه فرمـان خداونـد و بـراي رضـاي او     : و اما چند کالمی با پدر و مادر عزیزم  
اي از دیـن خـود را بـه     هاي جنگ رفتم و رفتم تا شاید که بتـوانم ذره  نابودي کفار به جبهه

هـاي جنـگ مسـئول نیسـت و      به جبهه ]م[اسالم و مسلمین ادا نمایم و هیچ فردي در آمدن
با چشم باز این راه را انتخاب کرده و بـراي مبـارزه و دفـاع از اسـالم و     نبوده، چون خودم 

نمایم که بدون اجـازه شـما و از    پدرم از شما طلب بخشش می. کیان مسلمین به جبهه آمدم
دانم چه بگـویم،   نمی. خواهم لطفی، با شما خداحافظی نکردم و باز هم معذرت می روي کم

من در طول زندگیم فرزنـد  . ز نوشتن زحمات شما عاجززبانم قادر به گفتن نیست و قلمم ا
تـا بـه هـدفتان برسـید و در      ،خوبی براي شما نبودم و نتوانستم به شما کمکی کـرده باشـم  

شـما اي پـدر   . توانم از شـما پـوزش بطلـبم    خاطر کردم و نمی  زندگانی خیلی شما را آزرده
                                                 

صحیفه (» جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گروه جنگ است«: تعبیر مشابه سخن حضرت امام خمینی است -1
 .)جلدي 22امام، دوره 

 .96پور، در کوچه آفتاب، ص  قیصر امین -2
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ی شهید شده که تمام شهدا آن خیلی افتخار کن که فرزندت خطی را انتخاب کرده و در راه
انتخاب کرد و بـر علیـه ظلـم و جـور     ) 7(بن علی اند و راهی است که حسین را برگزیده

مبارزه کرد و سازش نکرد و خیلی افتخار کن که فرزندت خداي ناخواسته قربانی راه کثیف 
د شـناخته و  عنوان محارب و ملحـ  هب 1اعتیاد نشده و یا به ضدانقالبیون و منافقین نپیوسته تا

از دنیا برود و واقعـاً هـم    ،وسیله بیماري و یا تصادفات دیگر و یا در بستر هاعدام شود و یا ب
بـا مرگـی    ،آور اسـت کـه در ایـن برهـه کـه انسـان در عصـر شـهادت اسـت          خیلی تأسف

. خواهم که مرا عفو کنید و عـذرم را بپذیریـد   غیرشهادت بمیرد و در آخر باز هم از شما می
  .و پاداش عظیم عنایت بفرماید ر خداوند به شما اجانشاءاهللا

فرسـایی کـه    دانم با کدامین قلم و کدامین کالم از زحمات طاقت نمی ،و اما تو اي مادرم  
هاي شما بـه   تواند از خدمت دانم زبانم ناچیز است و نمی تشکر نمایم و می ،اید برایم کشیده

بخواهم که اجر و پاداش عظـیم و فراوانـی بـه     توانم از خدا فقط می. بندة حقیر تشکر نماید
 ،دانم و مطمئنم کـه در آن کـانون گـرم و باصـفایی کـه بـودم       مادرم می. شما عنایت فرماید

مادرم هنـوز  . ام را نسبت به شما ادا نمایم وظیفه ،نتوانستم آن طور که شایسته فرزندي است
از گوشـم   ،گفتـی  م خدا را مـی هاي قرآن و احکا ها برایم قصه آن صداي دلنشین تو که شب

  . امیدوارم که مرا عفو نمایید. بیرون نرفته
ایـد و شـما درس    شما وظیفه را نسبت به من و تربیـت مـن بـه حـد اعـالء انجـام داده        

داشـتن چنـین مـادري مهربـان، افتخـار       2اید و من هـم بـه   مقاومت و ایثار را به من یاد داده
آن سرور آزادگـان را در گوشـم زمزمـه    ) 7(علی بن کنم و شما بودید که کالم حسین می

  3.»مرگ با عزت اگر خونین بود، بهتر از زندگی ننگین بود« :کردید که
هـا و   پایـان برسـانید و در مقابـل سـختی    ه خواهم که بقیه رسالت را خود ب و از شما می  

خواهم که  می از شما پدر و مادرم 4.»ان اهللا مع الصابرین«صبور باشید که  ،مشکالت این دنیا
                                                 

 .»و«در اصل وصیت  -1
 .»با«در اصل وصیت   -2
  ):7(اي است از این عبارت بلند امام حسین ت شعرگونۀ شهید ترجمهعبار -3

  المـــوت اولـــی مـــن رکـــوب العـــار    
  

ــار    ــول النــ ــن دخــ ــی مــ ــار اولــ   والعــ
  

 

 .153/ بقره -4
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ـ   همـراه   هحاللم کنید و از سر تقصیرات کوچک و بزرگم بگذرید، که اگر رضایت والـدین ب
نباشد، اعمال ما اگر پاك و خالص باشد، آلـوده خواهـد شـد و مـورد پـذیرش خداونـد و       

اصـالً ناراحـت نباشـید     ،دست شما نرسید هام نیز ب باریتعالی قرار نخواهد گرفت و اگر جنازه
  .»رضاً برضائک الهی«که 

  
  ســــر اگــــر شــــد جســــم مــــن بــــی

  کــــــــه در راه خــــــــدا هرگــــــــز
  بــــــراه حــــــق نهــــــادم ســــــر    

  

  1مشــــــو غمگــــــین ایــــــا مــــــادر  
  نــــــــدارد ارزشــــــــی پیکــــــــر  
  شـــــــــدم قربـــــــــانی رهبـــــــــر

    

خواهم که صـبور و مقـاوم    از شما نیز می .کنم و اما برادرانم از شما نیز طلب مغفرت می  
اجتماعی طوري ظاهر شوید که باعـث  هاي  بعد من در مساجد و محافل و در صحنه. باشید

بخشید که نتوانستم حق بـرادري   اهللا و ناامیدي مخالفین شود و می تقویت روحیه امت حزب
   .را نسبت به شما ادا نمایم

و اي برادر بزرگم از شما خواهش دارم که بعد از مـن مراقـب پـدر و مـادر و خـواهرم        
توانی آرامش را براي آنها تـأمین   آنجا که میباش و نگذار روزگار به آنها سخت بگذرد و تا 

  . کنی
را نمونه والگـوي زنـدگی خـود قـرار     ) 3(در زندگی خود حضرت فاطمه ،خواهرانم  

حجـاب را حفـظ کنیـد و    ) 3(دهید و از اخالق و رفتار او درس بگیرید و چـون زینـب  
همـواره در   فرزندانتان را به راه اسـالم و قـرآن و بـه نفـع جامعـه اسـالمی تربیـت کنیـد و        

خواهم کـه در   از همه شما می. سنگرهاي مسجد و نمازهاي جمعه و جماعات شرکت کنید
توانیـد   تابی از خود نشان ندهید و تـا آنجـایی کـه مـی     شهادت من گریه و زاري نکنید و بی

زیرا من با لباس خونین و سرخ به معبودم شتافتم و چون کـوهی راسـخ   . لباس سیاه نپوشید
ولی هرگاه دل شـما گرفـت و خواسـتید گریـه کنیـد بیـاد       . نان اسالم بایستیددر مقابل دشم

ــین   ــام حس ــربالي ام ــهادت ) 7(ک ــارت    72و ش ــاد اس ــایش و بی ــاران باوف ــن از ی  2ت
از تمام رزمندگان . بعد از شهادت آنها گریه کنید) 3(و حضرت زینب) 7(العابدین زین

                                                 
 .خواندند سوي جبهه می ههاي حرکت ب اي است که رزمندگان در حین جابجایی و لحظه شعارگونه اشعارِ -1
 .به همراه کاروان اسرا) 7(با حضرت سجاد) 3( و حرکت حضرت زینباشاره دارد به پایان واقعه کربال -2
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م که اگر روزي بعـد از شـهادت   تقاضا دار) 7(اهللا و عاشقان کربالي حسین و امت حزب
یــد یرا زیــارت کردیــد بگو) 7(بــاز شــد و قبــر حســین) 7(مــن راه کــربالي حســین

جان بسیار بسیار عزیزانی بودند که آرزوي زیارت قبر تو را داشتند ولی موفق ) 7(حسین
  . نشدند

م شناسـند، سـال   ها و کسانی کـه مـرا مـی    محلی در پایان به تمام دوستان و آشنایان و هم  
مشـان    خواهم که اگر بـدي و یـا اگـر کینـه     کنم و از شما می عرض می س اي در دل دارنـد، قَ

و مرا ببخشـند و  . که مرا حالل کنند) 7(دهم به خون به ناحق ریخته اباعبداهللا الحسین می
. ام مراجعه کنند و مقدار طلبشان را دریافـت دارنـد   به خانواده 2نداز من طلبکار 1اگر کسانی
ن بنده حقیر خدا دو سال نماز و دو ماه روزه به معبودم بدهکارم امیدوارم کـه بعـد   ضمناً ای

نامه قبلـی نیـز اعتبـار     ضمناً وصیت. وعدة دیدار ما روز محشر .از من آنها را نیز انجام دهند
  .دارد

  تا شنیدم صوت جانـان بهـر وصـلش پرگـرفتم    
  

  مــرگ ســرخ عاشــقی را از شــعف دربرگــرفتم  
  

  ادم چون خـودم را هدیـه دادم  جان براه حق نه
  

  جمله تار و پود خود را هدیه بـه رهبـر گـرفتم     
  

***  
  میـرد  یکی در سنگر عشق وشـرف مردانـه مـی   

  

  میـرد  یکی از فـرط مسـتی گوشـه میخانـه مـی       
  

  غلتـد  یکی در محراب عشق به خون خـود مـی  
  

  میــرد یکــی همچــون منــافق در ره بیگانــه مــی  
  

  

                                                 
 .»کسی«در اصل وصیت  -1
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 629اشرف، مهدي      ¹استان سمنان 
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 631اشرف، مهدي      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  یديهاي کل عبارت
I دهم فریاد لبیک را سر می ،شکن خمینی بت ،امروز با نداي حسین زمانم. 
I تا آخرین قطره خونم دست از چنین رهبري و چنین مکتبی نخواهم کشید. 
I امام را تنها نگذارند ملت مسلمان. 
I تقاضاي دیگر من از ملت این است که از روحانیت متعهد و مسئول جدا نشوند. 
I  انقالب بودروحانیت بود که پیشتاز. 
I کشد این روحانیت است که خون بیش از هشتاد هزار شهید را لحظه به لحظه بدوش می . 
  

  اکبر :نام
  اشرفی :خانوادگی  نام
  محمدحسین :پدر  نام

  شاهزاده :نام مادر
  1330دهم آبان  :تاریخ تولد
عبداهللا از توابع  آقا روستاي قلعه :محل تولد

  شهرستان شاهرود
  چهارم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1360وپنجم تیر  بیست :خ شهادتتاری
  ه چغالوند قلّ :محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش  :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 633اشرفی، اکبر      ¹استان سمنان 

  اکبر اشرفی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
ه و لو کـره المشـرکون   هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علی«  1»الدین کلّ
همـه ادیـان عـالم     فرستاد تا براوست خدایی که رسول خدا را با دین حق به هدایت خلق «

  .»هر چند مشرکان ناراضی و مخالف باشند. تسلط و برتري دهد
کـنم و بـه    نامه خود با نام خدا و با یاد امام خمینی آغاز می اکبر اشرفی وصیت ،اینجانب  

شوم که با نثار خون ناقابـل خـود بـه ایـن نـابخردان و       جبهه جنگ حق علیه باطل عازم می
مانم که اگر نبودم در صحراي کربال یاري امام حسین رهبر آزاد مردان را نمـایم  دینان بفه بی

دهم و تـا آخـرین قطـره     شکن فریاد لبیک را سر می امروز با نداي حسین زمانم خمینی بت
خونم دست از چنین رهبري و چنین مکتبی نخواهم کشید و تقاضاي من از ملـت مسـلمان   

ان اینست که امـام را تنهـا نگذارنـد و همیشـه در صـحنه      و قهرمان و مبارز و شهیدپرور ایر
گران آرزوي خود را به گور ببرند و تقاضاي دیگر مـن از ملـت ایـن     تا توطئه ،حاضر باشند

است که از روحانیت متعهد و مسئول جدا نشوند چون این روحانیت بود که پیشتاز انقالب 
هید را لحظـه بـه لحظـه بـدوش     بود و این روحانیت است که خون بیش از هشتاد هزار شـ 

  ... گذارد پایمال شود کشد و هرگز نمی می
  »والسالم«

  به امید پیروزي انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی
  آمریکاها در رأس آنها  و نابودي ابرقدرت

  تاریخ دوم تیرماه شصت مطابق با بیستم شعبان یکهزار و چهارصد و یک هب
  اکبر اشرفی

                                                 
 .»و کفی باهللا شهیداً«آمده است » ولو کره المشرکون«در اصل وصیت به جاي . 33/ توبه -1
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  هاي کلیدي رتعبا
I  کنم که بر من منّت نهاد و توفیق رزمیدن در جوار رزمندگان اسالم را به من عطا  خدا را میشکر

 .کرد
I    مشـکالت را تحمـل   )7(ما که پیرو ائمه معصومین هستیم همچون انصار حسـین بـن علـی ،

  .از ناموس و دین اسالم و کشور خود دفاع کنیم ،کرده
I ه همچون فرزندي تربیت کـرده و راه حقیقـت را بـر مـا عرضـه      درود بر تو اي پدر بزرگوارم ک

 . کردي
I  را تنها نگذارید) عج(امام زمان برحقنایب. 
I ها را خالی نگذارید و نگذارید اي جوانان جبهه ،امام فرمودند. 
I کنم که هرگز در هر کجا که هستی سـنگر مـرا    خواهرانم و برادرانم این حقیر به شما توصیه می

 .خالی نگذارید
I بجنگید) 7(اکبرها باشید و در رکاب حسین ها و علی برادرانم همچون قاسم.  

  حسین :نام
  اشرفی :خانوادگی  نام
  صفرعلی :پدر  نام

  رقیه :نام مادر
  1347یکم فروردین  :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــو از تواب ــتاي کالم روس

  شهرستان شاهرود
  اول راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363وپنجم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
   شرق رود دجله عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 نامه کامل شهدا وصیت ¹) 5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      ۶۳۶

  1حسین اشرفی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
مگوییـد بـه کسـانی    « 2»والتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن التشعرون«

زندگی ایشـان را   اند و لکن شما کیفیت شوند در راه خدا مرده، بلکه ایشان زنده که کشته می
  .»فهمید نمی
که بشـر   یالعالمین و ذوالجالل واالکرام آن خدای اندازه به حضرت رب سپاس و حمد بی  

سوي نور هدایت و راهنمایی فرمود، ایـن بنـدة حقیـر حسـین اشـرفی       هرا بعد از آفرینش ب
سـت کـه   دومـین بـار ا   توفیق این حقیر .، با لطف پروردگارکنم نامه خود را آغاز می وصیت

کـنم کـه ایـن بنـده      و شکر خداوند بزرگ را مـی  ام شدهحق علیه باطل ] ي[ها زم به جبههاع
ام تکالیفی که بر ما واگذار شده است به کمـک خداونـد متعـال انجـام داده      کوچک توانسته

کنم که بر من منّت نهاد و توفیق رزمیدن در جوار رزمندگان اسالم را  خدا را میشکر . باشم
، )7(ا کرد و ما که پیرو ائمه معصومین هستیم همچون انصار حسـین بـن علـی   به من عط

وار  تا توان شناخت خداوند را یاد گرفتم و ما باید همچون حسین ،مشکالت را تحمل کرده
بجنگیم و تا آخرین قطرة خون خود مبارزه کنیم تا بلکـه بتـوانیم وظـایف شـرعی خـود را      

دوش تک تک ما است، که از نـاموس و دیـن اسـالم و    و این وظایف بر  3انجام داده باشیم
 ادامه بـدهیم ] را[ )7(راه این شهدا و شهداي کربالي امام حسین کشور خود دفاع کنیم و

را تنهـا  ) عج(کنم که امام امت، این نایب برحق امام زمان و من به تمام ملّت ایران توصیه می
 چرا که. پیام اسالم است] و[م سخن سخن اماگوش گیرید، چون  هنگذارید و سخنان او را ب

تربیت کـردي،   4[...]ها را خالی نگذارید و نگذارید  اي جوانان جبهه«: امام فرمودند حضرت
شیرت بر من حالل باشد و درود بر تو اي پدر بزرگوارم که همچون فرزندي تربیت کرده و 

در طول عمـرم شـما را    اگر من ،پدر عزیز و مادر مهربانم. راه حقیقت را بر ما عرضه کردي
                                                 

 .آمده است 17/12/63در باالي وصیت تاریخ  -1
 .154/ بقره -2
 .»داده باشم«اصل وصیت در  -3
 .افتادگی دارد -4



 637اشرفی، حسین      ¹استان سمنان 

کنم که استقامت را در  و آزاري کردم مرا ببخشید و به شما سفارش می 1رنجانیده و یا اذیت
  .زندگی خود سرمشق قرار داده و با زبان و عمل خود مشت محکمی بر دهان منافقین بزنید

ی کـه هسـت   هـر کجـا   کنم که هرگز در خواهرانم و برادرانم این حقیر به شما توصیه می  
خروشان باشـید و بـا صـبر خـود بـر       2کلثوم خواهرانم همچون ام. سنگر مرا خالی نگذارید
باشـید و در رکـاب    4اکبرهـا  و علـی  3هـا  بـرادرانم همچـون قاسـم   . مشکالت غالـب شـوید  

بجنگید و شهادت را از خدا بخواهید و سنگر مرا خـالی نگذاریـد و در آخـر    ) 7(حسین
 ،انـد  این حقیر بدي، حرفـی شـنیده   که از يمت شهیدپروراین حقیر عاجزانه از دوستانم و ا

  .دیان حالل کنتخواهم مرا با بزرگواري خود می
  

                                                 
 .»اظیت«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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ــ  ــه ب ــی   هآن دم ک ــو م ــود وض ــون خ ــردم خ   ک

  اي کــاش مــرا هــزار جــان بــود بــه تــن      
ــان  ــه صــف پاک ــی ب   اگــر از صــف ناپاکــان آی

  

ــه      ــق چـ ــه از حـ ــی کـ ــی دانـ ــردم آرزو مـ   1کـ
ــی    ــداي او مــ ــه را فــ ــا آن همــ ــردم تــ   کــ

  2ح در جهان این است غافـل منشـین اي جـان   فت
    

  .سال نماز بخوانید 2ماه روزه و  2پدر جان خواهش دارم که براي من 
  

  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  اهللا و برکاتهرحمۀو والسالم علیکم 

  التماس دعا الحقیر و فقیر حسین اشرفی
  
  

                                                 
بـار اصـلی آنهـا    . شـد  هایی است که براي تشجیع روحیه رزمندگان در مناطق جنگـی، سـروده مـی    اشعار از سروده -1

 .حماسه است
اش  نامـه  پیام شعر مهم است که شهید آن را حفظ و ذیل وصـیت . وزنی دارد صورت شعر نوشته است سکته آنچه به -2

 .آورده وگرنه از نظر شعر قوي نیست
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  هاي کلیدي عبارت
I یم اسالم و قرآن عزیز بر هر مسلمان متعهد الزم و واجب آمدهدفاع از حر. 
I مان، امام خمینی، عازم به نجـات   در پی لبیک نداي مقام والیت فقیه و مرجعیت کبیر رهبر عظیم

 .گردم می سرزمین عشق و شهادت
I کنم که اگر شربت شهادت نصیبم شد، گریه نکنند از خواهر و برادرم خواهش می. 
I م بود و براي اسالم رفتم، فداي اسالم شدمچون هدفم اسال. 
I تمنا دارم که امام را تنها نگذارند. 
I سبیل اهللا نایل آمدم، امیدوارم فرزندان عزیزم سالح مرا بر زمین نگذارند اگر من به شهادت فی. 
  
  

  اصغر علی :نام
  اشرفی :خانوادگی  نام
  محمدحسین :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1312چهارم آبان  :خ تولدتاری

  شاهرود :محل تولد
  سواد بی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363وپنجم اسفند  بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اصغر اشرفی علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

نبایـد  «: پروردگار فرمود« 1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا امواتاً :یاهللا تبارك و تعال  قال«
انـد و در کنـار    شـوند آنهـا را مردگـان نامیـد بلکـه زنـده       کسانی که در راه خدا شـهید مـی  

  2.»خورند پروردگارشان روزي می
 از آنجا که دفاع از حریم اسالم و قرآن عزیز بر هر مسلمان متعهد الزم و واجـب آمـده،    

اصغر اشرفی، در پی لبیک نداي مقام والیت فقیه و مرجعیـت کبیـر رهبـر     لذا اینجانب، علی
مان، امام خمینی، عازم به نجات سرزمین عشـق و شـهادت، جبهـه حـق علیـه باطـل،        عظیم
گردم و چون مسلمان قبل از مرگ وصیت براي او واجب آمـده، لـذا اینجانـب بـا چنـد       می

پایـان خـود را تقـدیم بـه پیشـگاه       اوالً درود بـی . مـایم ن جمله وضع خویش را روشـن مـی  
ام،  ش امام خمینی و سپس به فرزندانم، حسن و حسین گرامـی برحقو نایب ) عج(عصر ولی
کنم که اگر شربت شهادت نصیبم شد، گریه نکنند  دارم و از خواهر و برادرم خواهش می می

هایم تمنا دارم که  شدم و از همسنو چون هدفم اسالم بود و براي اسالم رفتم، فداي اسالم 
  .امام را تنها نگذارند و منافقین را سرکوب کنند

  

  »اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  شمسی 1361ماه مبارك رمضان  29چهارشنبه 

                                                 
  .154/ بقره -1
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 643 اصغر     اشرفی، علی ¹استان سمنان 

  1]اي دیگر نامه وصیت[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

اهللا فیقتـل او   من یقاتل فی سـبیل و  ةالدنیا باالخر الحیوةاهللا الذین یشرون  فلیقاتل فی سبیل«
   2»یغلب فسوف نوتیه اجرا عظیما

کنم و بـه   ام را شروع می نامه اصغر اشرفی، به یاد و ذکر قادر متعال وصیت اینجانب، علی  
کنم و با مشت محکم و فریاد  الهی فریاد کوبندة اهللا اکبر را رساتر می یاري امام و امت حزب

، شوروي و اسـرائیل و صـدام صهیونیسـت    آمریکااز  3زمان اعمکوبنده به جالدان و کافران 
آورم که اي جاهالن، بدانید که ما شیعیان تا آخرین قطـرة خـون خـود در راه     فریاد فرود می

گاه بیمـی از کشـته شـدن     جنگیم و هیچ اسالم عزیز، قرآن کریم و رهبرمان خمینی کبیر، می
و شهداي ما هم با خـون خـود ایـن را    هستیم ) 7(خود ما پیرو خط سرخ حسین. نداریم

ها رهرو راه شهدا با ایثار جان و هستی خـود مجـدداً ایـن     اند و اکنون نیز میلیون ثابت کرده
ام بـه   و فقط افسوس من این اسـت کـه نتوانسـته   . رسانند موضوع را به اثبات رساندند و می

امیدوارم مسلمین مرا بـه   اندازة الزم به اسالم و انقالب اسالمی و مسلمین خدمت کنم، ولی
ام ببخشند و انشاءاهللا فرزندانم، حسن و حسین، بعد از من ایـن   خدمتی کرده  علت اینکه کم

و اگر مـن بـه شـهادت    . خدمتی را جبران کنند و تا حد توان به اسالم عزیز خدمت کنند  کم
ند و بـه جنـگ بـا    سبیل اهللا نایل آمدم، امیدوارم فرزندان عزیزم سالح مرا بر زمین نگذار فی

  . کفر صدامی به پا خیزند و به جاي گریه و زاري خدمت به اسالم را پیشه کنند
ام، اگر من به افتخار شهادت نایـل گردیـدم، سـوگواري زیـادي و      و تو اي همسر گرامی  

خود سعادتی بزرگ اسـت کـه نصـیب    ) شهادت(بیش از حد نکنی و افتخار کنی چون این 

                                                 
  : در ابتداي این وصیت آمده است -1

ــان     ــه ایمـ ــق بـ ــا عشـ ــه بـ ــان کـ ــا آنـ   خوشـ
  

ــد    ــد و رفتنــــ ــر برچیدنــــ ــاط کفــــ   بســــ
  

  کــــه بــــا عشــــق خمینــــی  خوشــــا آنــــان
  

  شـــــــهادت را پذیرفتنــــــــد و رفتنــــــــد   
  

  

جهاد کننـد و هـرکس    مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت برگزیدند«: ترجمه. 74/ نساء -2
 .»اجري عظیم دهیم) در بهشت ابدي(در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را 

  .»ائم«در اصل وصیت  -3
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خدمتی یا نارسایی  وارم اگر در طول مدتی که خدمت شما بودم کمو امید. شود هر کس نمی
  .اي مرا ببخشی از من حقیر دیده

در ضـمن  . فرزندانم، امیدوارم رهرو راه شهدا باشید و به بزرگی خود مرا حـالل کنیـد     
  .اند به کرم خود مرا ببخشند اگر اقوام و دوستانم از من حقیر خطا یا لغزشی دیده

  

  »اهللا و برکاتهرحمۀم و والسالم علیک«
  علی اصغر اشرفی
  براي پنجمین بار عازم به جبهه

  
اکبـر   در ضمن جسد مرا در مزار قلعه آقا عبداهللا دفن کنید و قبرم نیز کنار قبر شهید علی  

و پیام من این اسـت  . اشرفی باشد تا شهدا بدانند که رهروان زیادي دارند و آنها تنها نیستند
  . مام باشیدکه یار و مدد کار ا

  »التماس دعا دارم«
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  هاي کلیدي عبارت
I آموخته )6(اهللا بدانید شیعه استقامت و صبر را از رسول. 
I آموخته )7(شجاعت و دلیري را از موال علی. 
I آموخته است) 7(ایثار و فداکاري را از حسین بن علی. 
I رزویش نیز همین استترین آ آري شیعه شهادت را نهایت تکامل خود دانسته و بزرگ.  
I خواهم توفیق شـهادت در راهـش را نصـیبم     از خداوند منان، حقیر عاجزانه از خداوند متعال می

 .گرداند
I روسفید گردان محشرام آنها را نیز در  خواهم با آمرزش والدین گرامی خدایا، ملتمسانه از تو می.  
I مان گردد، انشااهللا و شفیع تان از سفر آن باشد که رضاي خدا را موجب شود خدا کند توشه.  

  اکبر علی :نام
  اشرفی :خانوادگی  نام
  صفر :پدر  نام

  زهرا :نام مادر
  1341یکم تیر  :تاریخ تولد
ــ ــع  :دمحــل تول ــو از تواب ــتاي کالم روس

  شهرستان شاهرود
  دیپلم :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1367ام خرداد  سی :تاریخ شهادت
   ماووت عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اکبر اشرفی علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
أللهم إنی أسئلک االمان یوم الینفع مال و البنون اال مـن أتـی اهللا بقلـب سـلیم و أسـئلک      «

االمان یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتّخذت مع الرسول سبیالً و أسئلک االمـان  
خـواهم، روزي کـه سـودي     خدایا، من جداً از تو امان می« 1.»ماهمیوم یعرف المجرمون بسی

و از ) عیـب  بـی (ندهد مالی و فرزندانی به هیچ کس مگر به کسی که آرد به خدا روي سالم 
هـایش را، بـه عالمـت پشـیمانی و      خواهم، روزي که گزد ستمکار، پشت دسـت  تو امان می

خواهم، روزي که مجـرمین بـه    تو امان میکاشکی گرفتمی به اتفاق پیامبر راهی و از : گوید
  .»شوند هایشان شناخته می چهره
کـنم و   خدا و به امید مغفرتش آغاز مـی  نام بهام را  نامه اکبر اشرفی، وصیت اینجانب، علی  

به کمک حسین زمانم، روح خدا، فریاد اهللا اکبرم را به گوش فراعنه و اهریمنان رسانیده کـه  
، )6(اهللا انیت، بدانیـد شـیعه اسـتقامت و صـبر را از رسـول     خبـران از عـالم انسـ    اي بی

) 7(، ایثـار و فـداکاري را از حسـین بـن علـی     )7(شجاعت و دلیري را از مـوال علـی  
  . آموخته است

بدانید شیعه این را خوب درك کرده است که زنده ماندن دین خدا جز با خون او میسـر    
آري شـیعه  . شناسـد  بان بوده و سر از پـا نمـی  بینید عاشقانه شتا نخواهد بود و در این راه می

  .ترین آرزویش نیز همین است شهادت را نهایت تکامل خود دانسته و بزرگ
خواهم توفیق شهادت  حقیر عاجزانه از خداوند منان، حقیر عاجزانه از خداوند متعال می  

  . مو اوالد اطهرش روسفید باش) 7(در راهش را نصیبم گرداند تا انشااهللا نزد علی
ام آنهـا را نیـز در محشـر     خـواهم بـا آمـرزش والـدین گرامـی      خدایا، ملتمسانه از تو می  

پدر، مادر، همسر و اقـوام گرامـی و ارجمنـدم، مـا از خـدا هسـتیم و بایـد        . روسفید گردان
همگی انشااهللا باید به مرحلۀ عروج برسیم و این را همیشه باید از خـدا  . 2»سوي او برویم به

                                                 
چین کرده است، امـا در ترجمـه    در اصل وصیت این قسمت را نقطه). 7(فرازي از مناجات حضرت امیرالمؤمنین -1

 ).الجنان مفاتیح(» یوم یعرف المجرمون بسیماهم... «است چین را آورده  معنی قسمت نقطه
 .156/ بقره. »الیه راجعون اناهللا و انا«ترجمۀ  -2
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بلکه خـوب رفـتن شـرط اسـت،     . یا دیر رفتن از این دیار فانی مسئله نیست زود. بخواهیم
و شـیعه واقعـی بـودن و لیاقـت زیـارت امـام       . تعالی شرط اسـت  روسفیدي در محضر حق

  .، با روي خوش در روز محشر، شرط است)7(علی
پـس اي عزیـزان اگـر مصـیبتی     . اش را یاري فرما کننده بار خدایا، در این امور مهم طلب  

ثانیاً اگـر انسـان دیـدة     1.ظاهري براي شما رخ داد، اوالً صابر باشید که خدا با صابرین است
خدا . داند داند، بلکه برگشت به منزل باقی و ابدي می خدابین داشته باشد آن را مصیبت نمی

  .مان گردد، انشااهللا تان از سفر آن باشد، که رضاي خدا را موجب شود و شفیع کند توشه
خواهم اگـر خطـا    یت از شما والدین گرامی، همسر ارجمند و اقوام و دوستانم میدر نها  

هاي  ام از شما خانواده اید، مرا به بزرگی خود عفو نمایید و خواسته یا بدي از این حقیر دیده
محترم شهدا این است که خود باید حافظ خون شهید باشـید و در ایـن راه از خـدا کمـک     

ان، که حتماً مورد نظر خدا هسـتید،  مکش روستای ی مذهبی و زحمتبخواهید و اما شما اهال
از اخـتالف  . اخوت، برادري و صـفا را بـین خـود حـاکم نماییـد     . یدنگه دارمحافل را گرم 

  .بپرهیزید که تفرقه موجب عذاب است و اتحاد مایه رحمت
ایـد،   دیـده  احترامی یا خطایی از این حقیـر  خواهم اگر بی مجدداً از همۀ شما عزیزان می  
، اسالم، امام کبیرمان را هیچ. خدا عفو نمایید خاطر به گاه فرامـوش نکنیـد و همیشـه     عزیزانِ

ها را فراموش نکنید کـه خداونـد    رزمندگان و جبهه  . اش را از درگه حق جویا باشید سالمتی
ش انشـاءاهللا همگـی از ایـن آزمـای    . تعالی ما را در معرض امتحان و آزمایش قرار داده است

  .موفق بیرون بیاییم
  :که 2[...]

  
  ســـر غیـــر از تـــو ســـودایی نـــدارم بـــه

ــقت   ــازار عشـ ــه در بـ ــی کـ ــدا دونـ   خـ
  

  3دل جــــز تــــو تمنــــایی نــــدارم بــــه  
  جـــز خـــون هـــیچ کـــاالیی نـــدارم  بـــه

    

                                                 
 .)153/بقره( »ان اهللا مع الصابرین«: ترجمه این آیه است -1
 .خوانا نیست -2
 .کند هاي باباطاهر را تداعی می اي نیست، در عین حال که دو بیتی شده دوبیتی از شاعر شناخته -3
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نهایتاً براي همـۀ شـما   . خدایا، این هدیه ناقابل را قبول فرما و مرا در زمرة شهدا قرار ده  
خـواهم جهـت آمـرزش     نمایم و از شما می رزش و مغفرت میعزیزان از درگه حق طلب آم

  . خدا هم بندگانش را از کیدها و بالها حفظ نماید. این حقیر نیز دعا کنید
  »انشاءاهللا«

  به امید رهگشایی کربالي امام حسین
  اکبر اشرفی علی

24/7/1362  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
انه منجی و مصلح بشریت، امام زمان، ارواحنا لـه الفـدا و بـا    بر محضر یگ 1سالم و صلوات

کبیرش امام خمینی و با سالم بیکران بر شهیدان همیشه جاوید و جانبـازان و   نایبدرود بر 
  .رزمندگان ظفرمند اسالم

اش  نمـایم و ابتـدا از درگـه    او، که رحمن و رحیم است، شروع می نام بهام را  نامه وصیت  
اللهم الیـک صـمدت مـن ارضـی و قطعـت الـبالد رجـاء        «: عی هستم کهخواهشی را مستد

خـدایا بـه   « 2.»التردنی بغیر قضاء حاجتی و ارحم یا ارحم الـراحمین و رحمتک فال تخیبنی 
ام از سرزمینم و به امید رحمت تو شهرها را طی کردم پـس نومیـدم مکـن و     درگاهت آمده

  .»ترین مهربانان مهربانبازم مگردان بدون برآوردن حاجتم و رحم کن اي 
فریـاد   4لقـی عفشـان و در نهایـت بـر ایـن کـافران       بر تمام جهـانخواران و ایـادي   3[...]   
از عـالم انسـانیت و اي دشـمنان بشـریت بدانیـد کـه شـیعه صـبر و         [...] آورم که اي  برمی

و شـجاعت  ) 7(، شجاعت و دلیري را از امام علی)6(استقامت را از پیامبرش محمد
هرگز تن به ذلـت و خـواري در نخواهـد داد و    . آموخته) 7(را از حسین بن علی و ایثار

                                                 
 .»ةصلوا«در اصل وصیت  -1
 .بخشی از زیارت حضرت امام رضا -2
  .خوانا نیست -3
  .»افلقی«نامه  در اصل وصیت -4
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اکنون نیز رهروان راه سرخشـان ثابـت   . اند این را شهداي عزیزمان تا به حال کالً اثبات کرده
  .اي چنین هرگز جاي پایی براي شما باز نخواهد بود پس با ایثاري چنان و روحیه. کنند می

  :برادران عزیزم
  رمان بردن اندر عاشقی دانی که چیست؟شرط ف

  

  همچو اسـماعیل جـان خـویش قربـان داشـتن       
  

  تــا نگیــري تــرك خــود دعــوا کــن در عاشــقی
  

  شرط جانبـازان نباشـد تکیـه بـر جـان داشـتن        
    

  .»بما عطا نما 1بارخدایا، جانی الیق جانان«. باید که جمله جان شوي تا الیق جانان شوي
تر را بپذیریـد و آن ایـن اسـت کـه راه      چک ک از من کوالهی، نصیحتی کوچ امت حزب  

بـوده و   2[...]امام عزیز که به حق نجات دهندة همۀ ما از بالهـا و  . سرح شهدا را وانگذارید
بـاهللا بـا    از اختالف بپرهیزید و با هم نعوذ. احیا کنندة اسالم عزیز را خدا نکرده تنها نگذارید

  انشاءاهللا . اسالم و مسلمین نیستکار در  خصومت برخورد نکنید که این
اگر خداي نکـرده کـاري را خـالف اسـالم از هـر      . والدین عزیزم بر باطل پایبند مباشید  

بندي تجدید نظر کنید که آیا بعضی اوقات به نفع اسـالم   در طایفه. ننمایید 3[...]کسی دیدید 
  .هست یا نه اگر نبود از آن بپرهیزید

عی کنید اجتماعات شما اسالمی باشد و با هم با برخـوردي  خواهران و برادران عزیزم س  
  .اسالمی و اخالقی شایسته برخورد نمایید

کنیـد دیگـر بـس     ایـد، فکـر نمـی    اي اقوام عزیزم، اگر تا به حال هر جوري زندگی کرده  
خدا دور کنید شیطان دنیا را از جسم و روح خود و کمی تفکر نماییـد   خاطر بهباشد، بیایید 

آیـا   ،در روز محشر چه عملی منجی شما خواهد بود؟ آیا محبت محمد و آل مطهرشببینید 
کنید بـا همـان کسـی کـه اخـتالف       دوست داشتن دوستان خدا یا دشمنی آنها؟ آیا فکر نمی

خدا بپرهیزیـد از آن و دعـا کنیـد     خاطر بهپس ... آیا آیا ؟دارید ممکن است از اولیا اهللا باشد
ها خالفی از ما سـر زده بـوده مـردم مـرا ببخشـند و بعـد        زمینه که خداي نکرده که در این
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النـاس خیلـی مشـکل اسـت، پـس       حـق  1[...]خداوند متعال نیز ترحم نماید انشاءاهللا تعالی 
ولی رحمت خدا چون زیاد اسـت گناهـانی کـه    . الناس دارد بپرهیزید از گناهی که جنبۀ حق

  انشاءاهللا. نماید اهللا دارد خداوند متعال ترحم می جنبۀ حق
خواهم اگر خداي نکـرده از ایـن حقیـر کمـی خـدمت یـا        در پایان از والدین عزیزم می  

را  صـبر صـبر   خواهم صبر اند به بزرگی خودشان عفوم نمایند و از ایشان می نارضایتی دیده
  2.»ان اهللا مع الصابرین«پیشه سازند که 

و شـما   3]باشـم [ار برایت ی بخشید که نتوانستم همسري خوب و کمک همسر عزیزم، می  
دهی نیاز اسالم را که کی نیاز به خـون   را متحمل زحمت نمودم ولی خود بهتر تشخیص می

در هر صورت اگر کم و کسر یا خطایی از من سـر زده  . و ایثار است و کی جهاد و هجرت
  .امیدوارم حالل نمایی

وچکی بـا شـما چنـین    بخشید که در نهایت کـ  اهللا، اقوام و دوستان عزیزم می امت حزب  
  .ضمن آرزوي موفقیت از خداوند متعال براي شما عزیزان امیدوارم مرا ببخشید. حرف زدم

دوستانی که قبالً با این حقیر همنشین بودید، اگر زحمت نیست شما را بـرایم هرچقـدر     
ادرانی که آن بر  به. باشد یا نباشد، نماز قضا بخوانید 4[...]توانید، اشکال ندارد اگر هم  که می

نمایم که  اصفهانی مجدداً یادآوري می 6[...]گروهان ابوذر از گردان  5خصوص  تکرار کردم به
و همــۀ شــهدا از شــما ) 7(بــن علــی ضــمن آرزوي شــفاعت از حســین. یادشــان نــرود
  .نمایم خداحافظی می

  »الورود الحسین یوم شفاعۀاللهم ارزقنا «
  اکبر اشرفی، فرزند صفر علی

  1363ین فرورد 12روز 
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  هاي کلیدي عبارت
I خدا را شکر که در این موقعیت از تاریخ و زمان قرار گرفتیم. 
I چنین رهبري آگاه فرستاد ،خداوند بر ما منت نهاد. 
I خواهد باید بدانیم که اسالم از ما چه می. 
I بر دوش  فهمد که اسالم چه مسئولیتی هر لحظه می ،اگر کسی معرفت اسالمی را پیدا کرده باشد

 .او گذاشته
I وظیفه ما را چندین  ،هاي شهداي اسالم و مخصوصاً شهداي اخیر زحمات اولیاء دین و ایثارگري

 .برابر کردند
I وار  توانید به جبهه بروید، الاقل پشت جبهه زینـب  کنم اگر نمی به خواهرانم و برادرم سفارش می

 .باشید
I واجبات را ترك نکنید. 
I نماز را به پا دارید. 
I ه بگیرید و زکات بدهیدروز .  

  مسلم :نام
  اشرفی :خانوادگی  نام
  محمد :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1336یکم فروردین  :تاریخ تولد
آقاعبـداهللا از   قلعـه روسـتاي   :محل تولـد 

  توابع شهرستان شاهرود
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت

  بسیج :کننده گان اعزامار
  1367پنجم مرداد  :تاریخ شهادت
  آباد غرب  اسالم :محل شهادت

اصـابت تـرکش توسـط     :نحوة شـهادت 
  نیروهاي سازمان مجاهدین خلق

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مسلم اشرفی
  

  الرحمن الرحیم  اهللا بسم
[...]1  
هاي خود را  منت همتا و سپاس بیکران خدا را که بر ما منّت نهاد و نعمت بی خداي بی نام به

ـ      سـوي کمـال و    هبر ما ارزانی کرد و براي ما پیمبرانی فرسـتاد و مـا را از جهـل و نـادانی ب
که همان نجـات از   ،سوي نور هایت نمودند و ما را از تاریکی بشناسی و خداشناسی هددخو

جهل و نادانی بود هدایت کردند و همچنین بعد از پیمبران که اول آنها حضرت آدم و آخـر  
 ،حق فرسـتاد جانشـینانی   هباشد ب می) 6(االنبیاء یعنی محمدبن عبداهللا آنها حضرت خاتم

شند و با فرستادن چنین پیامبرانی و امامانی و نازل با که دوازده امام همه از ذریه پاك نبی می
دلسـوز،حجت را بـر مـا تمـام     ] ي[چنین علما) عج(نمودن قرآن و در زمان غیبت امام عصر

یــا ایهــا الــذین آمنــوا اطیعــوا اهللا و اطیعــوا الرســول و «نمــوده اســت و بفرمــودة قــرآن 
ن خـدا و  اگزار ولش را و فرماناي کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید رس 2»االمرمنکم اولی

خـدا را شـکر   . و اطاعت کنم 3[...]وقتی در مقابل خطاها رسولش را و اما، ما ایمان آوردیم 
چنـین رهبـري    ،که در این موقعیت از تاریخ و زمان قرار گرفتیم که خداوند بر ما منت نهاد

اسالم حقیقـی را بشناسـیم و   تا ما بهتر بتوانیم راه  ،آگاه فرستاد و چنین انقالبی به ثمر رسید
خواهـد،   باید بدانیم که اسالم از ما چه می ،حال که ایمان آوردیم و اسالم واقعی را شناختیم

فهمد که اسالم چه مسـئولیتی بـر    هر لحظه می ،اگر کسی معرفت اسالمی را پیدا کرده باشد
هـاي   و ایثـارگري زحمـات اولیـاء دیـن     .افتد دوش او گذاشته و فوراً بفکر انجام وظیفه می

 ]یـن [اي مـؤمن  .وظیفه ما را چندین برابـر کردنـد   ،شهداي اسالم و مخصوصاً شهداي اخیر
هاي شهدا و مخصوصاً سرور  اي و سالهاي طوالنی براي ایثارگري شناس شده حاال که وظیفه

 4.کردي اي کاش من هم کربال بـودم  عزاداري کردي آرزو می) 7(شهیدان حسین بن علی
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 1»هل من ناصـر «رکت کن، یزیدیان در مقابل شما هستند و حسین زمان نداي پس امروز ح
پس حرکت کـن، و آیـه    .دهد و بارها گفته است رفتن به جبهه از اهم واجبات است سر می

  . را بخوان 2»ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«
توانید به جبهه بروید، الاقل پشـت جبهـه    اگر نمیکنم  به خواهرانم و برادرم سفارش می  
خصوص منافقین  هاگر این هم براي تو مشکل است پس از دشمنان اسالم ب. وار باشید زینب
است که فرمود اگر کسی با سسـتی کـردن یـا از    ) 6(این گفته پیغمبر اکرم. زار باش بی
ابطه کنید و امـروز وظیفـه مـا    عقیدگی از مبارزه با دشمنان دین روگردان شد با او قطع ر بی

مخصوصـاً ایـن قاچـاق فروشـان      3][...منافقین که با تبلیغاتشان و با است که در مقابل این 
چنین هستیم یا بـرعکس؟ چـرا کـه تـو اي      ما آیا. همان گفته پیغمبر را اطاعت کنیم ،خائن

فـروش خـائن    چرا که با یک قاچاق دریزی تفاوتی آب را به آسیاب دشمن می با بی ،مسلمان
چرا که تـو اي مسـلمان وقتـی     ؟دهید گیرید که به او جرئت بیشتري می با او آنگونه گرم می

ات او را  یک قاچاق فـروش را تنبیـه کنـد تـو در خانـه      خواهد دولت جمهوري اسالمی می
خواهد بگوید که من یک خائن دوستم و بدان که تو شـریک   می] کار[کنید با این  مخفی می

  .4ستیدجنایت آن ه
گیرنـد تمـام    امـا ایمـانش را نمـی    ،کشـند  هـا مـی   عراقـی . هاي عراق بدترند اینها از بعثی  

اش را بربـاد   اما اینها با معتاد کردن یک جـوان، تمـام هسـتی   . برند اش را به یغما نمی هستی
بر همه امت مسلمان واجب است که با ایـن غـارتگران مـرگ و زالوصـفتان و بـا      . دهند می

اگـر نکردیـد پـس بـدان یزیـدي      . توانند مبارزه کنید اروي اسالم هرگونه که میدشمنان روی
گـویم شـما اي منافقـان بـه اسـالم و انقـالب و اي        من بارها گفتم و این جا هم می. هستید

خداوند شـما را بیـامرزد و    ،قاچاق فروشان اگر توبه کردید و به آغوش محبت اسالم آمدید
 راگر د. زارم دهید من از تو بی سند خود و جنایات بار ادامه میناپ] ي[همان کارهاه اما اگر ب

زیر جنازة من هستید برو کنار و بر مزار من نیا و در مجالس عزاداري من پا نگذاریـد زیـرا   
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کل «از خدا بترسید گناه نکنید بدانید که باید بمیریـد  . زار است که شهدا روحشان از شما بی
واجبـات را تـرك    ]اینکـه [ دیگـر . تو هم باید بمیري ،بمیریدهمه باید  1.»الموت ذائقۀنفس 

انجام دهیـد  ] را[روزه بگیرید زکات بدهید و دیگر واجبات همه. دارید پاه نکنید و نماز را ب
ان الجهـاد بـاب مـن    «: فرمـود ) 7(علی. نماز شب را به پادارید و در راه خدا جهاد کنید

انا جهاد دري است از درهاي بهشت که خداوند بر هم. »ئهاولیا لخاصۀفتحه اهللا  ۀلجنابواب ا
به رهنمودهاي پیامبرگونه امام عزیزمان گوش فـرا  . بندگان مخصوص خود هدیه کرده است

ما باید به جبهه برویم باید خدا را شـکر کنـیم کـه چنـین     . دهید و به دستوراتش عمل کنید
م و جزء افراد مخصوص خـدا  سعادتی به ما داده که براي دین خدا تا آخرین نفس دفاع کنی

کنم به یـاري خـدا اگـر     روم به یاري اسالم، و در عملیات شرکت می شویم من به جبهه می
 ماند و اما اگر زنده برگشتم بـازهم  ام زنده می براي اینکه آینده ،ام شهید شدم فکر نکنید مرده

  3.باز شهید آینده خواهمبه رضاي خدا  2راضیم
کنم به تقوا و نظم در کارهـا و همیشـه یـاور مظلومـان      ش میفرزندم شهاب تو را سفار  

، هرگاه دیدي آتشی برعلیه اسالم و مسـلمین روشـن کردنـد، مردانـه     4باش و خصم ظالمان
ها را باال کن، خودت را در آن آتش بینداز یـا خـاموش کـن و یـا بسـوز کـه هـر دو         دست

کـنم بـه تقـوا و بپرهیزیـد از      شما نور دیدگانم دخترانم سفارش می] به[سعادت تو است و 
خدا کنید و به شما  دارید حجاب را و صبر کنید بر مشکالت و توکلتان را بر 5محفوظ. گناه

یا نافرمانی دیدیـد،   خطایی سرزد و ،اگر از این فرزند خودتان :گویم پدر و مادر مهربانم می
) 7(و علـی  )3(مرا عفو کنید و اگر خیري از من ندیدید همین بس کـه در نـزد زهـرا   

فدا کردید و من زحمات شما کـه در آن  ) 7(روسفید هستید و فرزندي را به یاري حسین
مزد شما را در قیامت ] و[خداوند اجر. رود زمان فقر و تنگدستی براي من کشیدید یادم نمی
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صـفت   2[...] 1.»اگر کسی خدا را یاري داده باشد که خداونـد شـما را یـاري کنـد    «. دهد می
اگـر بـا کسـی دوسـت     . کنید بـراي خـدا باشـد    خالص در اعمالتان هر کاري میاسالمی و ا

ب اهللا و بغـض اهللا   ،براي خدا و اگر با کسی دشمن هستید بـراي خـدا   ،هستید و دیگـر  . حـ
اطاعت از امام امت خمینی کبیر همیشه دعایتان براي طـول عمـر امـام عزیـز باشـد و اگـر       

از قائم مقام رهبـري حضـرت آیـت     ،را طوري شدخداي نخواسته زبانم الل رهبر عزیزمان 
شـوید کـه    اطاعت کنید زیرا اطاعت نکردن از قائم مقام رهبري مثل کسانی مـی  3اهللا منتظري

اطاعت نکردنـد وصـیت پیـامبر را و نادیـده گرفتنـد جریـان غـدیرخم را و بـا ایـن عمـل           
  .کردند از اسالم عزیزناپسندشان این همه بین مسلمین تفرقه انداختند تا مسیرشان را جدا 

بندگی و اخالص در عمل عنایـت کنـد و مرگمـان را     ،خداوند به همه ما توفیق اطاعت  
شهادت در راه اسالم عزیز قرار دهد و خداوند سـپاه پیـروان والیـت را هرچـه زودتـر بـه       

  .پیروزي نهایی برساند
  »اهللا و برکاتهرحمۀو والسالم علیکم «

  مسلم اشرفی
21/6/1365  

  نگه دارخدایا تا انقالب مهدي خمینی را خدایا 
  شعار مرگ بر قاچاقچی را هرچه بلند سر دهید

                                                 
  .7/محمد. » ینصرکم و یثبت اقدامکمیا ایها الذین امنوا ان تنصرواهللا« -1
  .خوانا نیست -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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 663اشرفی، مسلم      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I راهت را ادامه خواهیم داد )7(حسین قسم به خون پاکت. 
I به یاري خداوند مهربان ابتدا کربال و سپس قدس را آزاد خواهیم کرد. 
I م کرداسالم را انشاءاهللا به جهان صادر خواهی. 
I حسین جان، اسالم با شهادت تو زنده ماند. 
I امیدوارم همیشه از والیت فقیه حمایت کنید. 
I به جان امام امت و روحانیت مبارز دعا کنید. 
I به گفته امام مدرسه سنگر است . 
I امیدوارم که همیشه دعاگوي رزمندگان اسالم باشید.  
  

  احمدرضا :نام
  اصحابی :خانوادگی  نام
  حسینعلی :پدر  نام

  نسا ماه :نام مادر
  1344هفدهم شهریور  :تاریخ تولد
روستاي چهـارده زردوان از   :محل تولد

  توابع شهرستان دامغان
  دانشجوي سال دوم کاردانی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365چهارم دي  :تاریخ شهادت
  شلمچه  :حل شهادتم

  اصابت گلوله :نحوة شهادت
رضــاي  گلــزار شــهداي فــردوس :مـزار 
 دامغان



 665اصحابی، احمدرضا      ¹استان سمنان 

  احمدرضا اصحابی
  

  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«
ه یقاتلون فی سبیل ان اهللا« اهللا فیقتلـون و   اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّ

  1.»و االنجیل والقرآن التوراةیقتلون وعداً علیه حقاً فی 
تشنه لب کربال، قسم به خون پاکت راهت را ادامه خواهیم داد و  )7(سالم به حسین  

را آزاد خواهیم کرد و اسـالم را انشـاءاهللا    به یاري خداوند مهربان ابتدا کربال و سپس قدس
  . به جهان صادر خواهیم کرد

هـا علیـه دشـمن انجـام      جان، حماسه و ایثار رزمندگان مـا کـه در جبهـه    )7(حسین  
  . دهند، مدیون حماسه آفرینی تو است می
تن دیگـر از شـهداي کـربال نبـود      72اسالم با شهادت تو زنده ماند و اگر شهادت تو و   
ماند، همانطور که تو در برابر ظالمان و دژخیمان و دشمنان تا دندان مسـلح   زنده نمی اسالم

اگـر  « 2،»و ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی«: خود ایستادي و گفتـی 
با کشـته شـدن مـن اسـتوار و جاویـدان خواهـد مانـد، پـس اي          )6(دین جدم محمد

، و اي حسین جان ما هم تا موقعی کـه جـان   »قطعه کنید شمشیرها مرا در بر گیرید و قطعه
تفـاوتی بمیریـد کـه     بـرادران عزیـز مبـادا در بـی    . در بدن داریم راهت را ادامه خـواهیم داد 

   3.در محراب به شهادت رسید) 7(علی

                                                 
 .111/ توبه -1

 -1235(شـیخ محسـن   «المعارف تشیع چنین آمـده اسـت   ةو در کتاب دایر) 7(کلمات االمام حسین موسوعۀدر  -2
یوان شـعري  فرزند حاج محمد حویزي حائري آل ابی الحب از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب د) ق 1305
دو بیت شـعر از  . الحائریات است قصیده معروفی دارد که زبان حال همه سوگواران در مجالس حسینی است نام به

  : دارد که چنین است) 7(زبان حال ابی عبداهللا الحسین
ــی   ــاً ال ینتهـــ ــی موثقـــ ــت ربـــ   اعطیـــ

  

ریتـــــــی     اال بقتلـــــــی فاصـــــــعدي و ذُ
  

ــتقم  ــم یســ   ان کــــان دیــــن محمــــد لــ
  

ــی یـــــ    ــذینی اال بقتلـــ ــیوف خـــ   ا ســـ
  

  »با اندك ویرایش 137ص  ،1المعارف تشیع ج  ةدایر«
  .که در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید) 7(اشاره دارد به حضرت علی -3
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هر چند کـه  . مادران مهربان امیدوارم در غم از دست دادن فرزندان خود ناراحت نباشید  
) اهللا علیـه  سالم(عزیز ناراحتی دارد ولی این را نباید از یاد ببرید که زینب از دست دادن یک

تن از عزیزانش صبر و استقامت کرد و هرگز در غم آنها گریه نکرد، تـا   72در کربال در غم 
  .دشمنان اسالم را با گریه کردن خود شاد کند

ت کنید و سـخنان آنهـا   برادران و خواهران گرامی، امیدوارم همیشه از والیت فقیه حمای  
  .را الگوي کار خود قرار دهید و به جان امام امت و روحانیت مبارز دعا کنید

آموزان گرامی امیدوارم که درس خود را بخوانیـد و بـه گفتـه     عزیز و دانش نهمکالسیا  
و شما باید این سنگر را با خواندن درستان محکم کنیـد، امیـدوارم    1امام مدرسه سنگر است

و از . ا موفق باشید و بتوانید انشاءاهللا در آینده فرد مفیدي براي جامعه خود باشیدهمگی شم
  .هر جهت کشور عزیزمان را خودکفا کنید

امیـدوارم  . باشد ها دعا و استغفار می برادران و خواهرانم رمز پیروزي رزمندگان در جبهه  
وان دیـن مظلـوم اسـالم را    که همیشه دعاگوي رزمندگان اسالم باشید، تا این رزمندگان پر ت
  . خوار بگیرند به جهان صادر کنند و حقوق مستضعفین را از مستکبرین جهان

و در پایان پدر و مادر مهربانم امیدوارم از من در این مدت زنـدگی راضـی باشـید و در      
ام دادم به بزرگی خود مرا صورت خطا مرا ببخشید، دوستانم، اگر خطایی نسبت به شما انج

  .ببخشید
برادران عزیزم امیدوارم که همیشه مساجد که یکی از سنگرهاي مهم انقالب است را پـر    

کنید چه در نمازهاي جماعت و جمعه و چه شرکت در بسیج محلی خـود کـه همـین کـار     
خواهنـد بـه اسـالم عزیـز      و منافقین داخلی کـه مـی   2[...]اي است براي نابودي  خود ضربه

   3. [...]ضربه وارد کنند
  . ر عرضی ندارم جز سالمتی شمادیگ

                                                 
گاهی مسـجد، گـاهی دانشـگاه،    . هاي مختلف استفاده کرده است براي مناسبت» سنگر«حضرت امام خمینی از تعبیر  -1

جلـدي   22دوره  ،صحیفه امـام «. دانند را سنگر عبادت و دانش و درس اسالم میهاي علمیه  گاهی مدرسه و حوزه
 .»ذیل واژة سنگر

 .افتادگی دارد -2
 .افتادگی دارد -3
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  . »نگه دارخدایا، خدایا، تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي خمینی را «
  . رضا دفن کنید 1در صورت شهادت مرا در کنار دیگر شهداي دامغان در فردوس

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
5/12/62  

  احمدرضا اصحابی
  
  

                                                 
 .فردوس رضا نام مزار شهداي شهرستان دامغان است -1
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  هاي کلیدي عبارت
I و مادرم، سفارشی دارم، از شما جداً خواستارم مرا عفو کنید شما پدر. 
I دست شما نرسد، براي من گریه نکنید ام هم به اگر لیاقت شهادت را داشته باشم، جنازه. 
I خواهم که از والیت فقیه، دوري نکنید می. 
I یار و یاور امام باشید.  
  

  احمد :نام
  اصغري :دگیخانوا  نام
  محمدرضا :پدر نام

  شهربانو :نام مادر
  1345ششم مهر  :تاریخ تولد
شهر میامی از توابع شهرسـتان   :محل تولد
  شاهرود

  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 شهداي زادگاهشگلزار  :مزار
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  احمد اصغري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  ,9: احمد اصغري، شماره شناسنامه نام :مشخصات کامل -1
براي نابودي صدام و برجاي ماندن پـرچم اسـالم و اطاعـت از     :هدف از آمدن به جبهه -2

  .والیت فقیه 
  .گیري نکنند خواهم که از والیت فقیه کناره از تمام همشهریان می :پیام -3
  

   1.»لولداناهللا والمستضعفین من الرجال و النساء وا مالکم التقاتلون فی سبیل«
که جمعی از مردان و زنان و  کنید در صورتی چه شده است شما را که در راه خدا جهاد نمی

پـس بپاخیزیـد و اسـلحۀ     ؟هاي استکبار شرق و غرب هسـتند  گناه در زیر چکمه کودکان بی
خبـران، بتازیـد و از    است، برگیرید و بـر ایـن از خـدا بـی     3که مسلح به اهللا اکبر 2]را[تکبیر 
آیـا مـردم   «: فرماید بپرهیزید، که قرآن کریم می 4تن در خانه و اسیر هواي نفس شیطانینشس

ایم و خداونـد بـه ایـن دعـوت هـیچ       که به صرف اینکه گفتند ایمان آورده 5چنین پنداشتند
و . تا دروغگویان را از راستگویان کامالً معلوم کند 6»آورد آزمایشی و امتحانی از آنان درنمی

از زمان حداکثر استفاده را در این زمان بکنید، چـون در   7یز شما در این برهههمشهریان عز
انـد و   این زمان با چنین رهبر و مردمی که از تمام مال و جان و فرزند و عیال خـود گذشـته  

آورد و چـون شـرایط کـامالً     بیاد نمی) 6(را بعد از ائمه و پیامبر 8تاریخ چنین روزهایی
                                                 

 .سوره نساء است 75نامه آورده فرازي از آیه  آنچه شهید در آغاز وصیت. 75/ نساء -1
 .افتاده است» را«صیت در اصل و -2
قسـمتی  . شـد  خواندند و نیز در سـرودها خوانـده مـی    شعاري است که رزمندگان در حین حرکت براي عملیات می -3

 بریم بر صف دشمنان حمله می    ما مسلح به اهللا اکبریم. »وحدت«است از شعار بزرگ 
 .»شیطنی«در اصل وصیت  -4
 .»پداشتند«در اصل وصیت  -5
توانـد   اي کـه مـی   نزدیکتـرین آیـه  . فهومی قرآنی دارد که شهید بدون ذکر منبع آنرا استفاده کرده اسـت این عبارت م -6

سب النّاس ان یترکوا ان یقولوا «: از سورة عنکبوت است 2تلمیح موردنظر تلقی گردد آیه  فتَنوناأحنّا و هم الیم«. 
 .»بهره«در اصل وصیت  -7
 .»روزهاي«در اصل وصیت  -8
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کنی، خطـاي شـما    2دیگر در پیشگاه خدا ندارید و هر خطایی 1يآماده است، پس هیچ عذر
سفارشی دارم، از شما جـداً خواسـتارم   : هاي دیگر است و شما پدر و مادرم چند برابر زمان

ام، پـدر جـان مـرا     ها بوده است که من شما را زحماتی داده مرا عفو کنید، چون خیلی وقت
سعادتی من بود کـه بتـوانم در    اینهم از کم کشیدم، چون ببخشید، چون متأسفانه خجالت می

وسـیله دعـاي خیـر     خواهی کنم، تا شاید خداوند به زمان یا در دوران حیاتم از شما معذرت
که تقدیم خداوند کردید،  3]را[شما گناهان مرا سبک کند و امیدوارم که عذر فرزند ناقابلتان 

  . کردید، بپذیري
کـنم کـه    جـواد و آقـا جـالل سـفارش مـی      و تو همسرم، تو را در تربیت فرزندانم، آقـا   

ـ     توجهی به بچه کوچکترین بی گـذارد و   جـا مـی  ه ها نکنید، چون در جامعـه اثـر نـاگواري ب
خـواهم کـه اجـر     ها خیلی کوشا بـوده باشـید و از خداونـد مـی     امیدوارم که در تربیت بچه

ر یـاد خـدا   وصیت داشته بـاش و همیشـه د   عنوان بهکارهایت و زحماتت را بدهد و این را 
   .باش و فرزندانت را در خط امام و یاور امام تربیت کن

و شما پدر و مادرم، همسر و خواهرانم و برادرانم شاید اتفاقی بیفتد، که من اگـر لیاقـت     
دست شما نرسد، براي من گریه نکنید و خدا را شـکر   هام هم ب شهادت را داشته باشم، جنازه

اید و صبر و پایداري را پیشـه   دست صاحبش داده هرا سالم باید امانت خود  کنید که توانسته
خبر که همیشه فکر مادیات هستند، دوري کنید حتی  خود قرار دهید، و از عوامل از خدا بی

   .از اقوام و خویشان
خواهم که از والیت فقیه، دوري نکنیـد و یـار و یـاور     شهریانم می و در پایان از تمام هم  

از من خوبی که نه، اگر بدي دیده، به خـوبی و بزرگـی خودتـان مـرا     امام باشید و هرکسی 
از زمـان بیـاد    4ببخشید و از یاري دادن به رزمندگان کوتاهی نکنید و ایـن را در ایـن برهـه   

  :گوید داشته باشید که می

                                                 
 .»عضري«اصل وصیت در  -1
 .»خطاء«در اصل وصیت  -2
 افتاده است» را«در اصل وصیت واژه  -3
 .»بهره«در اصل وصیت  -4
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ــد رفــت   ــان خــون بای ــرد رهــی می   گــر م
  

  1از پـــاي فتـــاده ســـرنگون بایـــد رفـــت  
  

  گردان کربال گروهان ابوالفضل
9/11/64  

  امضاء احمدي
  محل دفن زادگاهم میامی

  

دانید که در شهادت من سـهیم هسـتید    و پدر و مادر جان و همسرم، هرچند خودتان می  
  2[...]ولی از نظر موارد شرعی 

امیدوارم که همسرم اگر بدي و تندي از من دیدي، باید مرا ببخشید و از نظـر مـال کـه      
هاي مـن پـیش شـکري اسـت،      دانید که حساب دتان میهمانی است که خو. مالی من ندارم

هـزار تومـان دسـت صـفرعلی شـکاري دارم،       3000توانید با او حساب کنید و به مقدار  می
خـواهم و   می 3تومان از پسر عباس قولی 400دانم که همسرم گرفته باشد یا نه و مقدار  نمی

شـهرك اسـت و اگـر پـولی      تومان از باقر که پول دستی گرفته است و آن زمین 600مقدار 
دانید با همکـاري آقـا مـؤمنی     داشته باشم، حتماً در دست تعاون سپاه است و هرجور که می

کردم و بدهکار کسی نبـودم   کنید به طور شرعی و من از امام خمینی تقلید می 4آن را تسویه
در  ام را دو سـال کـه شصـت روز باشـد، روزه     2و حدود . دانم درست و اگر هم بودم، نمی

  .ام، یعنی بدهکار هستم زمان خدمت سربازي خورده
  
  
  

                                                 
  .الدین عطار نیشابوري است بیت اول از رباعی معروف و حماسی فرید -1

ــت    ــد رفــ ــون بایــ ــان خــ ــی میــ ــرد رهــ ــر مــ   گــ
  تـــــو پـــــاي بـــــه راه در نـــــه و هـــــیچ مپـــــرس

  

ــاده ســــــرنگون بایــــــد رفــــــت      از پــــــاي فتــــ
ــت    ــد رفــ ــون بایــ ــه چــ ــدت کــ ــود راه بگویــ   خــ

  

 

 .حدود یک سطر افتادگی دارد -2
 .هستندکند از دوستان و همکاران شهید  عباس قولی، باقر، آقاي مؤمنی و صفرعلی شکاري که شهید از آنان یاد می -3
 .»تصفیه«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I خدایا من هیچ نبودم و بودم کردي. 
I هیچ نداشتم، همه چیز به من دادي خدایا . 
I خدایا یک عمر تو به من مهربانی کردي و من متقابالً عصیان کردم. 
I وارد نکند مال و زندگی خوب است، تا وقتی که به جان آسیبی. 
I یک چیز است که از جان نیز عزیزتر و ارزش آن بیشتر است و آن اسالم است. 
I     خدایا، بارها از تو تقاضا کردم که من را در بستر نمیرانی و مرگم را شـهادت در راه خـود قـرار

 .دهی
I خدایا، من را از ارادتمندان امام زمان قرار بده . 
I ۀ خود سازیدخواهم که تقواي الهی را پیش از شما می. 
I تقاضا دارم که کامالً مطیع امر والیت فقیه بوده و نظم را در هر مورد رعایت نمایند .  
  

  محمد :نام
  اصغري :خانوادگی  نام
  سعبا :پدر  نام

  فاطمه :نام مادر
  1336یکم فروردین  :تاریخ تولد
شهر بسطام از توابع شهرستان  :محل تولد
  شاهرود

  کاردانی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  اروندرود  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد اصغري
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
، متولـد و صـادره از   44اینجانب، محمد اصغري، فرزند عبـاس، دارنـدة شناسـنامه، شـماره     

  . شاهرود و ساکن بسطام خیابان سرآسیاب شهرك 2حوزه 
أن لهم «   1.»...اهللا یقاتلون فی سبیل الجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بِ
رنا علی القَوم الکافرین« 2.»ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انص   

از آدم تا حضرت  3[...]درود خداوند بر حضرت آدم اولین پیامبر خدا، درود خداوند بر   
العـزم مخصوصـاً خـاتم پیـامبران حضـرت محمـدابن        پیامبران اولـی  نوح، درود خداوند بر

تـا  ) 6(، درود و برکات خاص بر اولیاء و معصومین خداونـد از پیـامبر  )6(عبداهللا
خدایا . و سپاس فراوان به پیشگاه یگانه خالق هستی [...]، درود خدا )6(قائم آل محمد
خود منّت نهادي و توان دادي تـا جهـت   کنم که بار دیگر بر من بنده گنهکار،  تو را شکر می

گـویم از   خـدایا تـو را سـپاس مـی    . هاي نبرد حق علیه باطل روانه شوم یاري دینت به جبهه
هـا در تحـت حکومـت امـامی عـادل، در       اینکه زمانی من را آفریدي که بعد از گذشت سال

تو خـالقی و   خدایا. سایۀ انقالب اسالمی، زندگی خود را تا حدي توفیق دادي سپري نمایم
اي  عاصـی، خـدایا تـو غفـوري و مـن بنـده        اي و من بنده [...]اي ضعیف، خدایا تو  من بنده

بودي ولی با حضور تـو، مـن نافرمـانی تـو را کـردم و تـو بـا         [...]خدایا یک عمر . کار گنه
خدایا در این مدت چند سالی که روزيِ مرا در دنیـا قـرار   . ستارالعیوبیت عیب مرا پوشاندي

و همه چیز به من دادي ولی باز من نافرمانی کردم و آنطور که شایسـته پرسـتش    [...]دي دا
هیچ نداشتم همه . خدایا من هیچ نبودم و بودم کردي. بودي، من به وظیفه خود عمل نکردم

خدایا . خدایا یک عمر تو به من مهربانی کردي و من متقابالً عصیان کردم. چیز به من دادي
به درگاهت روي آورم و حال آنکه تو از هر عیبـی پـاك و منزهـی و مـن     پس با چه رویی 

                                                 
  .111/ توبه -1
 .250/ بقره -2
 . نامه از سمت چپ است علت افتادگی آخر سطور وصیت ت بهآمده اس[...] کلیه مواردي که داخل  -3
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منتهایت مرا به طمـع انداختـه و    خدایا در هر حال لطف و رحمت بی. اي سراپا خطاکار بنده
تا اینکه با فضل و کرمت به من نظر کـرده  . ام باري پر از گناه به درگاهت روي آورده با کوله

مال و زنـدگی خـوب اسـت، تـا     . ر حد خود ارزشی داردو از گناهم درگذري، هر چیزي د
یک چیز است کـه از جـان نیـز     .حفظ جان واجب است. وقتی که به جان آسیبی وارد نکند

  . عزیزتر و ارزش آن بیشتر است و آن اسالم است
د وخدایا، بارها از تو تقاضا کردم که من را در بستر نمیرانی و مرگم را شهادت در راه خ  

باشد و آن را نیز تو بـه مـن    ام تا عزیزترین چیز خود که همانا جانم می حال آمده .قرار دهی
عطا کردي، فداي اسالمت که از جان عزیزتر است و تمام اولیائت جـان خـود را فـداي آن    

خـدایا مـن گسـتاخی کـردم و ایـن جملـه را       . اند، بنمایم و اینگونه با تو معاملـه کـنم   کرده
ها  خدایا بارها در زیارت نامه(راضی هستی مرا بدان موفق کن  گویم که آنچه تو خودت می

یعنی اي حسین جان کاش در کربال بـودم   1»یا لیتنی کنت معکم«خواندم که یا حسین جان 
گـویم اي حسـین    کردم و حاال آن شعار به مرحله عمل رسیده و حـاال مـی   و تو را یاري می

کنم بـا هـر    اي حسین جان سازش می 2»انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم«: جان
  . جنگم با هر که با تو جنگید که تو سازش کرد و می

نگرد  اش می خدایا، به من داشتن خصوصیات یک سرباز واقعی که تنها به فرمان فرمانده  
عطا کن و اگر توفیق شهید شدن در راهت را به من عطـا کـردي، در مـوقعی کـه امـام      ] را[

را زنده بدار، تا در رکاب آن حضرت با دشمنانت بجنگم و به ایـن   کند من زمانت ظهور می
اي که روز قیامت  خدایا، تو در قرآن فرموده. وسیله دین خود را نسبت به اسالمت ادا نمایم

خدایا، من را از ارادتمندان امام زمان قرار بده و بـا  . کنیم هر گروهی را با امامش مبعوث می
  . آن حضرت محشور فرما

هاي سال جان خود را و سالمت خود را به خطر انداختی، تا لقمه نـانی تهیـه    م سالپدر  
هاي زنـدگی بـزرگم کـردي و سـر و سـامانی بـه        کرده و مرا پروراندي و با آن همه سختی

  .امیدوارم که مرا حالل کرده و ببخشید. ام دادي، ولی من هیچ کاري براي تو نکردم زندگی

                                                 
  .»اي کاش من با شما بودم«: است، ترجمه) 7(قسمتی از زیارت امام حسین -1
 . فرازي از زیارت عاشورا است -2
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فرساي زندگی، مـرا شـیر دادي و بـزرگم کـردي و چقـدر       هاي طاقت مادرم در آن سال  
امیـدوارم کـه   . ها دربارة من کردي، ولی من هیچ کاري بـراي تـو نکـردم    خدمت و مهربانی

هـا بـه    برادران مهربان و خواهر عزیزم شما سـال . شیرت را به من حالل کرده و مرا ببخشی
ردم، امیدوارم شـما هـم مـرا    من مهربانی و خدمت کردید، ولی من هیچ کاري براي شما نک

  . ببخشید
ام بودي و با همه  مهربانی براي من بودي و رازدار زندگی همسر مهربانم تو واقعاً همسر  

لذا مـرا  . باید باشم، نبودم ها ساختی، ولی من آنطور که شایسته همسري براي شما می سختی
  . حالل کن و ببخش

سالمی تربیت نما و در تحصیل علـم آنهـا   فرزندانم احمد و اعظم را خوب و به طریقه ا  
مجـدداً  . تا بتوانند در آینده خدمتگزاري شایسته براي اسالم و مسلمین باشـند . کوتاهی نکن

خواهم که تقواي الهی را پیشۀ خـود سـازید و    کنم و از شما می از همه شما عذرخواهی می
انم و از فرزندم احمد بعـد از  جز به اسالم به هیچ چیز دیگر ننگرید، انتظار من از شما برادر

بزرگ شدن این است که نگذارید اسلحه شهید بر زمین بماند و بـا طـی کـردن راه صـحیح     
  . اسالم، ریشۀ دشمنان اسالم را از بن برکنید

هـاي   خـواهم کـه بـه وسوسـه     از شما پدر و مادر و برادران و خواهر و همسر عزیزم می  
ید، گوش نکرده و با توکل بـر خـدا آن دهانهـا را بـا     آ شیطانی که از بعضی دهانها بیرون می
ایـم حـق اسـت و راهـی اسـت کـه تمـام اولیـاء خـدا           مشت ببندید، زیرا راهی که ما آمده
انـد و حضـرت    جان خـود را در آن راه داده ) 7(بن علی مخصوصاً سرور شهیدان حسین

) 3(آن همه مشقات را جهت پیمودن این راه متحمل شد و حضـرت زینـب  ) 3(زهرا
سر شکافته پدر را در محراب عبادت و جگر قطعه قطعه شده برادر را در میان تشت و سـر  

خاطر اسـالم عزیـز اسـت و راه مـا      بریدة برادر را بر نیزه دشمنان تحمل کرد و اینها همه به
  . اند راهی است که این بزرگان رفته

انـد، ادا نمـایم،    ن داشـته از همۀ اقوام و بستگان از اینکه نتوانستم حقی که بـر گـردن مـ     
از همۀ شماها تقاضا دارم که در شهادت من گریه و زاري نکنیـد و اگـر   . خواهم معذرت می

بگریید، تا انشااهللا براي شـما اجـر همیشـگی    ) 7(بن علی هست بر سرور شهیدان حسین
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خواهم که گوش به فرمان امام خمینی باشـید و دسـتورات آن    داشته باشد و از همۀ شما می
  . باشد می 1بزرگوار را مو به مو عمل نمایید و بدانید که نایب آن بزرگوار آیت حق منتظري

نگذارید اسـلحۀ شـهدا بـر زمـین     . در نمازهاي جمعه و جماعات همگی شرکت نمایید  
اهللا  برادران حـزب . تا انشاءاهللا همیشه پیروز و سرافراز باشید سستی به خود راه ندهید بماند،

و حضور خود را در صحنه همیشه حفظ کنید و نگذارید کارهـا بـه دسـت    به هوش باشید 
به هوش باشید که با کـوچکترین غفلـت مسـئول    . انقالب بیفتد تفاوت و احیاناً ضد افراد بی

تواننـد بـر رشـد معلومـات      خواهم که تا می از برادران فرهنگی و همکارانم می. خواهید بود
ز لحاظ مسائل دینی اشـباع نماینـد، تـا مبـادا خـداي      دینی خود افزوده و شاگردان خود را ا
همکاران عزیز مسئولیتی بزرگ و امـانتی بـزرگ بـر     .ناکرده طعمه غارتگران فرهنگی شوند

توانیـد در اداي ایـن امانـت     گردن شماست و آن تربیت نسل آیندة اسالم است پس تـا مـی  
هـاي معلمـین عزیـز خـود      فآموزان عزیز تقاضا دارم که به حر از دانش. بزرگ کوشا باشید

توانند به تکالیف خود عمل کرده و  خوب گوش کرده و آن را به جان و دل بپذیرند و تا می
خود را از لحاظ مسائل دینی و عملی و تخصصی تا حد ممکن اشـباع نماینـد، تـا امانتـدار     

تقاضـا   سـواد  از کلیه برادران و خـواهران بـی  . اي براي فرداي اسالم ومسلمین باشند شایسته
هـاي نهضـت    دارم که براي فراگیري علم و دانش و به پا کردن رشد فرهنگی خود به کالس
 2. [...]تر ازبین ببرند سوادآموزي مراجعه کرده که این دشمن همیشگی خود را هر چه سریع

ها همیشه به این مسئله جهت آموزش توجـه   از آموزشیاران نهضت تقاضا دارم که در کالس
کادر نهضت تقاضـا دارم  ] و[اندرکاران  اشند و از کلیه برادران و خواهران دستزیاد داشته ب

که نگذارند نهضت حالت نهادي خود را از دست بدهد و از ذکر کردن مکرر آمـار و ارقـام   
افراد ضد انقـالب، کـه   کمیت آن به خودداري نمایید، و بیشتر به کیفیت کار توجه نمایید تا 

کنم که کمـی   ون انقالب ما یک انقالب اسالمی است، توصیه میدر حقیقت ضد اسالمند، چ
اند و االن چی هسـتند، و   عقل خود را به کار بیندازند و برگردند به این که در اصل چه بوده

انـد؟   فکر کنند به اینکه آیا آنها نیز خواهند مرد یا اینکه همیشه زنده. عاقبت چه خواهند شد

                                                 
 .تعلیقات. ك.ر -1
  .خوانا نیست -2
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ند و کسی نیسـت کـه   نگه دارتوانند خود را زنده  اند و می ندهاگر اطمینان دارند که همیشه ز
خواهند انجام دهند و اگر اطمینان ندارند کـه تـا    به وضع آنها رسیدگی کند، پس هر چه می

  .هیچ کس وفا نکرده و نخواهد کرد زیرا دنیا به. اند، قدري بیشتر فکر کنند کی زنده
نیـز لیاقـت وارد شـدن بـه ایـن ارگـان       از برادران حزب جمهوري اسالمی که اینجانب   

مقدس را پیدا کردم و توانستم در سایه این تشـکیالت تـا حـد امکـان بـه رشـد معنـوي و        
سیاسی خود بیفزایم، تقاضا دارم که کامالً مطیع امر والیت فقیه بوده و نظم را در هـر مـورد   

ایت در جامعـه  عنـوان مشـعلی از هـد    رعایت نمایند و نگذارند به این ارگان مقدس کـه بـه  
 -دار شـود  به پایش ریخته شده، توسط ضـدانقالب خدشـه   1ها فروزان است و خون بهشتی

  . نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

و هـراس بـه خـود راه ندهیـد     « 2»العلون ان کنـتم مـؤمنین  او ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم «
  .»اندوهناك نباشید و شما بلند مرتبه هستید اگر مؤمن باشید

ــا حضــرت خــاتم حضــرت محمــدبن       ــامبران از حضــرت آدم ت ــۀ پی ــه هم ــا درود ب ب
و با درود فراوان به تمامی اولیـاء خـدا و بـا درود فـراوان بـه منجـی عـالم        ) 6(عبداهللا

الب شکوهمند اسـالمی  ابن الحسن و با درود فراوان به رهبر کبیر انقحجۀ بشریت حضرت 
و با درود فراوان به ارواح پاك تمامی شهدا و با درود فراوان به تمامی  حضرت امام خمینی

هاي شهدا و مجروحین و معلولین و با درود فراوان بـه تمـامی رزمنـدگان اسـالم و      خانواده
  . ملت شهیدپرور ایران

اگـر خداونـد توفیـق شـهید      ،نمو اما سخنی با خانواده و پدر و مادرم و فامیلهاي مهربـا   
کــه در مصــیبت جــدش حضــرت ) 3(شــدن را بــه مــن داد همچــون حضــرت زینــب

و دو ) 3(و مــادرش حضــرت فاطمــه) 7(و پــدرش حضــرت علــی) 6(محمــد

                                                 
  .تعلیقات. ك.ر -1
 .139/ آل عمران -2
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صبر انقالبی نموده و شما هم صـبر  ) 7(و امام حسین) 7(برادرش حضرت امام حسن
  . سلمین را بخواهیدرا پیشه خود نموده و از خداوند بزرگ عظمت اسالم و م

پدر و مادرم توجه داشته باشید که ما در حدیث از معصوم، داریم کـه اگـر پـدري یـک       
فرزند براي او بهتر است کـه بعـد از    70فرزند خود را در زمان حیاتش در راه خدا بدهد از 

 مرگش در رکاب پیامبر اسالم جنگ کرده و شهید شوند و البته ایـن افتخـار بـراي شـما تـا     
  . جا آورید و مغرور نشوید زمانی است که شکر خدا را به

خواهم که در تربیـت فرزنـدانم کوشـا بـوده و      و اما سخنی با همسرم، همسرم از تو می  
سعی نمایید یک انسان تحویل جامعۀ اسالمی نمایید، تا بتوانند حق و باطل را شـناخته و در  

. ا این سخن را به گوش جهانیـان برسـانند  مقابل باطل ایستادگی نمایند و آنها هم همچون م
اگر اسالم با ریخـتن خـون مـن    «فرمود ) 7(چنین است که امام حسین آري آن سخن این

گوییم که اگـر   و ما اینک به استکبار جهانی می 1»کند، پس اي شمشیرها مرا دریابید رشد می
که مرگ با عـزت بهتـر    ها ما را دریابید تداوم انقالب به خون ما نیازمند است پس اي گلوله

  .بار است از زندگی ذلت
و اما پیام این حقیر به ملت مسلمان و شهیدپرور بسطام و کلیه ملت ایـران ایـن هسـت       

ها را پر کرده و نگذارند کسانی که در اینجا هستند، خسته بشوند و ثانیاً حضـور در   که جبهه
شـود،   هـایی کـه برگـزار مـی    صحنه خود را حفظ نموده و در نماز جمعه و جماعات و دعا

تـا مبـادا گرفتـار گوسـاله     . اي از فـرامین امـام غفلـت ننماینـد     حتماً شرکت نمایند و لحظـه 
گوییم که رهبر و مرجع ما یکی است و آن امام  ن میالزمان گردند و از همین ا 2هاي سامري

  .خاطر داشته باشید باشد و این را به امت خمینی کبیر می
سـواد   نعمت گرانبها باشید و اما پیامی به کلیه برادران و خواهران بـی و شما قدردان این   

هـاي نهضـت سـوادآموزي شـرکت      تر تا فرصت از دست نرفته در کـالس  که هر چه سریع
نموده، تا به مسائل اسالمی آشنا شده، تا مبادا بـر اثـر ضـعف فرهنـگ اسـالمی در معـرض       

                                                 
و ان «. نیسـت ) 7(در حالی که از آن امام حسـین ) 7(ه امام حسینترجمه این عبارت است که منسوب است ب -1

این عبارت بیت دوم از شـعر یـک شـاعر والیـی شـیعی       .»کان دین محمد لم یستقم اال به قتلی فیا سیوف خذینی
 .اند نقل کرده) 7(عنوان سخنان امام حسین خصوص مقاتل، شعر ایشان را به است که در اکثر منابع و به

 . یقاتتعل. ك.ر -2
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خـواهم کـه اتحـاد و     مۀ ملت شریف مـی هاي زمان واقع گردید و در پایان از ه طعمه گرگ
یکپارچگی خود را حفظ نموده و به این وسـیله ضـربه نهـایی را بـر دشـمنان اسـالم وارد       

از پدر و مادر مهربان و خانواده محترمم و کلیۀ عزیزانی که حق بـه گـردن اینجانـب      . آورید
ادرم تقاضـا دارم کـه   دارند و من نتوانستم آن حق را ادا نمایم، مخصوصاً خانواده و پدر و م

نمایم که هیچ عمل و کاري و  مرا ببخشند و توجه شما را به این آیه از قرآن کریم جلب می
شود مگر اینکه خدا بخواهد و کسی که بـه خـدا ایمـان بیـاورد خداونـد       اي واقع نمی حادثه

به یاد خـدا   امور عالم دانا است بنابراین تنها  کند و همانا خداوند به همۀ قلبش را هدایت می
مبـادا در  . »یابـد  ها اطمینان می دل 1ذکر خدا را به زبان آورید که با یاد خدا«باشید و همیشه 

م وفقنـا لمـا تُحـب و     «. مصیبت من گریه و ناله نمایید که دشمن سوء اسـتفاده نمایـد   اللهـ
   .»ترضی

  و اي خدا
ــا   خــواهم جــاودان مــی تنــی از تــو حی

  
ــی     ــان م ــنعم جه ــک ت ــی مل ــواهم ن   2خ

  خـواهم  نی سیم و زر و راحت جـان مـی    
  

  خــواهم آن چیـز رضـاي توســت آن مـی     
    ***    

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
  

ــد    ــال و خانمــان را چــه کن ــد و عی   فرزن
ــی      ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان

  
ــد    ــو هــر دو جهــان را چــه کن ــه ت   دیوان

    ***    
  گــر مــرد رهــی میــان خــون بایــد رفــت

  
  اده ســرنگون بایــد رفــت  از پــاي فتــ   

ــرس      ــیچ مپ ــر ه ــه دگ ــه ره بن ــا ب ــو پ   ت
  

  خود راه بگویدت کـه چـون بایـد رفـت      
  *3»والسالم علی من اتبع الهدي«  

  محمد اصغري
                                                 

  .»اّال بذکر اهللا تطمئن القلوب«عبارت شهید به این آیه اشاره دارد  -1
تـو پـاي بـه راه    «: مصرع سوم رباعی سوم در دیوان عطار چنین اسـت . ها از فریدالدین عطار نیشابوري است رباعی -2

 .»ورنه و هیچ مپرس
ن اتبع هدي«در اصل وصیت  -3 الم موالس«.  
با خطی کامالً متفـاوت  » همه پشتیبان والیت فقیه باشید«کاري شده و عبارت  نامه دست ت وصیتادامه این عبار در -*

 .وارد وصیت اصلی شده است
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  هاي کلیدي عبارت
I دفاع از خاك و ملت، براي هر مرد غیرتمند واجب است. 
I بـه فـیض شـهادت    ) 7(بـه کـربالي حسـین    خواهم من را در راه رسیدن از خداي بزرگ می

 .برساند
I ها را بدانند از مسئولین تقاضاي عاجزانه دارم، قدر مملکت و جوان. 
I  واجب است) امام خمینی(امروز اطاعت از این پیرمرد باتقوي. 
I این راه را از روي اختیار و آزادانه و آگاهانه انتخاب کردم. 
I جدي و خدایی نکنید، ما در فرداي قیامـت، جلـوي    اگر شما مسئولین با مفاسد اجتماعی مبارزه

  . شما را خواهیم گرفت

  ابوالقاسم :نام
  اصغریان :خانوادگی  نام
  اکبر علی :پدر  نام

  ربابه :نام مادر
  1312یکم آبان  :تاریخ تولد
آبـاد کتـول از    روستاي علی :محل تولد

  توابع شهرستان گرگان
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  د سازندگیجها :کننده ارگان اعزام

  1365پنجم تیر  :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  سانحه رانندگی :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ابوالقاسم اصغریان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1)امام خمینی( .»جنگ جنگ است و عزت و شرف ما نیز در گرو همین جنگ«

آباد کتول، وصـیت خـود    اکبر، ساکن شهرستان علی اینجانب، ابوالقاسم اصغریان، فرزند علی
  .گذارم به شرح ذیل براي اقوام و نورچشمان فرزندان عزیزم به یادگار میرا 

نیسـت و آخـرین رسـوالن برتـرش     » جاللـه  جل«دهم که خدایی جز خداي  شهادت می  
ــام علــی ) 6(حضــرت محمــد ــازده اوالد ) 7(اســت و پــس از آن بزرگــوار، ام و ی

ان عزیـز، مرجـع شـیعیان    پیامبر خدا هستند و پس از امام برحقمعصومین آن امام، جانشین 
من کـه اکنـون   . امام خمینی رهبر ماست و امروز اطاعت از این پیرمرد باتقوي، واجب است

روم، ایـن را اوالً بـر خـود واجـب      هاي حق علیه باطل مـی  مرتبه است که به جبهه 6الی  5
ه خصوصاً دفاع از خاك و ملت، براي هر مرد غیرتمند واجب است و من ایـن را . دانستم می

خـواهم مـن را در    را، از روي اختیار و آزادانه و آگاهانه انتخاب کردم و از خداي بزرگ می
از . به فیض شهادت برسـاند و عاقبـت بـه خیـر نمایـد     ) 7(راه رسیدن به کربالي حسین

ها را بدانند و انقالب و امـام را حفـظ    مسئولین تقاضاي عاجزانه دارم، قدر مملکت و جوان
هـا   خداي فاسد، که به اشکال مختلف در پی انحراف مردم و جوان د ظالم بینمایند و با افرا

بـا مفاسـد اجتمـاعی     2هستند بجنگند و آنها را نیست و نابود نمایند و اگـر شـما مسـئولین   
فرداي قیامت، جلوي شما را خواهیم گرفت و هرگـز شـما را    3جدي و خدایی نکنید، ما در

ه تو در طول زندگی در کنار من با زنـدگی مستضـعفانه مـن    اي ک: همسرم. نخواهیم بخشید
از تـو متشـکرم و امیـدوارم بـا حضـرت       ،هـا را کـردي   هـا و رنـج   ساختی و تحمل سـختی 

هـا   همسر عزیزم خانه مسکونی و بچه. همنام خودت در قیامت، همنشین باشی) 3(زینب
زاده در کنـار قبـور    ر امـام پس از شهادتم مـرا در مـزا  . سپارم را براي سرپرستی آنها به تو می

                                                 
  .)47جلدي تبیان و نیز قواي مسلح در اندیشه امام خمینی ص 22دورة  ،صحیفه امام(عبارت از امام خمینی است  -1
اگر با مفاسد اجتمـاعی شـما   «در اصل وصیت . جابجا شده است مسئولین براي روانی و فصاحت عبارت کلمۀ شما -2

  .»مسئولین مبارزه جدي و خدایی نکنید
  .است که براي شیوایی حذف شده است» پس«در اصل وصیت قبل از فرداي قیامت، واژة  -3
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در مراسم عزاداري حداقل خـرج را کنیـد   . دفن نمایید) 3(شهدا و فرزندان واقعی فاطمه
و زمینی را هم که در کنـار جـاده   ) هزار ریال یعنی سه هزار تومان نباشد 30,000بیشتر از (

بـین  . ام بـود  در نزدیکی کافه چلوکبابی در آنطرف شهر و به سمت گنبد، دارم و قبالً مغـازه 
  .فرزندانم به طور شرعی تقسیم نمایید

هـا و همـه کسـانی کـه از مـن حقـی دارنـد و         همه دوستان، اقوام، آشـنایان، همشـهري    
  .خصوصاً مادر عزیزم مرا ببخشید و عفو نمایید

  »والسالم«
  ابوالقاسم اصغریان

20/3/1365  
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  هاي کلیدي عبارت
I دت دارد اسارت نداردباید آنجا بگوییم ملتی که شها. 
I کنیم براي اسالم و قرآن جانمان را فدا میو  جنگیم تا آخرین قطره خونمان می . 
I خواهند انقالب اسالمی و مسلمین را سرکوب کنند ها با تمام قدرتشان می ابرقدرت. 
I گوییم را می» هل من ناصر ینصرنی«اهللا لبیک  امروز به نداي خمینی روح. 
I ن را فداي چنین اسالم و رهبري خواهیم کردتا آخرین نفس، جانما. 
I یک خواهش خالصانه دارم که شما بعد از مرگ من هیچ گریه نکنید. 
I روم تا اگر لیاقت شهید شدن را داشتم، بپذیردم این بار می. 
I البالغه مطالعه کنید از جمله قرآن، نهج. 
I به رهنمودهاي اما گوش کن و به آنها عمل کنید. 
I کن حجاب و عفت را حفظ. 
I  باشیم آمریکاتا کی صبر کنم و شاهد جنایات. 
  

  اصغر علی :نام
  اصغریان :خانوادگی  نام
  محمد گل :پدر  نام

  خاتون فاطمه :نام مادر
  1342دوم فروردین  :تاریخ تولد
توابع شهرسـتان   شهر میامی از :محل تولد
  شاهرود

  دوم راهنمایی :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1361ودوم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی اصغر اصغریان
  

  الرحمن الرحیم  اهللا بسم
خـداي بـزرگ نگـاه    « 1»فیتکمان اهللا الینظر الی صورکم و اعمالکم انما ینظر الی قلوبکم و «

  » هایتان ها و نیت کند به قلب تان بلکه نظر می کند به صورت و کارهاي نمی
و ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا به جهان طنین نیفکند، مبـارزه هسـت و تـا     اکبر  تا بانگ اهللا

  )امام خمینی( 2.]ما هستیم[مبارزه هست 
، محـل تولـد   1342، تـاریخ تولـد   30نامه علی اصغر اصغریان، شماره شناسـنامه   وصیت  
ن انقالبـی  آري، زمان زمان صدر اسالم و رسول اکرم اسـت و در ایـن برهـه از زمـا    . میامی

عد سال دیگر رخ می امـام، آن  . شود سال، مسئله تنها شدن اسالم مطرح می] ي[ها دهد و از ب
کنـد و   دلسوز اسالم و یاور محرومان و خصم ستمکاران در این عصر قیام می  پیر خروشان،

جنایتکار چنان لرزه بـر  ] ي[آمریکابزرگ، از جمله ] ي[ها بر طاغوت و طاغوتیان، ابر قدرت
زند و با تمام قدرتشـان   اندامشان انداخته که گویی هرکدامشان دست به اتحادي نامعلوم می

از هر طرف، چه از لحـاظ فرهنگـی   . خواهند انقالب اسالمی و مسلمین را سرکوب کنند می
  . اند داند اینها که کور خوانده اند، ولی نمی و سیاسی و نظامی و اقتصادي بسیج شده

گیرد و ملت جهان پشتیبان آن است و بـاز در مقابـل    خداوند الهام میملتی که امامش از   
زند که آن هـم جنـگ عـراق و     تواند کار بکند و دست به کاري دیگر می این جریان که نمی

از زن و کـودك  ] را[هاسـت ملـت عزیـز    سـال  3ایران و همچنین لبنان که با اسرائیل غاصب
                                                 

و ال الـی امـوالکم و    ان اهللا الینظر الـی صـورکم  «: است) صلوات اهللا علیه(روایت با اندك اختالفی از آن پیامبر اکرم  -1
کنـد بـه    خداي بـزرگ نگـاه نمـی   «: ترجمه) 1162، ح536، ص1طوسی، ج امالی( »انما ینظر الی قلوبکم و اعمالکم

  .»کند تان بلکه به قلوب و اعمال شما نگاه می ها و اموال صورت
 اسـت  در صـحیفه امـام تعبیـري   . نوع برداشت امام با دیگران متفاوت است. اي به مبارزه دارد امام خمینی نگاه ویژه -2

گـوییم تـا شـرك و کفـر هسـت،       ما می«: فرماید نامه نوشته است می قریب به آنچه شهید اصغریان در صدر وصیت
ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم، ما تصـمیم داریـم پـرچم    . مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم

. افتـاده اسـت  » مـا هسـتیم  «در اصل وصـیت  . »ت و بزرگواري به اهتزار درآوریمرا بر قلل رفیع کرام» ال اله اال اهللا«
  )88، م 21صحیفه امام، ج (

 .»قاصب«در اصل وصیت  -3
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بایـد آنجـا بگـوییم     1.کشند را به خاك و خون می دهند و آنها گرفته در زیر بمباران قرار می
جنگـیم و بـراي اسـالم و     و تا آخرین قطره خونمان مـی  2»ملتی شهادت دارد اسارت ندارد«

شـویم کـه بـا نثـار      هاي حق علیه باطل می کنیم و حال راهی جبهه فدا می] را[قرآن جانمان 
، رهبـر  )7(رباليِ حسـین دینان بفهمـانیم اگرچـه در صـحراي کـ     خونمان به منافقین، بی

هـل مـن ناصـر    «دهیم، امروز به نـداي خمینـی روح اهللا لبیـک     آزادمردان، نبودیم لبیک سر 
گوییم و تا آخرین نفس، جانمان را فداي چنین اسـالم و رهبـري خـواهیم     را می 3»ینصرنی

زحمات شـما   4]از[کرد و حال اي تو زن، که همسري را با من قبول کردي و اینجاست که 
ظلـم  ] تـا [دانستی که  دانستی که در عین حال پاسدارم و این را هم می شکر کنم و شما میت

و از شما یک خواهش خالصانه دارم که شـما بعـد از مـرگ مـن      5مبارزه هم هست 5هست
سرافراز باش که شوهرت را در راه اسالم و قـرآن فـدا   ] و[هیچ گریه نکنید، بلکه خوشحال 

شـاهد جنایـات    6تـوانم  ریز شده، تا کی صبر کـنم و خـود نمـی   آري، کاسه صبرم لب. کردید
شوم، ولـی بـه آرزوي دیرینـه خـود      می  با اینکه چندین بار است راهی جبهه. صدامی باشم

روم تا اگر لیاقت شهید شدن را داشتم، بپذیردم و آن چیـزي را هـر روز    این بار می. نرسیدم
اگـر  . هـاي را  البالغـه و دیگـر کتـاب    نهـج  گفتم که مطالعـه کنیـد از جملـه قـرآن،     تو می به 
زت راضی باشم، دوسـت دارم   می وصـیتم عمـل کنیـد و اال ازتـان نخـواهم      ] بـه [خواهید اَ

را  7و این چنـد نکتـه  . گذشت و همچنین به رهنمودهاي امام گوش کن و به آنها عمل کنید
کـن و   8واهیمادرت و پـدرت معـذرت خـ  ] از[دختر دایی، از قول من . در نظر داشته باش

                                                 
 .»کشیدند می«در اصل وصیت  -1
). جلـدي  22صـحیفه امـام دوره   . (از سخنان حضرت امام خمینی است» ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد«جملۀ  -2

  .افتاده است» که«واژة » ملتی«بعد از 
 .تعلیقات. ك.ر -3
بـراي  . نامه برخی حروف اضافه را یا به کار نبرده است یا اشتباهاً به کـار بـرده اسـت    شهید عزیز در نگارش وصیت -4

 .ها این موارد تصحیح و داخل کروشه گذاشته شده است جلوگیري از کثرت پاورقی
 .»است«در اصل وصیت  -5
 .»تواند نمی«در اصل وصیت  -6
 .»نقطه«در اصل وصیت  -7
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گـاه گـول    یا دردسـري بـرایشان ایجاد کردم ببخشند و شما هـیچ  1خـواهم که مزاحمت می
حجاب و عفت را حفظ کن، چون کـه حجـاب تـو خـون     . ها را نخورید شیاطین و وسوسه

ي کنید و راه زینب را خوب شـناخته باشـید و   نگه دارسرخ من است و از خون من خوب 
ر جلوي چشمش اتفاق افتاد در صحراي کربال، سرمشـق خـود   د] که[هایی  آن همه مصیبت

مادرم صـحبت کـن در رابطـه بـا شـهید و جنـگ تحمیلـی و        ] با[قرار دهید و بعد از مرگ 
که وظیفه خود دانسته و جانم در دست خودم نیست، امیدوارم در ایـن چنـد مـاه اگـر      چون

ه شـوهرت در راه اسـالم   مزاحمت برایت ایجاد کردم ببخشید و امیدوارم خوشحال باشی ک
  . جان داد

توجه . اوست سوي بهما همه از خداییم و بازگشت » الیه راجعون اناهللا و انا« ،و اما مادرم  
خداوند داده و حال بایـد بـه   ] که[زیادي داشته باش چون منطق با اسالم است و این کاالیی

انقـالب  ] راه[دي را در خودش بفروشیم و مبادا در حقم گریه کنید و دعا کن که چنین فرزن
هـاي شـما    تا اینکه و ممکن است با گریه. و اسالم اهدا نمودید و بخندید و خوشحال باش

ایـد و اگـر گنـاهی در     خبر شاد شود و انگار و نه انگار کـه پسـري داشـته    دشمن از خدا بی
و از . باشم پذیر اید جبران ها و مهربانی که برآیم کرده دانم خوبی و نمی. حقتان کردم ببخشید

که من براي تو پسري نکردم و تو  ها را بدهد و در حالی خواهم که پاداش آن خوبی خدا می
دانـم مهـر فرزنـدي     گویم هرگز گریه نکنید و این را می جاي آوردي و باز می حق مادري به

اشـک، شـیرینی   ] و[جـاي گریـه    به. توانید یک قطره اشک هم نریزید است ولی تا می در تو
بلـه ایـن را   . ام توي کوچه را چراغانی کنید و جشن بگیرید و انگار که عروسی کرده. بدهید

کنم و آن هم شهادت است و با غلغلـه شـادي    هاي سرب عروسی می هم بگویم که با گلوله
ها و بارش نقل سربی در حجلۀ سنگر، عروس شهادت را به آغوش خواهم کشید و  مسلسل
یـاد    بـه ] را[و صحنه کـربال   3و ابوذر 2عمار فرزند و اد مادران بیی یاد من افتادید، به هرگاه به

   .اند آر، آن مادرانی که چندین فرزند را از دست داده

                                                 
  .»مزاحم«در اصل وصیت  -1
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مـن کـه در حقتـان گنـاه     . و شما پدر عزیزم، امیدوارم در درون قلبت مرا بخشیده باشی  
رگـاهش مـرا   یقین اگر نبخشید، ممکن است خداونـد در د . ام زیادي کردم و پیشت شرمنده
بس است زندگی ننگین تا کی صبر کـنم و شـاهد جنایـات    . قبول نکند و هرگز گریه نکنید

باشد که . شوم و با اجازه تو امیدوام از من راضی باشید ها می حال راهی جبهه. باشیم آمریکا
شکست و زنجیـر خانمـان   ] م[گاه نگویید که کمر خداوند به تو صبر و استقامت دهد و هیچ

دانی در راه خدا شهادت است و هیچ جـاي نگرانـی نیسـت و پـس      تو خودت می. دپاره ش
  . خوشحال و خندان باش

  
  الله این چمن آلوده به رنـگ اسـت هنـوز   

  

  1سپر از دست نینداز که جنگ است هنـوز   
    

خواهم که از تمام کارهایی که  از تو می. و اما تو برادر عزیز، تویی که درون مردم هستی  
بـا مـردم   . به پـیش خـدا سـر فـرود آري و کمـک بطلـب تـا اینکـه کمکـت کنـد          اید  کرده
هـا و   ها ببین چـه ایثـار و فـداکاري و چـه حماسـه      رفتاري کن و بیا درون این جبهه خوش
بـرادرم،  . خاطر اینکه اسالم است و مـا ایمـان بـه اهللا داریـم     خاطر چه، به به. ها است معجزه

ات اسـلحه مـن را    دوست دارم بعد از توبه. مادرت کنپاي دار، کمک به پدر و  نمازت را به
خانـه بـرو تـا     بگیرید و از اسالم دفاع کنید و تو خواهر عزیز، تو را به جان مادر بـه مکتـب  

هاي خوب و ارزنده و مفیـد را مطالعـه و سـعی کنیـد      اینکه قرآن را فراگیرید و حتماً کتاب
  .کن] ي[رفتار تی توي کوچه خوشتوي مدرسه و ح. بیشتر در جلسات مذهبی شرکت کنید

. کنم وسیله این نامه می برادر و خواهران عزیزم، امروز آخرین دیدار را با شما دوستان به  
دیگـري نیسـت و در ایـن     2گذرم چون مرگم جز به راه حق و قرآن چیـز  امروز از جانم می
خـواهم   می. کردم خودم انتخاب] را[خواهم شرافتمندانه بمیرم چون این راه  سنگر اسالم می

فرمان رهبـر   سرافراز بمیرم و برادر و خواهر عزیز، سعی کنید اسالم واقعی را بشناسید و به 
گیـرد و   عالیقدر عمل کنید، چون او نماینده امام زمان است و از خداوند ایزدمنان الهـام مـی  

                                                 
در ضـمن  . نوشته که در وزن شعر خللی ایجاد شده اسـت » سپري«در اصل وصیت در مصرع دوم شعر واژه سپر را  -1

  .نوشته است» نیانداز«را نیز » نینداز«
ــه ایــ  ــوز     الل ــت هن ــگ اس ــه رن ــوده ب ــن آل   ن چم

  

ــوز      ــت هن ــگ اس ــه جن ــداز ک ــت نیان ــپري از دس   س
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شـیاطین و   از رهنمودهایش بیرون نگذارید و شما دوستان من گول ایـن ] را[گاه پایتان  هیچ
را نخورید و یقین االن زمانی است که اگر گول اینهـا بخوریـد و یـا اینکـه گمـراه       1منافقین

همـان راه انبیـا سرچشـمه    ] از[شوید، خداوند شما را نخواهد بخشید و غیر از راه امام، کـه  
شـما عـذابی   ] براي[خداوند . گیرد، راه دیگري انتخاب کنید شکست درش حتمی است می

و یک تقاضاي من این است از ملت شهیدپرور و مسلمان کـه امـام   . واهد فرستاددردناك خ
هوالذي ارسل رسـوله  «را تنها نگذارند و به رهنمودها عمل کنند و همیشه در صحنه باشید 

، اوست که فرسـتاد پیـامبري   2ً»الدین کله و کفی باهللا شهیدا بالهدي و دین الحق لیظهره علی
ها اگرچه کفـار نخواهنـد    هر گرداند دین خودش را بر همه دینبه رهبري و کیش حق تا ظا

  .و کافی که خداوند شهادت داده باشد
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
اوسـت کـه   « »داًهوالذي ارسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره کله و کفـی بـاهللا شـهی   «

هـا،   ند دیـن خـودش را بـر همـه دیـن     فرستاد پیامبري به رهبري و کیش حق تا ظاهر گردا
  . »اگرچه کفار نخواهند و کافی که خداوند شهادت را داده باشد

خواهم که در این راه یاري و هدایتم فرمایی، چون در غیر این صـورت   خدایا، از تو می  
خداوندا، تو را به خون پاك شهیدان، . موفق نخواهم بود و الهی رضاي من به رضاي توست

دهیم که دشمنان این انقالب رهبر عزیز مـا را،   ، سوگند می)7(دالشهداء حسینویژه سی به
که در هر لباس و مقام هستند، اگر قابل هدایت هستند هدایتشان کن و اگر نیستند، نیست و 

هـاي جنـگ از رحمـت و نصـرت      در کلیـه جبهـه  ] را[نابودشان بگردان و رزمندگان اسالم 
  . مندشان بفرما خودت بهره

و انبیاء، این امیر ) 7(اهللا کبیر انقالب، این فرزند حسین دگارا، امام عزیزمان، روحپرور  
مستضعفان، این کوبنده طاغوتیان و بنیانگذار جمهوري اسالمی و اي خداي رحمـان رحـیم   
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اهللا، امـام   تویی که در همه چیز دانا و توانایی، تو خودت امام ما را تـا ظهـور حضـرت بقیـه    
  العالیمن آمین یا رب. نگه دارا ، براي م)عج(زمان

  .نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
نام حاج سعادت عسگري اسـت   همسر عزیزم، مقداري پول در دست یکی از دوستان به  

قم، بهـداري  : آدرس. داند او آدرس دقیق را می. که به محمود عمو بگو تا ایشان از او بگیرد
پور و بقیه  تومان به عابدین امین 7500به مبلغ . ریال است 95000 سپاه پاسداران که به مبلغ

 5000الحسـنه بـه مبلـغ     به قرض. هاي خانه بدهید الحسنه و همچنین از پول را هم به قرض
امـام   100توانید به حسـاب   از وام مسکن سپاه پول دارم، می. تومان و این نظر خودت است

و دیگر وسـایل خانـه و هرچـه هسـت، اگـر       واریز کنید و همچنین یک فرش و یک ضبط
احتیاج نبود لطف کنید بدهید به سـتاد نمـاز جمعـه و کمیتـه امـام خمینـی، چـون اینهـا از         

المـال گـردد و    خواهم صرف بیـت  المال مسلمین است و براي مسلمین کاري نکردم می بیت
بـرایم بگیریـد و   . ما هاي ماه رمضان را خورده این که به پدر بگو اصغر مقداري زیاد از روزه

د و نمـاز قضـا زیـادي    ]ن[توانستید به بودجه خودم به دیگران بدهید تا برایم بگیـر  اگر نمی
ریـال بـه    10000و بـه مبلـغ   . خداوند به شما صبر و اسـتقامت بدهـد  . دارم، برایم بخوانید

  .محمدعلی پسر عمه بدهید
ن دوستم، برادر واعظیـان،  و این را بگویم که یک عدد ساعت یادگاري از شما دارم، چو  

دهم، باید ببخشید و این را بگویم به تمام بـرادران همسـایه از    اصرار زیادي کردند به او می
  .کوچک تا بزرگ اگر از دست من بدي و ناراحتی دیدند، باید ببخشند

  »والسالم«
  نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

  التماس دعا
  امام را دعا کنید
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  هاي کلیدي عبارت
I انسان مسلمان وظیفه شرعی او است که از دین خدا و مملکت خود دفاع کند. 
I دانم که با دشـمنان خـدا و پیغمبـر     من هم اوالً مقلد امام هستم و بعد هم وظیفه شرعی خود می

 .باید جنگید
I ام با رضایت خودم این راه را انتخاب کرده. 
I توانند با ما بجنگند ر به ایران بکشند، نمیاگر تمام دنیا جمع شوند لشک. 
I است و نایبش امام خمینی) عج(فرمانده کل ما امام زمان.  
  

  شکراهللا :نام
  اصغري اعالیی :خانوادگی  نام
  محمدعلی :پدر  نام

  حاجی منوره :نام مادر
  1323وهفتم دي  بیست :تاریخ تولد

ــد  ــل تول ــع   :مح ــال از تواب ــتاي اع روس
  شهرستان سمنان

  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده رگان اعزاما

  1361دوم فروردین  :تاریخ شهادت
  شوش :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 تهران ،زهرا گلزار شهداي بهشت :مزار



 نامه کامل شهدا وصیت ¹) 5(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      ۷۰۸

  1شکراهللا اصغري عالئی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اینجانب، شکراله اصغري عالئـی،  . نامه این وصیت 2اوالً سالم خدمت همگی شما و خوانندة

کنم کـه اگـر    وصیت می 1323صادره از سمنان تولد ، 50فرزند محمدعلی، شماره شناسنامه 
چـون کسـی کـه    . زاري نکنیـد  خواهم کـه گریـه   من در راه خدا شهید شدم، از همه شما می

دهـد، گریـه نـدارد و خیلـی هـم بایـد        فرزند، برادر، شوهر، یا پدر خود را در راه خدا مـی 
دانـم چـه بایـد     ن نمـی مـ . این حقیر در راه اهللا شـهید شـده اسـت   . خوشحال و افتخار کنید

خـاك بکنـد،    4ما باشد و خیانـت بـه آب و   3مگر امکان دارد که دشمن در مملکت. بنویسم
یک انسان مسلمان وظیفه شرعی او اسـت کـه   . ولی ما بگوییم به ما چه؟ نه این طور نیست

من هم اوالً مقلد امام هستم و بعد هم وظیفه شرعی . خود دفاع کند 5از دین خدا و مملکت
ایـن راه را   6دانم که با دشمنان خدا و پیغمبر باید جنگید و من هم با رضایت خودم د میخو

هرچه او بخواهـد  . خدا 7ام به رضاي ام و کسی مرا مجبور نکرده است و راضی انتخاب کرده
یعنی به ریسـمان خـدا چنـگ بزنیـد و      8»واعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا«همان است 

اگر تمام دنیا جمـع  . بینم که از دید خود می 9کنم این را به دنیا اعالم می متفرق نشوید و من
اوالً ایمان داریم و بعد هـم   ]که[توانند با ما بجنگند چرا  لشکر به ایران بکشند، نمی 10شوند

                                                 
 .آمده است 11/12/60در باالي وصیت نام و امضاي شهید با تاریخ  -1
  .»خوانده«در اصل وصیت  -2
  .»مملک«در اصل وصیت  -3
  .ندارد» واو«خاك واژة در اصل وصیت بین آب و  -4
  »مملک«در اصل وصیت  -5
  .زاید است» به«بعد از واژة خودم  -6
  .»رزاي«در اصل وصیت  -7
 .103/ آل عمران -8
  .»کنیم می«در اصل وصیت  -9

  .زاید است» به«بعد از واژة شوند  -10
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آمده  1به خدا اگر کسی در این راه. است و نایبش امام خمینی) عج(فرمانده کل ما امام زمان
داند این لشکر ایران چه هستند جز خدا، همه رزمندگان شـاد   وگرنه نمیداند  آمده باشد، می

) اهللا(شود جبهه جنگ به این طور باشـد، نـه لشـکر    مگر می 2.خروشند هستند و مثل شیر می
خـدا پشـت و    3واهللا. که همۀ لشکر اسالم از سر شب تا سحر به دعا و نماز مشغول هسـتند 

  زمین کرج که زیر خـط . کنم می 6شروعجا  از این من وصیت را 5خالصه. همه ما است 4پناه
نـام آقـاي    آن کـه در اداره بـه   9آن مال من است و سه دانگ 8است، سه دانگ 7راه آهن  خط

نام من است، مال برادرم ماشااله اسـت و پـول آن را همـه     است و قولنامۀ آن هم به 10فرامرز
در حدود هشت هزار تومان  11داده است و براي دیوارکشی هم سهم خود را داده و مقداري

بگیریـد و   13زمین هـم از فرامـرز   12هم از من طلب دارد و دیگر هیچ حسابی نداریم و سند
هزار تومان بابت دو قطعه زمین فـردیس طلـب دارم،    25نام او بکنید و از حسین شیردره  به

ان بکنید نام ایش را به 14دهد و دو قطعه زمین سه دانگی تمام خرج با ایشان است، پول را می
استفاده کنند و اگر نه بفروشند برونـد   15ها در تهران ماندنی باشند و خانه تهران هم اگر بچه

                                                 
  .»را«در اصل وصیت  -1
  .»خورشند می«در اصل وصیت  -2
 .»وال«در اصل وصیت  -3
  .»پهناي پشت«ر اصل وصیت د -4
که هم لشکر اسـالم از  ) اله(شود جبهه جنگ به دین طور نه جز لشکر  مگر می: عبارت در اصل وصیت چنین است -5

  .سر شب تا صحر به دعا و نماز مشغول هستند ولی که خدا پشت پهناي همه است خوالصه
  .»شرع«در اصل وصیت  -6
  .»رآهن«در اصل وصیت  -7
  .»دنک«یت در اصل وص -8
  .»دونگ«در اصل وصیت  -9

  .»فرامز«در اصل وصیت  -10
  .»مقدار«در اصل وصیت  -11
  .اضافه شده است» سند«واژة » نداریم و زمین«در اصل وصیت  -12
  .»فراز«در اصل وصیت  -13
  .»دونگی«در اصل وصیت  -14
  .»ماندن باشد«در اصل وصیت  -15
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ـ      طـور   هدر سمنان و مبلغ یکصدوبیست تومان بدهید به همسـرم و بقیـه را بـین فرزنـدانم ب
و مبلـغ   1شرعی پسر سهم پسري و دختر سهم دختري خود و زمین کرج سهم مرا بفروشند

مـان آن را بـرادرم ماشـااله و مـادرم منـور و همسـرم فاطمـه و پـدرخانم مـن          صد هزار تو
محمدعلی این چهار نفر به مکه بروند و بقیه آن را خمس و زکات بدهند و تیـرآهن را هـم   

براي آنها بسـازید   4تهران خواستند بمانند، هرطور شده یک طبقه را 3ها و اگر بچه 2بفروشید
مـن   6.نباشند و زیـادي تیـرآهن را هـم بفروشـید     5بسازید تا در زندگی خودشان در مضیقه

او بپرسـید و شـما را    8دانـد از  شرکت تعاونی کوشش در اداره دارم، محمود مـی  7مبلغی در
خـواهم و دیگـر    کند و خانه محمود هم من، مبلـغ دو هـزار تومـان از او مـی      می 9راهنمایی
ما مبلغ پانزده هزار تومان سهم مرا به من بخشید ش 11ندارم و اگر دولت بانک رفاه 10حسابی
کنید و اگر  نام او می گیرید و خانه را به می 12جا و یا قسط بخشید و بقیه را از او یک به او می

کنیـد   نام ایشان می و خانه را به 14گیرید هزار تومان را از او می 2و پول  13بانک رفاه نبخشید
دآوري هرچـه محمـود بـه بانـک     سـپارم و یـا   هایم را اول به خدا و بعد به شماها می و بچه

بدهکار است نه همه کلّ خانه و این یادآوري که پول شرکت هرچقدر اسـت مـال فرحنـاز    
  .است غیر از سهم او

                                                 
  .»بفرشند«در اصل وصیت  -1
  .»فرشیدب«در اصل وصیت  -2
  .»بچه«در اصل وصیت  -3
  .»رو«در اصل وصیت  -4
  .»مزیقه«در اصل وصیت  -5
  .»بفرشید«در اصل وصیت  -6
  .»مبلغ دو«در اصل وصیت  -7
  .ندارد» از«در اصل وصیت  -8
  .»نمائی راه«در اصل وصیت  -9

  .»حاجی«در اصل وصیت  -10
  .»با یک رفا« در اصل وصیت  -11
  .»قصط«در اصل وصیت  -12
  .»اگر بانک رفا ببخشید«در اصل وصیت  -13
  .»کیرید می«در اصل وصیت  -14
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  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .»یعنی به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید« 1»اهللا جمیعا و التفرقوا واعتصموا بحبل«

  .»نشوید
کنم که این سعادت را نصیب من کرده که بتوانم در راه او جهاد کـنم و   شکر میخدا را   

ام و اکنون ماه محرم است، ماه حسین، ماه خون، مـاه   با چشمی باز این راه را انتخاب نموده
بر آنها پیروز خواهند شـد و ایـن وعـده     3بدانند که هابیالن 2پیروزي حق بر باطل و قابیالن

غازگر آن است و این افتخار نصیب من شـده اسـت کـه در آن راه    خداست و این نهضت آ
پـرچم اسـالم را در    4کنم و با رهبري امام خمینی این سـربازان امـام زمـان انشـااهللا     ستیز می

کنم که برادرانم و فرزنـدان مـن راهـم را ادامـه      من وصیت می. سراسر دنیا برپا خواهیم کرد
اگر شهید شدم، از همسرم . حق بر باطل پیروز شود دهند تا اسالم به پیروزي نهایی برسد و

دوست دارم لباس شادي بر تن کننـد   5.خواهم که خودش و فرزندانم لباس سیاه نپوشند می
بـه مـادرم و بـرادرانم و خـواهرم     . و برایم گریه نکننـد  6و چشم دشمنان اسالم را کور کنند

چـون مـن در راه خـدا    . نکننـد  طور، لباس شادي بر تن کنند و گریـه  بگویید شما هم همین
کنم که در این راه دشـمن را بکشـم و بعـد     من افتخار می. ام ام و در راه خدا کشته شده رفته

 7ام ام و بعـد شـهید شـده    شهید شوم و بدانید اگر شهید شدم، حتماً چند نفر از آنها را کشـته 
تـا عـراق را کـامالً     1جنگـیم  مـی  8اهللاءولی به یاري خداوند و به رهبري امام خمینـی، انشـا  

                                                 
  .103/ آل عمران -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
هابیل نام پسر حضرت آدم است که به دست برادر خود قابیل کشته شـد، زیـرا خداونـد وي را بـر بـرادرش قابیـل        -3

  ).فرهنگ فارسی معین. (ترجیح داد و قربانی او را پذیرفت
  .»انشااله«اصل وصیت  در -4
  .»نپوشم«در اصل وصیت  -5
  .»کور کند«در اصل وصیت  -6
  .»شدم«در اصل وصیت  -7
  .»انشااله«در اصل وصیت  -8
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شـما   سـوي  بـه کـنم و بعـد    گیـرم و زیـارت مـی    و قبر امام حسین را در بغـل مـی   2بگیریم
نامه که در خانه دارم عمل کنید و خمـس   و به آن وصیت 3دیهیچ ناراحت نباش ،گردیم برمی

هـزار تومـان    24میز اداره هست، مبلـغ   4زکات آن را بدهید و دفترچه بانکی در کشوي] و[
اهللا اصـغري هسـتم، بـه او بدهیـد و در      آن را بدهکار فضل 5هزار تومان 13000اشد که ب می

هـزار تومـان از    6000هـم بگیریـد و مبلـغ     6ام آن را دفترخانه طلب و بدهکاري من نوشـته 
اي که با او شریک هستم مال او است و فقـط   خواهم و خانه اداره می 7[...]محمود شمیسان 
 11.از آن خانـۀ محمـود شمیسـان نـدارم     10و هیچ سهمی 9حمود بدهیدم 8آن را باید تمام به

 30000من بـه شـرکت کوشـش مبلـغ     . کنم که نگذارید محمود ناراحتی بکشد خواهش می
  . داند هزار تومان بدهکارم و مقداري سهم در آنجا دارم که عباسیان نقاش اداره می

حسـین و فرشـته و    رضا، فري،  از تمام برادران و مادرم و خواهرم و همسرم و فرزندانم  
سپارم و فرزندانم را هـم   کنم و شما را به خدا می ها خداحافظی می پسرخاله 12ها دیگر فامیل

  .که فرزندانم در راه خدا حرکت کنند 13اهللاءسپردم انشا به خدا 

                                                                                                                        
  .جنگیم تا زاید است بین می» و«در اصل وصیت واژة  -1
  .»گیریم می«در اصل وصیت  -2
  .»نباشد و آن«در اصل وصیت  -3
  .»کشوع«در اصل وصیت  -4
  .»هزار تومان آن بدهکار 13000«ل وصیت در اص -5
  .»ام آن هم بدهکارش نوشته«در اصل وصیت  -6
  .خوانا نیست -7
  .ندارد» به«در اصل وصیت بین تمام و محمود واژة  -8
  .»بدهد«در اصل وصیت  -9

  .»سمی«در اصل وصیت  -10
  .»دارم«در اصل وصیت  -11
  .»فامیالن«در اصل وصیت  -12
  .»الهانشا«در اصل وصیت  -13
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  هاي کلیدي عبارت
I سوي خدا کشاند درود بر امامم که مرا به. 
I  سازد مرا از این قفس دنیا آزاد میترکش را دوست دارم که . 
I ام راه شهادت را خود انتخاب کرده. 
I دانم رفتن به جبهه را وظیفه شرعی می. 
I این دنیا فانی است. 
I از مرگ هراسی ندارم. 
I بهتر است با شهادت دنیا را ترك کنیم. 

  محمدعلی :نام
  اعرابی :خانوادگی  نام

  رضا :پدر نام 
  ربابه :نام مادر

  1346وهفتم خرداد  بیست :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــان از تواب روســتاي دالزی

  شهرستان سمنان
  سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363دوم اسفند  و بیست :تاریخ شهادت
  شرق رود دجله :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــاي   :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
   ادگاهششهرستان ز
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  محمدعلی اعرابی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
قلـتم الـی االرض ارضـیتم     م انفروا فی سـبیل اهللا اثـا  یا ایها الذین آمنوا مالکم اذا قیل لک«

   1»اال قلیل االخرةالدنیا فی  الحیوةالدنیا من االخره فما متاع  بالحیوة
اید جهت چیست که چون به شما امر شود که در راه خدا جنـگ   اي کسانی که ایمان آورده«

دنیا بـه عـوض آخـرت     اید؟ آیا راضی به زندگانی کنید و خارج شوید به خاك زمین دلبسته
  .»شدید که متاع دنیا در مقابل آخرت اندك است

با سالم به امام زمان و نایب برحقش و با سالم بر شهیدان کـه بـا خـون خـود درخـت        
انقالب را آبیاري کردند و با سالم بر اسراء و معلولین و مجروحین و با سالم بر رزمنـدگان  

هـاي شـهدا کـه     ه درآوردند و با سالم بر خانوادهاسالم که با رزمشان پشت دشمن را به لرز
  .هاي خود را در راه یاري امام و اسالم فدا نمودند جگرگوشه

اول، سپاس خدا را که مرا در این زمان حیـات داد و سـپاس او را کـه مـرا بـه ایـن راه         
 دوم، درود بر امامم کـه مـرا  . رهنمون ساخت و سپاس او را که مرا از گمراهی به در داشت

سوي تکامل، سوي خدا رسیدن کشاند و فشنگ را دوسـت دارم، چـون    از منجالب فساد به
کنـد و از ایـن قفـس     کند و ترکش را دوست دارم که مرا پاره پاره می مرا سوراخ سوراخ می

  . سازد دنیا آزاد می
ام و کسی بر من تحمیل ننمـوده و از   همه بدانند این راه و شهادت را خود انتخاب کرده  
ام  سـوي جبهـه کـرده    ام، رو به دانسته براي خود وظیفه شرعی می] را[نجا که رفتن به جبهه آ

باشم و هم به نداي حسین زمان لبیک گفته باشـم و چـون هـیچ      تا هم وظیفه را انجام داده
ام که این دنیا فانی است و دنیاي باقی دنیاي دیگر اسـت، از   دلبستگی به دنیا ندارم و فهمیده

آید، چه بهتر قبل از آنکـه مـرگ    سوي همه می چون این مرگ به. ام ترسی نداشته مرگ هیچ
سوي ما بیاید ما خود طرف مرگ برویم و با شهادت دنیا را تـرك کنـیم و همـه مـا بایـد       به

  . بدانیم اینجا جاي عمل است نه حساب و فردا جاي حساب است نه عمل
                                                 

 .38/ توبه -1
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نـد کـه فرزندانشـان را در ایـن راه اهـدا      پیامم به خانواده شهدا این است کـه افتخـار کن    
پیامم به ملت این است کـه حضـور   . نمودند و صبر را سرمشق زندگی خودشان قرار بدهند

امام را تنها نگذارند، راه شهیدان را ادامه دهند، درس بیاموزند . خود را در صحنه حفظ کنند
  . و به دیگران یاد بدهند، همیشه حق بگویند و طرفدار حق باشند

. پدر و مادرها فرزندان خود را، که هدایاي خـدا بـه آنهاسـت، بـه اسـالم تقـدیم کننـد         
آموزان سنگر مدرسه را حفظ کنند، اخالق اسـالمی را رعایـت کننـد، نگذارنـد خـون       دانش

الـدعاء سـالح   «شهدا پایمال شود، کمتر به مادیات توجه کنند و دعاها را بیشتر بخوانند که 
   1.»المؤمن

و . کنم که مرا این چنین تربیت نموده و در راه اسالم فرسـتادند  مادرم تشکر می از پدر و  
خواهم که از خدا بخواهند که مـرا عفـو کنـد، چـون اگـر آنهـا        خواهران و برادرانم می] از[

  . کند راضی نباشند، خدا شهادتم را قبول نمی
هاي جمعه سر قبرم  طور دوستان از من راضی باشند و برایم فاتحه بخوانند و شب همین  

  .بیایند و برایم صلوات بفرستید
مقداري پول دارم که . روز روزة قضایی 13سیر کفّاره روزه دارم با  10من و  3به اندازه   

خواهد استفاده کند و یک سـوم را بـه حسـاب     دو سوم را به مادرم بدهند تا هرجور که می
  .جبهه و جنگ بریزند

اي امام و شفا براي معلولین و آزادي بـراي اسـرا و صـبر    با امید سالمتی و طول عمر بر  
  . براي خانوادة شهدا

بع الهدي«   »والسالم علی من اتّ
  بندة حقیر، محمدعلی اعرابی

20/12/63  
   

                                                 
دعـا اسـلحۀ   «. »الدعاء سالح المؤمن، و عمـود الـدین، و نـور السـموات و االرض    «): 6(روایتی از پیامبر اسالم -1

  )، ابواب الدعاء2اصول کافی، ج. (»ها و زمین است مؤمن و ستون دین و نور آسمان
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

خداونـد   انـد و در نـزد   شوند مردگانند، بلکه زنـده  مپندارید کسانی که در راه خدا کشته می«
  1».گیرند روزي می

شهادت تزریق خون است به پیکر . جهد هاي اجتماع می خون شهید براي همیشه در رگ  
هاي اجتمـاع خاصـه اجتماعـاتی کـه دچـار       این شهدا که به پیکر اجتماع و در رگ. اجتماع

  2)استاد شهید مطهري. (کنند خونی هستند، خون جدید وارد می کم
این انقـالب ماننـد   . در و مادر، این انقالب به خون احتیاج داردسخنی دارم با شما اي پ  

اگر خـون شـهیدان نبـود و نباشـد، ایـن      . ماند که به آب احتیاج دارد تا رشد کند درختی می
نبـود، ایـن انقـالب و حـق و      4هـا  رجائی و 3ها تا خون بهشتی. کند انقالب نونهال رشد نمی

هاست که انقالب را بـه مـردم جهـان ثابـت      خونپس این . شد ها ثابت نمی اسالم به بعضی
هـا و   اي پدر و مـادر، بایـد در برابـر همـه اتفـاق     . کند کند و به خارج از ایران صادر می می

  .ها صبر و استقامت داشت جریان
عنوان یک مسلمان به ملت ایران این است که در راه و خط امام باشند که این  پیام من به  

طـور کـه قـبالً     اي ملت، به نداي رهبرمان لبیک گوییـد، همـان  . خط همان خط اسالم است
ضد دین و اسالم را نگذارید کاري انجـام دهنـد کـه     5در صحنه باشید و این منافقان. گفتید

. سوي جبهـه بشـتابید و ایـن جنـگ را خاتمـه دهیـد       به. باعث مزاحمت براي انقالب شوند
شما بایـد وظیفـه خـود را بـه نحـو       طور که امام فرمود این یک وظیفه شرعی است و همان

  . احسن انجام دهید
خاطر من گریه نکنید، من به معشوق خـودم رسـیدم، مـن بـه آرزوي      اي پدر و مادر، به  

. از کارهایی که شما را ناراحت کرده از من سر زده امیـدوارم ببخشـید  . ام دیرینۀ خود رسیده
                                                 

 .»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون سبیل والتحسبن الذین قتلوا فی«: از سورة آل عمران است 169ترجمه آیۀ  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 . تعلیقات. ك.ر -3
 تعلیقات . ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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. ام، بـرایم بگیرنـد یـا پـول بدهیـد      فتههایی را که نگر خواهم که نمازها و روزه و از شما می
هـا   روز و امیدوارم که بگیرید و از طرف من از همه بچـه  20ها  نمازها کالً یک سال و روزه

تومـان پـول بـه یکـی از      5. انـد بخشـش بخواهیـد    خاطر کارهایی که آنها ناراحـت شـده   به
نـام   برادران خیرآباد بهتومان به یکی از  50نام رمضانعلی اخالقی بدهید و  هایم به همکالسی
  .مراد شرابیان

  »اهللا برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  محمدعلی اعرابی
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  هاي کلیدي عبارت
I بود) 7(آرزوي کلیه شهدا و بنده عرض ادب به آقا اباعبداهللا الحسین. 
I ظلم و ستم را باید از سر مستضعفین کوتاه کنیم. 
I ن به در آوردالمقدس را باید از چنگال دژخیما بیت. 
I اند شهدا به آرزویشان رسیده. 
I کردم اي امام اگر هزارها جان داشتم آنها را فداي اسالم، انقالب و قرآن و تو می. 
I باید در برابر منافقین ایستاد. 
I آرزوي من شهادت است. 
I کشم من شهادت را مشتاقانه به آغوش می.  

  علیرضا :منا
  اعرابیان :خانوادگی  نام

  قاسم :پدر نام 
  نسا :نام مادر

  1345یکم فروردین  :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــان از تواب روســتاي دالزی

  شهرستان سمنان
  راهنمایی ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1364دوم بهمن  و بیست :تاریخ شهادت
  الرصاص عراق ام :محل شهادت

  اصابت ترکش :ة شهادتنحو
ــزار ــاي   :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل

   شهرستان زادگاهش
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  1رضاعلی اعرابیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  داوند بخشنده و مهرباننام خ به

 2»ان اهللا له ملک السموات واالرض یحیی و یمیت و مالکم من دون اهللا من ولی وال نصـیر «
میرانـد و نیسـت    کنـد و مـی   درستی که خداي راست پادشاهی زمین و آسمان و زنده می هب«

  3.»اي شما را غیر از خدا دوستی و نه یاري کننده
و با درود به تمـام اولیـاء و   ) 6(رم حضرت محمدبا درود و سالم خدمت پیامبر اک  

و با درود ) عج(انبیاء خداوند بزرگوار و با سالم به یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدي
امام خمینی و بـا سـالم بـه     ،گذار جمهوري اسالمی ایران امام امت و بنیان ،شبرحق نایببر 

کربالهـاي ایـران و بـا درود بـر      ارواح پاك و طیبه شهدا، از شهداي صدر اسالم تا شـهداي 
سالم به تمـامی امـت مسـلمان و    تمامی سلحشوران و جان برکفان سپاه حق علیه باطل و با 

   .خدمتگزاران جمهوري اسالمی ایران پرور ایران و اجر عظیم باد بر تمامیشهید
همـۀ  کنم چرا که خداوند در همه جـا و در   یاد و براي خدا آغاز می  هسخن را با نام و ب  
نور ما جا دارد و از بارگـاه   هاي بی ما را سرآغاز است و نام مبارك او همیشه در قلب 4کارها

هرچنـد کـه   ) انشـاءاهللا . (نامه یاري نمایند متعالش خواهانم که بنده را در نوشتن این وصیت
بنده نه نویسنده خوب و نه اندرزگوي خوبی هستم، ولی برحسب تکلیف شرعی شروع بـه  

ستارم کـه حقیـر را   منان خواطور که گفتم از خداوند  کنم و همان نامه می وصیت نوشتن این
البته باید این را پیش از سخن براي عزیزان یادداشت نمـاییم کـه بنـده    ) ءاهللانشا(یاري کند 

طور در اول سخن  هیچ قصد نصیحت و خداي نکرده قصد موعظه به کسی را ندارم و همان
ـ  برحسب تکلیف شرعی می نامه را ام این وصیت گفته عنـوان   هنویسم و آن را با چند جمله ب

                                                 
  »ونهم رمضان بیست با برابر 8/4/63 نامه، مورخه وصیت« در باالي وصیت نامه نوشته شده -1
  .116/توبه -2
بدرستیکه خـدا مـرا، و راسـت پادشـاه     « ذکر کرده است 117را نیز ضمناً آیه  .ترجمۀ اصل وصیت اندکی آشفته بود -3

  .»اي میراند مرا و نیست شما را غیر از خدا دوستی و نه یاري کننده کند و می زمین و آسمان زنده می
 .»کارهها«در اصل وصیت  -4
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 اما در اول سخن باید آرزوي شهدا را بازگو کرد و حقی را کـه آنهـا بـر    .دهم تذکر ادامه می
  .نماییم 1گردن ما دارند ادا

عـرض   )7(الحسـین آرزوي بنده و کلیه شهدا این بود که روزي کنار قبر آقا اباعبداهللا   
همچنین ظلم و ستم را از سر مستضعفان جهانی کم کنیم و دسـت ظـالمین را   ادب نمایم و 

عزیز را از چنگال دژخیمـان بـه در آوریـم و ایـن را      2المقدس کوتاه سازیم و همچنین بیت
بلکه  .اند بدانید که نکند یک موقع این در ذهنتان خطور کند که شهدا به آرزوهایشان نرسیده

شدن در راه خداوند بوده است که با رسیدن به آن به تمامی اولین آرزوي همگی آنها شهید 
اسلحه به زمین افتاده آنهـا را   -1: از آنها بر گردن ما است 3[...]و اما . اند آرزوهایشان رسیده

 .هجوم ببریم ،که دشمنان اسالم هستند ،برداریم و این بار با رشادت بیشتري به دشمنان آنها
و از ) امـام امـت  (یم و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از او امام عزیز را تنها نگذار -2

اسالم دفاع کنیم و نکند که خداي نکرده به اهداف آنها و مقاصد آنها عمـل نکنـیم و خـون    
  .آنها را پایمال بکنیم

تر از آنم که با امـام بزرگـوار    هرچند بنده کوچک :اي با امام عزیز و بزرگوارمان اما جمله  
  .اشمسخنی داشته ب

هـا زحمـت و رنـج و مشـقت را      اي امام و اي رهبر عزیز و بزرگوار، اي کسی که سـال   
ولـی طاغوتیـان از خـدا     ،ها بکاري تحمل نمودي تا نهال انقالب اسالمی را در وجود انسان

گذاشتند که این نهال در دل مردم بروید و هرجا سراغی از اسالم و خدمتگزاري  خبر نمی بی
اما نام تـو  . کردند کردند و یا او را از کشورش تبعید می فتند یا او را نابود مییا به قرآن را می

و سخن تو آنچنان در قلب مردم اثر گذاشت که تمام خـائنین بـه اسـالم را نـابود کردنـد و      
اکنون که این سعادت بنده را یاري کرد و حقیر  ،اما اي امام .پرچم اسالم را برافراشته کردند

داد، بنده تمامی  بدان که اگر خداوند هزارها جان به بنده می ،ام ه خود رسیدهبه آرزوي دیرین

                                                 
 .»اعدا«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2

 .خوانا نیست -3
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نیسـت و    که هدف تو غیر از هدف انبیا 1کردم آنها را فداي انقالب و اسالم و قرآن و تو می
اي وارد سـازند و امیـدوارم کـه روزي     اجازه نخواهم داد که منافقین به ایـن انقـالب ضـربه   

هاي مرتفع جهان به اهتزار درآید و همچنین مسلمانان جهـان   بر قلهپرچم جمهوري اسالمی 
  .با رهبري امام گونه شما بر مستکبرین به پیروزي نهایی برسند

اي امت شهیدپرور انقالب اسالمی ایـران و خصوصـاً امـت شـهیدپرور سـمنان و قریـه         
ماییـد و از شـما   از شما خواستارم که امام عزیز را تا آخـرین لحظـه جـان یـاري ن     2دالزیان

خواهم که آنچه در توان دارید از رزمندگان و دلیران اسالم و قرآن یاري کنیـد و آنـان را    می
  )انشاءاهللا. (یاري نمایید که به اهداف عالی اسالم برسند

از اینکه ایـن فـیض بـزرگ و سـعادت بـزرگ نصـیب اینجانـب گردیـده اسـت بسـیار             
البته بنـده   .یگر اقوام و دوستان هم خوشحال باشندخوشحالم و امیدوارم که پدر و مادر و د

جـنگم و   براي اسالم تو مـی  ،براي تو ،ام که خدایا در راه تو آرزوي شهادت را اینگونه کرده
ادت را مشـتاقانه بـه   ایـن سـع   ،رزمم و اگر در این راه شهادت نصیب بنده شد در راه تو می
دنیـا   3»الکـافر  جنـۀ دنیا سجن المـؤمن و  ال«: فرمایـد  چون پیامبر گرامی می کشم،  آغوش می

تر بار سفر را بست و خـود را بـراي    پس باید هرچه سریع. زندان مؤمن و بهشت کافر است
مرگ آماده ساخت و چه خوب است که این مرگ در راه خدا و براي رضـاي او فـدا کنـیم    

  .جانمان را و مرگ با عزت را بهتر بدانیم از ماندن با لذت
خانواده شهدا چشم و چراغ این « :با خانواده شهدا که امام عزیزمان فرمود اما سخن بنده  
  4.»ملتند

                                                 
... ،)صلی اهللا علیه و آله(قال النبی «: آورد یاد میه از طریق اهل سنت روایت شده است بعبارت شهید حدیثی را که  -1

داشتم کـه در راه خـدا    دوست می« :، ترجمه»م احییت ثم قتلت ثم احییتثو لوددت ان قاتلت فی سبیل اهللا فقتلت 
 ).11، ص4، جصحیح النجاري( .»پس زنده شوم ،سپس کشته شوم ،سپس زنده شوم ،بجنگم و کشته شوم

کیلومتري جنوب سمنان در سوي دیگر  8این روستا در . یکی از روستاهاي شهرستان سمنان در استان سمنان است -2
  .آباد قرار دارد مشهد و پس از روستاي خیرآباد و رکن -خط آهن تهران

  :لوي گویدمو. )64و کنوز الحقائق، ص 16ص ،2ج ،جامع صغیر(. دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است -3
ــدانیان     ــا زنــ ــدان و مــ ــان زنــ ــن جهــ   ایــ

  

  حفـــره کـــن زنـــدان و خـــود را وا رهـــان      
  

 

  ).جلدي 22امام، دوره  صحیفه( .عبارت از حضرت امام خمینی است -4
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اي پدر و اي مادر و اي همسر و اي فرزند شهید، مقاوم و استوار و صابر باشید که فـتح    
و  )3(و فاطمـه  )6(بزرگ و نهایی نزدیک است و شماها فرداي قیامـت نـزد پیـامبر   

  .ستیدو فرزندانشان روسپید ه )7(علی
شـاید  پدر و مادر گرامـی و عزیـز،   : عزیز و مهربانم رما در آخر سخن بنده با پدر و مادا  

ام نتوانسـتم خـدمتی بـه شـما بکـنم و       در طول عمرم و در این مدتی که خدمت شما بـوده 
و شـما بودیـد کـه همیشـه در کارهـا و       2نمایم 1اي از آن زحمات شما را ادا ام ذره نتوانسته
تـان  ی هاي پـدر و مادرگونـه   با پندها و نصیحترا یاور بودید و همیشه بنده را ها بنده  سخن

هاي شما گـوش فـرا دهـم و از     کردید و بنده آنقدر شایسته نبودم که به نصیحت موعظه می
این جهت از شما طلب بخشش و حاللیت را دارم و امیدوارم کـه فرزنـد حقیـر و کوچـک     

ام  اید و بنده نتوانسـته  ما براي بنده بسیار زحمت کشیدهپدرم، از اینکه ش .خودتان را ببخشید
متأثرم و شاید شما به امید آن بودید کـه بنـده همگـام بـا      3این زحمات شما را جبران نمایم

امـا اجـل یـاري نکـرد و بنـده       4.شما براي تأمین طعام و مائده خانواده به شما کمک نمایم
  .ت بدهمنتوانستم به امیدها و آرزوهاي شما پاسخ مثب

اما شما اي مادرم، از اینکه فرزندت شهید شده است، ناراحت نباش و غمگین مشـو کـه     
این آرزوي بنده بوده است و تو باید خوشحال باشی و اگر شما نتوانستید بنده را در حجلـه  

و بـه مـردم    5بینی، خوشـحال بـاش   دامادي ببینی و اکنون فرزندت را در حجله شهادت می
  .ام  ا که بنده به دامادي حقیقی رسیدهشیرینی بده، چر

اي از زحمـات شـما را جبـران     و شاید بنده با انتخاب شغل پاسداري توانسته بـودم ذره   
خواهم که در مرگ من گریـه نکنـی و عـزا نگیـري کـه دشـمنان اسـالم         و از تو می 6نمایم

  .خوشحال خواهند شد

                                                 
  .»اعدا«در اصل وصیت  -1
  .»نمائیم«در اصل وصیت  -2
 .»نمائیم«در اصل وصیت  -3
  .»نمائیم«در اصل وصیت  -4
  .»باشم«در اصل وصیت  -5
 .»نمائیم«در اصل وصیت  -6
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جزیـل عنایـت کنـد و همیشـه      خواهم که به شما صـبر و اجـر   منان میبنده از خداوند   
  .استوار و مقاوم باشید

اي برادر پاسدار و بسـیار عزیـز،    :و سخنی با همکاران و برادران بسیار عزیز خودم دارم  
دار کنی و این جان بسیار عزیز  مبادا خداي نکرده با عملی و سخنی این شغل گرانبها را لکه

این را بدان از زمـانی کـه وارد سـپاه     اشد وخود را به راه دیگري فدا کنی که غیر از اسالم ب
اي و ایـن را   اي و لباس شهادت را بـه تـن کـرده    اي و جان خود را بر کف دست نهاده شده

پـس  . جز شهادت در راه اسالم به چیز دیگري خـتم نخواهـد شـد    هبدان که راه ما در آخر ب
ـ   ،خود را آماده شهادت کن و از این لباس مقدس دسـت آمـده اسـت،     هکه از خون شـهدا ب

از تمـام  . خالص بـراي رضـاي خـدا باشـد     1خوبی پاسداري کن و سعی کنید که اعمالتان هب
اهللا طلب بخشش و حاللیت دارم و  و دیگر امت حزب 2ریانههمش -دوستان، اقوام، آشنایان

  )انشاءاهللا. (امیدوارم که حقیر را عفو نمایید
  رضاعلی اعرابیان ،الحقیر

  

نامه الزم بر این دانسـتم کـه چنـد جملـه در رابطـه بـا خـودم و         در قسمت آخر وصیت  
  :که متعلق به بنده است سخنی بگویم 3اي اثاثیه
ونـیم نمـاز    سـال   یـک ) 5/1(در رابطه با خودم باید خدمتتان عرض شود کـه بـه مـدت     

اگر توانستید اینها را براي بنده بگیرید و فکـر نکـنم کـه    . ماه هم روزه 5و حدود  4مقروضم
باشم و اگر کسی آمد و گفت که پـولی و یـا چیـزي از     5زي و یا پولی به کسی مقروضچی

خواهم به او بدهید و ایشان را راضی کنید و از همگی بـراي بنـده طلـب عفـو و      ایشان می
  .بخشش نمایید

                                                 
 .»اعملتان«در اصل وصیت  -1
 .»همشریان«در اصل وصیت  -2
  .»اي اساسیه«در اصل وصیت  -3
 .»مغروضم«در اصل وصیت  -4
 .»مغروض«در اصل وصیت  -5
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به اسـم بنـده    ،متر است 85که در حدود  ،و در حدود یک دانگ و یک سوم دانگ خانه  
هزار تومـان قیمـت شـده     32که در حدود  ،به پدرم دارد و یک موتور 1است و آن هم تعلق

است، آن هم به اسم بنده است که آن هم متعلق به پدرم هست و دیگر چیزي ندارم غیـر از  
  .اي بدهید تا از آنها استفاده شود ها را احتیاج ندارید به کتابخانه اگر کتاب .چند عدد کتاب

خاك  ه ب 2آن را در قبرستان روستاي دالزیان ،شما رسید دست هاگر جنازه بنده ب، در آخر  
خواستم که همیشه شهید  دست شما نرسید، هیچ ناراحت نباشید و بنده می ه بسپارید و اگر ب

  .گمنام باشم
به ما توفیق بندگی و اطاعـت از خـودت را    .زرگناهان ما را ببخش و ما را بیام ،خداوندا  
  .»آمین یا رب العالمین«ر راهت قرار بده مرگ ما را شهادت د ،خدایا. بده
به امید فتح و پیروزي کامل تمامی رزمندگان و سلحشوران جان بر کف سپاه حق علیـه    

  .المقدس باطل و به امید زیارت و فتح کربال و بیت
  الحقیر و بنده کوچک خدا، رضاعلی اعرابیان

8/4/63  

                                                 
 .»متعلق«در اصل وصیت  -1
 .روستاي دالزیان زادگاه شهید اعرابیان از توابع شهرستان سمنان است -2
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  هاي کلیدي عبارت
I روم ه به مشهد خویش میپروردگارا آگاهان. 
I تنها راهنماي ما ابرمرد زمان امام خمینی است. 
I اي اماما تو قلب مرا تسخیر کرده. 
I اماما تو مانند کوه استوار باش. 
I گریه کن) 7(هاي ناراحتی براي سرور آزادگان حسین پدرم در لحظه. 
I مرگ سرخ بهتر از زندگی ننگین است«: با خونش گفت) 7(امام حسین«. 
I ادتم گریه نکنیددر شه. 
I کنم در قیامت از خدا براي شما طلب آمرزش می.  

  جواد :نام
  اعظمی :خانوادگی  نام
  عزیز :پدر م نا

  گوهر :نام مادر
  1345یکم فروردین  :تاریخ تولد

ــد ــع   :محــل تول ــه از تواب ــتاي مزرع روس
  گرگان شهرستان
  سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361ویکم تیر  سی :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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  جواد اعظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ان اهللا یحب الذین یقاتلونَ فی سبیله صفاً کاَنهم بنیان مرصوص«

  بـــا خـــون شـــهید بیعتـــی تـــازه کنـــیم 
  

ــق     2طلبــی جهــان پــرآوازه کنــیم    در ح
  

دانی که هـدف   ه ما چقدر مشتاق شهادتیم و نیز میدانی ک تو خود می ،پروردگارا ،خدایا  
کشیم و اگر نتوانستیم کشـته   اگر توانستیم می .ما شهادت نیست بلکه پیروزي در راه توست

ن اهللا یدافع عن الـذین  « :اي یروزي با ما است، چون تو فرمودهولی در هر حال پ ،شویم می ا
و »  :اي تـر بـراي جهـاد مـا کـه فرمـوده       قـاطع چه دلیلی بهتر و چه منطقـی   ،خداوندا 3»آمنُوا

 5گیریم که آگاهانـه بـه مشـهد    پروردگارا، اینک تو را شاهد می 4»جاهدوا فی اهللا حق جهاده
روم براي جهاد در راه تو و در راه به تحقق رسـاندن جمهـوري اسـالمی     خویش می 5مشهد

خـواهم تـا    ز خدا مـی ا. اي پدر، براي من گریه مکن و مادرم را دلداري بده. در سراسر دنیا
شما را یاري دهد تا آنچه در توان دارید در راه اسالم جانفشانی کنید و خـدا بـه مـن تـوان     

  .بدهد که بتوانم تا آخرین قطره خونم در راه اسالم جانفشانی کنم
  »والسالم«

  

هـاي ایـن مجاهـد و ایـن      ایم، تنها تو را داریم و راهنمـایی  اینک که ما با دنیا طرف شده  
هـاي مـا را تسـخیر     اي که قلـب : اماما، اینک سخنی با تو دارم. را) امام خمینی(مرد زمان ابر

داد، مگـر بـاز    اي و اگر تو نبودي انقالبی در این سرزمین تا صدها سال دیگر رخ نمـی  کرده

                                                 
همانا خداوند آن کسانی را کـه صـف در صـف، همچـون دیـوار دژي محکـم در راه او کـارزار        «: ترجمه. 4/ صف -1

 .»دارد کنند دوست می می
  : نژاد است شعر از محمدرضا سهرابی -2

ــیم  ــازه کنــ ــهید بیعتــــی تــ ــون شــ ــا خــ   بــ
  

  طلبـــــی جهـــــان پـــــرآوازه کنـــــیم    در حـــــق  
  

ــفته ورق ــدت   آشـــ ــاب وحـــ ــاي کتـــ   هـــ
  

  نــــیم برخیــــز کــــه ایــــن کتــــاب شــــیرازه ک      
  

 

 .»فرماید مسلماً خداوند از مؤمنان دفاع و حمایت می«. سورة حج 38بخشی از آیه  -3
 .»در راه خداوند چنان که حق و سزاوار است از همه جهت جهاد کنید«. سورة حج 78بخشی از آیه  -4
شهد -5 اسم مکان از ریشه شهد یشهد به معنی محل شهادت، قربانگاه: م. 
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آیـد،   ها از هر طرف بر پیکر تو فرو مـی  اماما، اینک که ضربه. هم به رهبريِ رهبري چون تو
اي و مسـئولیت سـنگین نـذیران و     یاري خدا همچون کوهی استوار بر پا ایسـتاده ولی تو با 

کشی، مطمئن باش که ما یار و یاور توایم و از اسـالم دفـاع خـواهیم     بشیران را به دوش می
خدایا، به  1.باشم قدر که مشتاق شهادتم مشتاق دیدن امامم نیز می توانم بگویم همین می. کرد

مـا  «و دوستانم صبر و مقاومت همراه با آگاهی عطا کن تا بدانند کـه   پدر و مادر و خانواده
   2.»االّ باذن اهللا مصیبۀاصاب من 

ام بـه اسـالم    من کـه زنـدگی  «. اي از امامم به یاد آمد که بیشتر زبان حال من است جمله  
آخرین کالم اینکه من که نه لیاقت بهشت  3.»خدمتی نکرد، شاید مرگم موجب خدمتی شود

دارم و نه لیاقت اسم شهید و جاي شهید را، ولی لطف خدا و رحمت حق و بخشـندگی  را 
با وجود این، اگر شما بازماندگان براي من دعا کنید و مـرا  . توانم فراموش کنم او را نیز نمی

ببخشید، من در قیامت نیز به خودم اجازه خواهم داد که از خداوند براي شما طلب آمرزش 
پیـامی دیگـري بـراي    . وقتی که شهید شدم براي من گریـه نکنـد  : مادرم و پیامی براي. کنم
بوسم، مرا بـبخش، شـما در    ات را از راه دور می هاي پینه بسته تو اي پدر عزیز، دست: پدرم

  . اید ها کرده حق من محبت
دهم که براي من ناراحت نباشی، زیرا مـن هـدفی    پدر عزیزم، شما را به خدا سوگند می  

. تواند در جلوي مـن مقاومـت کنـد    و براي رسیدن به هدفم هیچ سدي نمی مشخص داشتم
، گریه کن که در زمـانی کـه نـه    )7(هر وقت ناراحت شدي، براي سرور آزادگان، حسین

                                                 
وقتـی امـام   . که خداوند در دل رزمندگان نسبت به امام افکنده بود، غیرقابل وصف و بیـان اسـت   اي محبت و عالقه -1

کردنـد، واقعـاً    و وقتی امـام بارهـا در برابـر عظمـت ایـن ملـت خضـوع مـی        » ملت ما الهی شده است«: فرمود می
رزمنـدگان حتـی   . »عمت ما هستندن ها و مستضعفان ولی این آستین پاره«: فرمودند دلیل نمی امام بی. انگیز بود شگفت

گرفتند تا چه رسد کسی مورد عنایت خاص قرار گیرد و به زیارت امام نایـل   با دیدن تصویر امام روحیه جدید می
 .داند آید، شهید اعظمی شوق دیدار امام را با شوق شهادت یکسان می

ن 11بخشی از آیه  -2 شود مگر به اذن خداوند نمی مصیبت بر انسان و جوامع نازل«: ترجمه. سورة تغاب«. 
  ).جلدي 22صحیفه امام، دوره . (اي دیگر نیز از سوي امام خمینی نقل شده است این تعبیر به گونه -3
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: تن یارانش خون خود را جوهر و زمین را کاغذ قرار داد و نوشـت  72قلم بود و نه دفتر با 
   1.»مرگ سرخ بهتر از زندگی ننگین است«
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم رب شهداء و الصدیقین
برحقش امام خمینی و  نایبو درود بیکران به )  عج(انبا یاد اهللا و با سالم به حضور امام زم

بیـان  نامـۀ خـود را بـه شـرح زیـر       م و امت همیشه بیدار وصـیت ا با سالم به خانوادة گرامی
  : کنم می
مـاه   21مصادف با روز احیاء  22/4/1361رخۀ نویسم مو نامه را می اکنون که این وصیت  

باشد که در جبهه هستم و نزدیک حمله است یا یـک شـب دیگـر حملـه      مبارك رمضان می
  . و یا دو شب دیگر 2است
اگـر کـه مـن شـهید شـدم، شـما بایـد        . پدرم و مادرم، هیچ ناراحت نباشید از براي مـن   

وصیتی کـه  . خندند به شما می 3فقینخوشحال و شادمان باشید و اگر شما ناراحت شوید منا
. به شما برادرانم و خواهرانم دارم این است که اگر من شهید شدم، بـراي مـن گریـه نکنیـد    

در ) 3(باشید و خواهرانم، شما هم باید مانند زینب) 3(مادرم، شما باید همچون زینب
از مـن بـدي    پدر و مـادرم، اگـر  . راه اسالم جانفشانی کنید و حجاب خودتان را حفظ کنید

چون که من جوان بودم و سطح فکر ما به آن صورت نبود کـه بـه شـما    . دیدید مرا ببخشید
پدر و مادرم و برادران و خواهرانم، مـن هنـوز آرزو دارم، آرزوي چـه؟ آرزوي    . بدي نکنیم

                                                 
: امـا تعـابیر بلنـدي چـون    . اي دقیقاً معادل این عبارت در هیچ منبعـی نقـل نشـده اسـت     جمله) 7(از امام حسین -1

اسـت کـه بـا    ) 7(از امـام حسـین  » مع الظـالمین االبرمـا   ةو الحیو ةاال سعاد ال اري الموت«یا » هیهات منا الذّله«
  .عبارت شهید سازگار و مناسب است

در شرق بصره بـا   23/4/61با توجه به تاریخی که نقل شده باید یک روز قبل از عملیات رمضان باشد که در تاریخ  -2
غرب پاسگاه زید از دسـت عـراق    اي شمال و شمالادرکنی آغاز شده و محوره) عج(الزمان رمز عملیات یا صاحب

 .آزاد شده است
 .تعلیقات. ك.ر -3
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در حـرم مطهـر    2پدرم کلیـد قـدس   1[...]خواهم که هرچه زودتر  من از خدا می. کربال دارم
به امید روزي کـه خـانوادة شـهدا را در سـر قبـر سـاالر       . است )7(ابن علی ینحس 3[...]

پدرم و مادرم، شما امام را دعا کنید که هرچـه داریـم   . ، ببینیم)7(ابن علی شهیدان، حسین
و . هـم دعـا کنیـد   ) عـج (از امام است و در آخر نماز امام را دعا کنید و براي فرج امام زمان

ام را برداریـد و چنـان بـر     اسلحه. ام را بر زمین نگذارید م، اسلحهبرادرانم، اگر من شهید شد
در آخـر،  . قلب دشمن بزنید و لشکر کفر را متالشـی کنیـد کـه خودتـان خوشـحال شـوید      

  . آرزوي طول عمر رهبر انقالب، امام خمینی، را از خداوند بزرگ خواستارم
  به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر علیه کفر

22/4/1361  
  ماه مبارك رمضان 21

  جواد اعظمی
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  نامه شهید جواد اعظمی وصیت

من الخوف و الجوع و نقص من االمـوال و االنفـس و الثمـرات و بشـر      ءو لنبلونکم بشی«
  4.»قالوا اناهللا و اناالیه راجعون مصیبۀالذین اذا اصابتهم  *الصابرین

ها و ثمرات مـورد   را به چیزي از ترس و گرسنگی و کاهش از اموال و جانو هر آینه شما «
ه به صبرکنندگان، آنـان کـه هرگـاه مصـیبتی بـه آنهـا رسـد         آزمایش قرار می دهیم و مژده د

  .»سوي اوست ما از خداییم و بازگشت ما به«: گویند می
ارش قـرار دارد  انسان در طول زندگی خود هر لحظه در برابر آزمایشی از طرف پروردگ  

انسـان بـراي   . و ارزش هر کس بستگی به آن دارد که چگونه از این امتحانات بیـرون بیایـد  

                                                 
 .نامه افتاده است در کپی از اصل وصیت چند کلمه از حاشیه وصیت -1
  .تعلیقات. ك.ر -2
 .نامه افتاده است در کپی از اصل وصیت چند کلمه از حاشیه وصیت -3
 .156 -155/ بقره -4
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هـا عبـور    انسان باید از فرازونشـیب . ماندن و زندگی کردن دائمی در دنیا آفریده نشده است
ایـد  آري ب 1»یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقیـه «. کند تا خدا را مالقات کند

بزرگـی هـر روح   . این سرنوشت انسان است. انسان در راه اهللا رنج ببرد تا او را مالقات کند
هـاي بـزرگ    هـاي بـزرگ همـواره بـه رنـج      روح. برد به اندازه رنجی است که در راه اهللا می

تـرین   ایـن روح بـزرگ آفـرینش، بایـد بـزرگ      ،)7(علی ابن مگر نه اینکه حسین. مبتالیند
ما که شیعه هستیم باید از او پیـروي  . ها شرکت جوید ترین امتحان و در بزرگها را ببرد  رنج
اي ساخت و از اینجا کوچید، زیرا که دنیا نه جاي مانـدن اسـت    باید همچون او گوشه. کنیم

و نه ارزش ماندن را دارد، آن هم زمانی که اسالم عزیز مورد هجـوم جهـانخواران و ایـادي    
توان به دور از صحنه درگیري حق و باطل به زندگی روزمره تن  چگونه می. آنها قرار گرفته

باید شهادت و مرگ سرخ را برگزید تا براي همیشه از مرگ سیاه رهایی یافت، تازه . در داد
ایـم، تنهـا امانـت را بـه صـاحبش       ما که با ریختن خون خود در راه خدا کـه کـاري نکـرده   

ام، شـاید بـا خواسـت خـدا      اي اسـالم نکـرده  من که در طول زندگی کاري بر. ایم برگردانده
اگر در دنیـاي شـما   . ریخته شدن خونم موجب آمرزش گناهان و پیشرفت اسالم عزیز شود

اش را داده اسـت بـا    کردم؟ آیا زندگی در جوار رحمت خداوند کـه مـژده   ماندم، چه می می
، شـما مـرا از   اند مساوي است؟ پدر و مـادر مهربـانم   اش نام نهاده مرگ تدریجی که زندگی

 2.»یقرض اهللا قرضـا حسـنا فیضـاعفه    ]ذا الذي[ من«. ایـد  اید، به خدا قرض داده دست نداده
پـس آیـا خـدا برایـت کـافی      . مادر مهربانم، مرا خدا به تو داده بود، تو نیز به او برگرداندي

نیست؟ باید با متانت بسیار بر این مصیبت صبر کنـی نیکـو، کـه در آن شـکایتی نباشـد تـا       
وقتی این شهادت را براي خدا و به خواست خـدا و در راه خـدا   . خداوند پاداشت را بدهد

  . داشتی، این مصیبت بر تو آسان خواهد شد
خواهم که بعد از شهادت من صـبر و تقـواي را    از پدر و مادر و برادران و خواهرانم می  

ان، تنها خط امام خمینـی  پیشه خود کنند و محور تمام کارهایشان را خدا قرار دهند و برادر
                                                 

اي،  تویی که در راه اطاعت پروردگارت کوشا هستی و به فرمانش گـوش فـرا داشـته   ! ي انسانا«: ترجمه. 6/ انشقاق -1
 .»محققاً به مالقات او نائل خواهی شد

اي بدهد تا آن مقدار را خداوند در زندگی او  الحسنه کیست که به خدا قرض«: ترجمه. سورة بقره 245بخشی از آیه  -2
 .در اصل وصیت نیامده است» ذا الذي«. »چند برابر جبران فرماید؟
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و  1سوي قرآن روي آورد تواند ما را از انحرافات فکري رهایی داده و به و قرآن است که می
باید با تمام قوا براي خـدا و انقـالب   . گونه که هست دریافت و به آن عمل کرد آن را همان

ام و  سوي تو آمده خدایا، اینک به. اسالمی کار کرد و در این راه هیچ سستی به خود راه نداد
. با تمام گناهانم دعایم را پذیرا باش و مرا بـه آرزویـم برسـان   . ام سوي تو گریخته از همه به

ها هجوم آورند، تو خود توشه من باش و خدایا، من دیگر طاقت دوري تـو   خدایا، چون غم
ـ   . مرا از نظر به کرامتت محروم مفرما. را ندارم دار خـود  خداي من، فرداي قیامت مـرا بـه دی

  . خداوندا، مرا به قسمت خود راضی و قانع گردان و از سر تقصیراتم بگذر. شاد گردان
خدایا قلبم را از عشق خودت لبریز کن تـا چشـمم    2:»لی کمال االنقطاع الیک الهی هب«  

سـوي تـو بـه پـرواز      را توانایی تحمل آن نباشد و خونم در راه تو ریخته شود و روحـم بـه  
  . درآید

  »موالسال«
  جواد اعظمینامه پاسدار رشید اسالم،  وصیت

  

                                                 
 .»آورید«در اصل وصیت  -1
بارالهـا  «: ترجمـه » .الهی هب لی کمال انقطاع الیک و اَنرِ ابصار قُلوبنا بضـیاء نظرهـا  «.فرازي از مناجات شعبانیه است -2

نظـر کـردن    هایمان را به فروغ ام فرما و چشم دل از تعلقات را براي توجه به خودت ارزانی) انقطاع(بریدگی کامل 
 .»خودت روشن گردان
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  هاي کلیدي عبارت
I بخش زندگی دنیوي است شهادت پایان. 
I برند ها را از تاریکی به روشنایی می شهیدان انسان. 
I رساند شهادت انسان را به فوز و کمال می. 
I شهادت کسب رضاي خداست. 
I سنگر، استادانش اندیشه، تدبر و تعقل استکالسش . جبهه دانشگاه است. 
I توجه نباشید به فرامین والیت فقیه بی. 
I اي معلمین عزیز به گفتۀ امام معلمی شغل انبیاء است. 
I باشد اي خواهران عزیز وقار و بزرگی و عظمت زنان در حجابشان می. 
I مانند بر همۀ دشمنان اسالم و انقالب بخروشید گونه، خمینی وار، حسین علی. 
I اي برادران عزیز غیر از اسالم و قرآن به چیزي فکر نکنید.  

  ابوالفضل :نام
  نژاد اعظمی :خانوادگی  نام

  اهللا حبیب :پدر نام 
  صغرا :نام مادر

  1342یبهشت نوزدهم ارد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  دانشجوي دوره کاردانی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364بهمن یکم  و بیست :تاریخ شهادت
  الرصاص عراق ام :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

ــزار ــاي   :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
   شهرستان زادگاهش
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  نژاد ابوالفضل اعظمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
یا ایها الذین امنوا ان تتقوا اهللا یجعل لکم فرقانا و یکفّـر عـنکم سـیئاتکم و یغفـرلکم واهللا     «

   1.»ذوالفضل العظیم
یـز از اوسـت و در تحـت اراده و نظـر و     چ او که همه نام بهقدرت مطلق و  ]که[ او نام به  

و خانـدان نبـوت و جایگـاه    ) 6(و سالم و درود فراوان به محمد نام بهفرمان اوست و 
مـان   رسالت و محل فرود آمدن فرشتگان و جایگاه نزول وحی و معدن رحمت و سالم گرم

اهگـاه  ها و صاحبان خردمندي و هوشـیاري و پن  بخش تاریکی گر و روشنی به امامان هدایت
هاتـان   ی کـه دل یشماها ؛هاي خدا و بر اهل دنیا و آخرت عالمیان و وارثان پیامبران و حجت

جایگاه معرفت و مخزن علم خدا هسـتید و درود فـراوان بـه حضـرت امـام زمـان مهـدي        
و ) مدظلـه ( آن قلب تپنده جهان اسـالم  ،آن حضرت امام خمینی برحق نایبو ) عج(موعود

دریغ دادند و با خـون سرخشـان چهـرة     ن را در راه احیاي اسالم بیشهدا و آنانی که جانشا
ها با ایمـان   آري شهیدانی که در جبهه. ی دیگر بخشیدندیپرچم اسالم و حکومت حق را نما

شـهادت را  ) 7(امـام حسـین   از و از جـان گذشـتگی و الهـام گـرفتن     و ایثار و فداکاري
هاي انقالب اسالمی ایـران همـان    ویژگی یکی از. بخش زندگی دنیوي خود قرار دادند پایان

و اولیاء خـدا بـه مـا ارث رسـیده     ) اهللا علیهم اجمعین سالم(که از ائمه اطهار] است[شهادت 
است که در پیروزي و تداوم انقالب اسالمی نقـش بسـیار عمـده داشـته اسـت و شـهادت،       

ن بـه ایـن مرحلـه    رساند که بدون آن امکـان رسـید   اي از فوز و کمال می انسان را به مرحله
هـا و   ها به روشنایی ها را از تاریکی نیست و شهیدان با دادن جان عزیزشان در راه خدا انسان

دارند و شهادت تنها راهی است که انسـان در کمتـرین مـدت بـه      می ن به تحرك واواز سک
، باشـد  رت مـی خـ که همانا جلب رضاي خداي متعال و یافتن منزلی باشکوه در آ ،آرزویش

                                                 
تمییـز حـق از باطـل و    (اي اهل ایمان اگر خداترس و پرهیزکـار شـوید، خـدا بـه شـما فرقـان       «: ترجمه. 29/ انفال -1

بخشد و گناهان شما را بپوشاند و شما را بیامرزد که خدا داراي فضل و رحمـت  ) تشخیص راه سعادت از شقاوت
 .»انتهاست بی
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عنوان مدرك تحصیلی دانشگاهی عظیم که مکانش جبهه و کالسـش   شهادتی که به ؛سدر می
سنگر و اسـتادانش اندیشـه و تـدبر و تعقـل در عـالم اسـت و امـدادهاي غیبـی و الطـاف          

حد و اندازه الهی و خلوص و ایمان و ایثار شـما و دعاهـاي پـر     هاي بی خداوندي و نعمت
اسدار و بسـیجی و ارتـش اسـت کـه دنیـا چنـین       ي بندگان مخلص و جان بر کفان پامحتو

   .استادانی به خود ندیده است
که اعتقاد راسخ به حقانیت این راه  ،خود و با چشمی باز ةنیز با تصمیم و اراد ،حقیر منِ  
کـه   ،به جبهه آمدم تا بتوانم در این محیط پرمعنی خود را ساخته و نیازهاي خود را ،ام داشته

بـرآورم و سـپس اگـر خـدا      ،باشـد  ان میلم اطراف من و خداي منّهمانا شناخت خود و عا
بخواهد خدمتگزاري باشم که شاید خدمتم مورد قبول خداوند رحمن و رحیم قرار گیـرد و  

جان ناقابل خودمان را در راه هرچـه پایـدار مانـدن و     ،اگر خداوند لیاقتی که به ما عطا کند
یعنی آزاد شدن از  ،م هدیه کنم و به شهادتلیه اسالااستحکام یافتن و جاري شدن احکام ع
عـالم بـس وسـیع و فـراوان از الطـاف الهـی       سوي بهستن قید و بندهاي دنیاي مادیت و ج، 

  . برسم
کودکی بیش نبودم که مرا به نعمـت و احسـان خـود پرورانـدي و در بزرگـی       ،خداوندا  

ـ  مسپاس خداي را است کـه هرگـاه بخـوان   . سربلندم ساختی د و اگـر او را  ش پاسـخم گوی
ی که مرا بخشـیده و بـه مـن    یهاي نیکو هایم را بپوشاند و چه بسا بخشش بدي منافرمانی کن

اي کـه   هـاي فریبنـده   انگیزي که از آن نگـاهم داشـته و شـادمانی    عطا کرده و حوادث هراس
 سپاس خداوندي که. رانم ام و نام پاکش را بر زبان می اینک شکرگزار و ستاینده ،نشانم داده

کار خود باز کرد و سپاس او را که آبروي بنـدگانش را   سوي این بندگان گنه درِ رحمت را به
کند و سپاس به تو خداي من که خود را به من شناساندي پس چنان شـدم کـه بـه     حفظ می
 ]بـا [ زیـرا  ،نه با حال ترس یـا خـوف   ،خوانم و با حال انس به تو میرا تو  ،خاطر آسودگیِ

  . آیم تو می ويس بهراهنمایی تو 
   :آورم اهللا دارم که در ذیل می سخنی با پدر و مادرم و برادران و خواهران و امت حزب  

از اینکه در تمام عمر گاهی مزاحمت براي شما و گـاهی آزار   ،قبل از هر چیز ،پدر و مادرم
ه ام، شـما را بـه چهـارد    ام و شما را ناراحت سـاخته  پیچی از سخنان شما عزیزان کردهو سر

دهم که مرا حالل کنید و شما را به خداي واحد و آنکه مـا را آفریـد قسـم     معصوم قسم می
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خواهم در شهادتم ناراحت نباشید و هرگونـه   دهم که مرا ببخشید و از شما بزرگواران می می
شود و فرامـوش نکنیـد    افسردگی و ناراحتی شما مطمئناً باعث عذاب روح شهداء اسالم می

  . هاي شما دارد ها و گریه و زاري احتیاج مبرم به اشک) 7(اه حسینکه زنده ماندن ر
اي برادران عزیز، هشیار باشید و غیر اسالم و قرآن بـه چیـزي دیگـر فکـر نکنیـد و در        

  . پشتیبانی از این انقالب، که هدفی جز احیاي احکام قرآن را ندارد، دریغ نکنید
ا ساخته و در تبلیغ دیـن کوشـا باشـید و    گونه خود ر اي خواهران عزیزم، شما نیز زینب  

حجاب اسالمی را در هـر زمـان فرامـوش نکنیـد کـه وقـار و بزرگـی و عظمـت زنـان در          
  . باشد حجابشان و آن ایمان به اهللا می

اهللا، با توکل به خدا در مبارزه با کفار بدون دریـغ   اي برادران و آشنایان و اي امت حزب  
ی کنید در مبارزه با باطل از سالح دعا کـه در هـم کوبنـده    و سع 1از هیچ کمکی باز نایستید

: فرمایـد  مـی ) 7(باشد که امام صادق دشمن داخلی یعنی هواي نفس و دشمن خارجی می
و به تجربه ثابت شده اسـت کـه    2»کند هیچ سالحی به اندازة دعا دل دشمن را سوراخ نمی«

ده است، پـس بـه همگـان توصـیه     تنها سالح مؤمنین موفق در میدان پیکار با دشمن دعا بو
شـود شـرکت کننـد و از ایـن دریچـۀ       هایی که نور الهی در آن دیده می کنم که در مراسم می

انشاءاهللا و از عمل به فرامین رهبري اسالم که همان والیت فقیـه اسـت   . رحمت فیض ببرند
ن اوامر والیـت  توجه نباشید و از خداوند متعال بخواهید که شما را در مو به مو اجرا کرد بی

فقیه زمان، یعنی امام امت، روح خدا، پیر جماران و تپنده قلب جهان اسـالم، خمینـی کبیـر    
دهـم و بـه سـرخی خـون شـهداء       ، یاري دهد و شما را به خون عزیزانتان قسم می)مدظله(

اسالم و به خداوندي که آفریده است و آفریده نشده است و به پروردگاري که قدر مطلق و 
مانند بر همۀ دشمنان داخلـی   گونه، خمینی وار، حسین دهم که علی داناست قسم می حکیم و

. و خارجی اسالم و این انقـالب بخروشـید و ایـن انقـالب را بـه سرتاسـر گیتـی برسـانید        
کنید  را از خود خوشحال می) 7(آموزان که با آموختن خود امام صادق اي دانش. انشاءاهللا

                                                 
 .»یستیدنیا«در اصل وصیت  -1
دعـا اسـلحۀ   «. »الدعاء سالح المؤمن، و عمـود الـدین، و نـور السـموات و االرض    «): 6(روایتی از پیامبر اسالم -2

 ).، ابواب الدعاء2اصول کافی، ج. (»ها و زمین است مؤمن و ستون دین و نور آسمان
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دهید و اي محصلینی که با پشتکارتان امام امـت   د قرار میرا دوست خو) 7(و ائمه اطهار
تان کفار و مشـرکین را بـه وحشـت     گیري اسالمی اید و با جهت و امت امام را امیدوار کرده

اید، فراموش نکنید که شماها پشتوانه این انقالبیـد و پشـتوانه ایـن امتیـد و پشـتوانه       انداخته
گیرید به منزلـۀ   اي که یاد می وش شماست، هر کلمهعالم و ایمانید و رسالتی بس بزرگ بر د

گیریـد، بـراي سـازندگی و     اي کـه فـرا مـی    اي بر دل مخالفین اسالم است و هر کلمه گلوله
  . خودکفایی کشور عزیزمان است

را دارید، در پرورش کودکان اسـالم  ) 6(1اي معلمان عزیز، اي کسانی که شغل انبیا  
تـرین جنایـت    ترین غفلت و بدآموزي شما باعث بزرگ ککوتاهی نورزید و بدانید که کوچ

وجود آمده، هر چه  چرا که در این محیط سالم، که به برکت انقالب اسالمی به. شد 2خواهد
بـه همـین   . آموز یاد بگیرند در خدمت مسلمین و حکومت اهللا خواهد بود این عزیزان دانش

ـ      ود و در راه یـاد دادن عزیـزان   علت مسئولیت شما عزیزانِ معلـم بیشـتر از پـیش خواهـد ب
  . فعالیت بیشتري بکنید

تـر   ام به رضاي تو و رضایت تو را به هـر چـه کـه دوسـت دارم بـا ارزش      خدایا، راضی  
  . انشاءاهللا. دانی بر ما روا دار دانم، انشاءاهللا که خود آنچه را که صالح می می
  
  ∗]اي دیگر نامه وصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
و من یقاتل فی سبیلِ اهللا فیقتـل او   باالخرةالدنیا  الحیوةفی سبیل اهللا الذین یشرون فلیقاتل «

  3»یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیماً

                                                 
 ).جلدي 22صحیفه امام، دوره (» معلمی شغل انبیاء است«: از بیانات حضرت امام خمینی -1
 .»خواهید«در اصل وصیت  -2
ها و تعابیري که در وصـیت دوم آمـده    وصیت دوم در بسیاري از موارد با وصیت اول یکسان است مگر برخی جمله .∗

 .در وصیت دوم خانواده را چندان مخاطب قرار نداده است. است
 .74/ نساء -3
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مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي را بر آخرت گزیدند جهاد کنند و هـر کـس   «
اجري عظـیم  ) ت ابديبهش(در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را 

  . »دهیم
نـام پروردگـار    نام خداوند رحمن و رحیم، خداي عظیم و کریم و علیم و حلـیم و بـه   به  

، جایگـاه رسـالت و محـل    )6(ناصر و غافر و با سالم و درود فراوان به خاندان نبـوت 
داران  فرود آمدن فرشتگان و جایگاه نزول وحی و معدن رحمت و درهـاي ایمـان و امانـت   

  . ي و بهترین بندگان پروردگارخدا
ها و صاحبان خردمندي و هوشـیاري   بخش تاریکی گر و روشنی و سالم به امامان هدایت  

هاي گرانقدر خدا بر اهل دنیا و آخرت و درود  و پناهگاه عالمیان و وارثان پیامبران و حجت
انی که جانشـان  و با سالم به شهداء و آن) عج(به حضرت امام خمینی، نایب برحق امام زمان

تعالی را که بر من منت نهاد و مرا  دریغ اهدا نمودند و سپاس خداي باري را در راه اسالم بی
از عدم هستی بخشید و سپاس خدایی را که کودکی بیش نبودم و مرا بـه نعمـت و احسـان    
خویش پروراند و سپس سبب هدایتم را فراهم ساخت و در مقابل خیلی از خطاهـا حفظـم   

و سپاس خدایی را که به من نعمتی بزرگ بخشید و من آن را جبران نکـردم و چـه    گردانید
انگیـز   هایی بزرگ و نیکویی را به من روا داشت و مرا در مقابل حوادث هـراس  بسا بخشش

هاي بیهوده و فریبنده را از من به دور سـاخت و هـر چـه از او     قوت دل بخشید و شادمانی
شانید و اینـک شـکرگزار خداونـد غفـارم کـه مـرا بـه راهـی         هایم را پو نافرمانی کردم بدي

پیموده است، راهی که انتهایش بـه او خـتم   ) 7(رهنمون ساخت که آن راه را امام حسین
  . شود می

  1»الیه راجعون اناهللا و انا«
که تـاکنون   خواهم از گناهانم درگذر و همچنان بار خدایا که تو بخشنده و مهربانی، از تو می

با یقینی اسـتوار، در راهـی کـه قـدم     . یه رحمتت هدایت نمودي، اینک هدایتم کنمرا در سا
وسیلۀ شهادت اسـت کـه منتهـاي هـدف هـر       ام به هدف اصلی همان تقرب به تو به گذاشته

  انشاءاهللا . انسان خداجویی است برسم
                                                 

 .»گردیم سوي خدا باز می هما از خداییم و ب«: ترجمه. سورة بقره 156بخشی از آیه  -1
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ـ     ا الهـام  خدایا، مرا در مقابل ارواح نورانی از ایمان و ایثار و فداکاري و جهاد شهدا کـه ب
خاطر رسیدن به تـو   خاطر جلب رضاي تو و به و فقط و فقط به) 7( گرفتن از امام حسین
  انشاءاهللا . اند خجل مکن اند و شهید شده جانشان را فدا کرده

و اولیـاء  ) اهللا اجمعـین  سـالم (هاي انقالب اسالمی ایران، که از ائمه اطهار یکی از ویژگی  
است که در پیروزي و تداوم انقالب اسالمی نقـش بسـیار    خدا بر ما به ارث مانده، شهادت 

رسـاند کـه بـدون آن     اي از فوز و کمال مـی  عمده داشته است و شهادت انسان را به مرحله
هـا   امکان رسیدن به این مرحله نیست و شهدا با دادن جان عزیز خودشان در راه خدا انسان

دارنـد و مـن بـا تبعیـت از ایـن       وامـی  ها و از سکون به تحـرك  ها به روشنایی را از تاریکی
ام  عزیزان با تصمیم و اراده خود و با چشمی باز که اعتقاد راسخ به حقانیت ایـن راه داشـته  

به جبهه آمدم که بتوانم در این محیط پرمعنی خود را ساخته و نیازهـاي خـود را بـرآورم و    
خداونـد رحمـان و   سپس اگر خدا بخواهد خدمتگزاري باشم که شاید خدمتم مـورد قبـول   

رحیم قرار گیرد و اگر خداوند لیاقتی به من عطاء کند و جان ناقابلم را در راه هر چه پایدار 
ماندن و استحکام یافتن و جاري شدن احکام عالیه اسالم هدیه  کنم و به شهادت یعنی آزاد 

لهـی  سوي عالم بـس وسـیع و فـراوان از الطـاف ا     شدن از قید و بندهاي دنیوي و جستن به
  انشاءاهللا . برسم
آري، شهادت تنها راهی است که انسان در کمترین مدت به آرزویش، کـه همانـا جلـب      

عنوان  شهادتی که به. رسد باشد، می رضاي خداي متعال و یافتن منزلی باشکوه در آخرت می
مدرك تحصیلی دانشگاهی عظیم که مکانش جبهه و کالمش سـنگر و اسـتادانش اندیشـه و    

حـد و   هـاي بـی   عقل در عالم خلقت و امدادهاي غیبی و الطاف خداوندي و نعمتتدبر و ت
ها و دعاهاي پرمحتوي بندگان مخلـص و   اندازة الهی و خلوص و ایمان و ایثار و نماز شب

برکفان پاسدار و بسیجی است که دنیا چنین دانشگاه و چنین استادانی به خـود ندیـده     جان
  انشاءاهللا . خداوند توفیق موفقیت در این دانشگاه را بیابیمباشد که در سایه عنایات . است
پـدر و مـادر عزیـزم،    : آورم اهللا دارم که در ذیل مـی  سخنی با پدرم و مادرم و امت حزب  

قبل از هر چیز از اینکه در تمام عمر جز مزاحمت براي شما، جز آزار و سرپیچی از سخنان 
کنم و شما را به خداي واحد و آنکه ما را  یت میام طلب حالل شما عزیزان کاري انجام نداده

خـواهم در شـهادتم ناراحـت     دهم که مرا ببخشید و از شـما بزرگـواران مـی    آفرید قسم می
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اگر به یاد . شود نباشید و هرگونه افسردگی و ناراحتی شما مطمئناً باعث عذاب روح من می
ندن راه حسین احتیاج مبرم به گریه کنید که زنده ما) 7(من متأثر شدید، براي امام حسین

هــاي شـما دارد و حتمـاً از خداونــد بخواهیـد و او را بـه خــون      هـا و گریـه و زاري   اشـک 
  انشاءاهللا . قسم دهید که این هدیه ناقابل را از شما قبول کند) 7(حسین

اي برادران عزیز، هشیار باشـید و غیـر اسـالم و قـرآن بـه چیـزي دیگـر نگرویـد و در           
  . این انقالب، که هدفی جز احیاي احکام قرآن را ندارد، دریغ نکنیدپشتیبانی از 

گونه خود را ساخته و در تبلیـغ دیـن کوشـا باشـید و      اي خواهران عزیز، شما نیز زینب  
حجاب اسالمی را در هر زمان فراموش نکنید که وقار، بزرگی و عظمت زنان در حجابشـان  

  . است
را از خـود  ) 7(الب که با آموختن خود امام صـادق سازان انق آموزان و آینده اي دانش  

و اي محصـلینی کـه بـا    . دهیـد  کنید و ائمه اطهـار را دوسـت خـود قـرار مـی      خوشحال می
گیـري   ایـد و بـا جهـت    پشتکارتان امام امت و امت امام را امیدوار و مخالفین را ناامید کـرده 

نکنید که شماها پشـتوانه ایـن    اید، فراموش تان کفار و مشرکان را به وحشت انداخته اسالمی
انقالبید و پشتوانه ایـن امتیـد و پشـتوانه علـم و ایمانیـد و رسـالتی بـس بـزرگ بـر دوش          

اي بـر دل مخـالفین اسـالم و انقـالب      گیرید، به منزلۀ گلوله اي که یاد می هر کلمه. شماست
کشـور   گیرید، آجـري بـراي سـازندگی و خودکفـائی     اي که فرا می اسالمی است و هر کلمه

  . عزیزمان است
انشاءاهللا با لطف و عنایات خداوندي و پشتکار و تالش شما عزیزان بتوانید این رسـالت    

  . بزرگ را به پایان برسانید
اهللا، با توکل به خدا در مبارزه بـا کفـار کوشـا باشـید و سـعی کنیـد در        و اي امت حزب  

لـی یعنـی هـواي نفـس و دشـمن      مبارزه با باطل از سالح دعا، که درهم کوبنده دشمن داخ
فرماید هیچ سالحی به انـدازة دعـا دل دشـمن را     می) 7(باشد، که امام صادق خارجی می
کند و به تجربه ثابت شده است که تنها سالح مؤمنین موفق و پیـروز در میـدان    سوراخ نمی

کـه   هـایی  کنم که در مراسم پس به همگان توصیه می. مبارزه دعا و توکل به خدا بوده است
ها و  کمیل، توسل، ندبه، سمات، نمازجمعه، نماز جماعت(شود  نور و رحمت الهی دیده می

  انشاءاهللا. شرکت کنند و از این دریچۀ رحمت فیض ببرند) غیره
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توجـه   امت قهرمان از عمل به فرامین رهبري اسالم، که همـان والیـت فقیـه اسـت، بـی       
در مو به مو اجراء کردن اوامـر والیـت فقیـه     نباشید و از خداوند متعال بخواهید که شما را

زمان یعنی امام امت، روح خدا، خمینی کبیر، یاري دهد و شما را به سـرخی خـون شـهداء    
اسالم و به خداوندي که آفریده و آفریده نشده است و بـه پروردگـاري کـه قـدر مطلـق و      

بـر همـه دشـمنان    ماننـد   گونه و خمینـی  وار و حسین دهم که علی حکیم و داناست قسم می
. داخلی و خارجی اسالم و این انقالب بخروشید و این انقالب را به سرتاسر گیتی برسـانید 

  .انشاءاهللا
خدایا خداوندا، پروردگارا، این خون ناقابل مرا که فقط و فقط براي رضاي تـو بـه ایـن      

  . ام قبول بفرما انقالب عظیم اسالمی هدیه کرده
سالمی و ایثـارگر را در تمـام عـالم سـربلند و موفـق و پیـروز       خدایا، بارالها، این امت ا  

  . بگردان
  . را نزدیک بگردان) عج(خدایا، ظهور حضرت مهدي

  . دار  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
2/12/62  

  نژاد ابوالفضل اعظمی
  تعالی  بسمه

  :شوم چند تذکر است که یادآور می
چه وسایل، را در راه انجام نماز و روزه براي هر چقـدر   هاي من، چه پول و تمام دارایی -1
  ).حداقل دو سال(شود، بدهند  می
 . از تمام دوستان و آشنایان براي من طلب آمرزش کنید -2
 . امیدوارم که پدر و مادرم از اینکه نتوانستم فرزند خوبی براي آنها باشم مرا ببخشند -3
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شـأن بیـان و تأکیـد    . تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امام خمینـی اسـت   :اسالم فقاهتی •

هـاي پـس از پیـروزي انقـالب      حضرت امام در این موضوع این است کـه در سـال  
اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور فکریشان متون و آثار غربی بود و به نوعی 

هایی کـه   خصوص در مسائل و موضوع به. رسیدنداختالط در مبانی و اصول انقالب 
نـوعی   بـه ... اقتصادي و -رو بودند از جمله مسائل سیاسی در ادامه انقالب با آن روبه

گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر ایـن کـار ایـن بـود در ادامـه دراز      
رنـگ  نوعی نگـاه و تلقـی از اسـالم فقـاهتی      مدت از مبانی اصلی دوري شدند و به

در مواردي هم نسبت به نگاه و حکم اسالم . شد باخت و اسالم التقاطی حاکم می می
حضرت امام صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی . کردند فقاهتی تردید می

ها  و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمی و محکم و مستند امام تمام حرف
امـام بعـدها از همـین اسـالم در قالـب      . رنگ باخت هاي ناخالص یا التقاطی و تلقی

یی دفـاع کـرد و بـه آن اصـالت بخشـید      آمریکـا اسالم ناب محمدي در برابر اسالم 
  ).جلدي 22صحیفه امام، دوره (

در مجمـع ملـی   . بعد از انقالب فرانسـه رواج یافـت  این تعبیر  :اصطالح چپ و راست •
» چـپ «رف چپ پارلمان مستقر بودند نمایندگان فرانسه به نمایندگان تندرو که در ط

و به نمایندگانی که در طرف راسـت پارلمـان بودنـد و بـا تنـدروها مخـالف بودنـد        

  تعلیقاتتعلیقات
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هـاي تنـد و انقالبـی بودنـد      بعدها به گروهی که خواهان حرکت. گفتند می» راست«
هـا جنـاح یـا     جناح یا جریان چپ گفتند و به گروه مقابل و مخـالف ایـن سیاسـت   

این اصطالح در سایر کشورها هم به نوعی جـاي خـود را بـاز    . جریان راست گفتند
البته هر دو جریـان سیاسـی در ایـران تعـاریف خـاص      . کرد و خود مصادیقی یافت

هـا و راسـتگرایان ایـران، ماننـد فرانسـه و       ها و چپگرایان و راست بومی داشتند چپ
ـ . سایر کشورها نبودند ن دو جنـاح، بـا   ادبیات سیاسی روي کار آمده و نوع تعامل ای

هاي آنان در ایران با سایر کشورها اگر نگـوییم مغـایر اسـت،     ها و موضعگیري دولت
  »مصحح«. حداقل باید بپذیریم که متفاوت است

همسر عبداهللا بن حباب کلبـی یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز        :ام وهب •
در فرستادن فرزنـد  ام وهب در روز عاشورا . عاشورا شاهد وقایع خونین آن روز بود

خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سـرش را از  
تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند، پس از پاك کـردن خـون از صـورت    
فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه     

  ).17، ص17بحاراالنوار، ج ( ام باز پس نخواهم گرفت خدا داده
دختـر عامریـه از خانـدان آل وعیـد کـه در روز      . طالب است بن ابی همسر علی :البنین ام •

یکـی پـس از   ) عبداهللا، جعفر، عثمـان و عبـاس  (نامهاي  عاشورا چهار فرزند ایشان به
  .شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند) 7(دیگري در رکاب امام حسین

بنا به مشـهور بـه   . است) 3(از حضرت فاطمه) 7(ابیطالب دختر علی بن :کلثوم ام •
کلثوم کنیه حضـرت   المقال آمده است که ام در تنقیح. همسري عمر خلیفه دوم درآمد

است کـه در کـربال بـا بـرادرش امـام      ) 7(دختر حضرت علی) 3(زینب کبري
برخـی گوینـد حضـرت    . سـپس بـه شـام و مدینـه رفـت     . همراه بـود ) 7(حسین
  .تر داشت که کنیۀ هر دو ام کلثوم بوددو دخ) 7(علی

عالمه عبدالحسین امینی معروف به عالمه امینی صـاحب الغـدیر در   : امینی، عبدالحسین •
. دنیـا آمـد   هجري قمري در روستاي سروها از توابع شهرستان سراب بـه  1320سال 

مقدمات علوم را در تبریز خواند و عاقبـت از تبریـز   . خاندانش اهل علم و فضل بود
از مراجع بزرگی چون سیدابوالحسـن اصـفهانی، شـیخ عبـدالکریم     . راهی نجف شد

ها اثر عمیق،  عالوه بر ده. حائري، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی بهره علمی برد
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کامل الزیـارات، سـیرتنا، سـیره نبینـا، شـهداي راه      : دقیق و ارزشمند علمی، از جمله
مجلـد   20ماننـد الغـدیر در    ب بـی فضیلت، مدت چهل سال عمرش را به تألیف کتـا 

و خانـدان عصـمت و طهـارت و دفـاع     ) 7(براي اثبات حقانیت علی. صرف کرد
شـرایط سـخت سـفر     در ها کشور و شهر  علمی از جایگاه علمی و والیی آنان به ده

سـاعت بـه    20روز حـدود   برد و شبانه در نهایت امساك و ورع و زهد بسر می. کرد
 70در آسـتانۀ   1349تیرماه  12سرانجام در . پرداخت یتحقیق و تفحص و پژوهش م

  .خاك سپرده شد سالگی دارفانی را وداع گفت و در محل کتابخانۀ عمومی خود به
را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسالم بارهـا و بـه   » سازي انسان«تعبیر  :سازي انسان •

سـازي   مکتـب انسـانی   اسـالم «: اند جمله کار برده است از آن هاي گوناگون به مناسبت
سـازي   اسالم یک مکتبی است که براي انسـان ). 237، ص 3صحیفه امام، ج (» است
، 5صـحیفه امـام، ج   (سازي است  قرآن کتاب انسان) 8، ص 4صحیفه امام، ج . (آمده
ترسند و اسـالم را   از انسان می. ترسند می] مکتب اسالم[ها از او  ابرقدرت). 326ص 
رزمنـدگان  ) 278، ص 6صـحیفه امـام، ج   . (سازي است سانکوبند چون مکتب ان می
سـازي   ها کارخانـه انسـان   جبهه «اند که تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده تحت
  .»است

در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312در سال ) ش1360 -1312( :باهنر، محمدجواد •
ر بزرگـانی چـون   در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضـ  1342
اهللا بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست  آیت

علـت   بـه  1327شـهید بـاهنر در سـال    . در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود  
فعالیـت سیاسـی خـود را     1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال  

هاي مهمی چون عضویت در  از پیروزي انقالب سمت پس. علیه رژیم شاه آغاز کرد
شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهـران در  
مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام 

ـ     در حادثۀ انفجار دفتر نخست 1360شهریور  8در  ه وزیري به همـراه شـهید بـاهنر ب
  .شهادت رسید

عنوان نخسـتین رئـیس    به1358در بهمن سال . همدان 1312متولد  :صدر، ابوالحسن بنی •
خیلی سریع به علت مواضع مخالف با نظام و خروج . جمهوري اسالمی انتخاب شد
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صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی مقاومـت    از مسیر حرکت انقالب، هم
عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي       . دروي آورمسلحانه علیه نظام 
با تأیید حکم مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،    . اسالمی تصویب شد
از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان       . خلع مسئولیت شد

  .ضدانقالب همسو شد
عـراج  مسـلمانان معتقدنـد م  . نـام دیگـر آن مسجداالقصـی اسـت    » قدس« :المقدس بیت •

عنوان قبله اول مسـلمانان و دومـین    از آنجا آغاز شده است و به) 6(پیغمبر اکرم
هـایی از آن را   اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده اسـت و قسـمت  . حرم است

یهودیان آن را پایتخت یهـود  . خواندند در قدیم آن را اورشلیم می. اشغال کرده است
قبل از  445کوروش شاه ایرانی در سال . اند ساخته هایی گاه در آنجا پرستش. دانند می

امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مسـلمانان در برابـر       . میالد این شهر را آزاد ساخت
  .صهیونیسم متجاوز و غاصب است

این پادگان . در حدود بیست کیلومتري شهر اندیمشک واقع شده است :پادگان دوکوهه •
ارتش به همـین نـام بـود کـه در شـمال ایـن       هاي سازمانی پادگانی از  در اصل خانه
ها قرار دارد و مرکز پشتیبانی نیروي زمینی ارتـش اسـت و در دوران دفـاع     ساختمان
اهللا قرار گرفـت کـه بعـدها بـه      محمد رسول 27طور موقتی در اختیار تیپ  مقدس به

هـا مسـتقر بودنـد و     لشگر ارتقا یافت و تا پایان جنگ در همـین مکـان و سـاختمان   
  .ون نیز در اختیار همان لشکر استاکن

عنـوان مراکـز    منظور پایگاههاي بسیج و مقاومتی بود که از دوران دفاع مقدس به :پایگاه •
. پشتیبانی و جذب نیـرو تحـت مـدیریت و فرمانـدهی بسـیج تشـکیل شـده اسـت        

ترین مراکز نظامی و انتظامی در روزگار ماست که با ابتکار حضـرت   تردید مردمی بی
  .عنوان فرمانده کل قوا تشکیل شد ینی بهامام خم

هـاي دکتـر    از احزاب سیاسی ایران بود که نطفـه اولیـه آن از دوران فعالیـت    :جبهه ملی •
این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از پـنج   . محمد مصدق بسته شد
هاي ایـن جبهـه بـه علـت تعـارض و مواضـع        فعالیت. است  بار تجدید حیات کرده

هـاي دفـاع    در سـال . با نظام جمهوري اسالمی غیرقانونی اعالم شـده اسـت   مخالف
مقدس با نهضت آزادي و سایر تشکلهاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنگ بودنـد،  
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حقـوقی غـرب، مواضعشـان را از نظـام      -هاي سیاسی وابستگی شدید آنان به جریان
  .جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است

بـراي   1350در سـال  . هاي فدایی خلـق ایـران   زمان چریکسا :فدایی خلقهاي  چریک •
مشی وابسـته   از آغاز از جهت خط. مبارزه با رژیم پهلوي فعالیت خود را شروع کرد

هـاي متعـدد و اعـالم جنـگ      اندیشۀ مارکسیسم دانست به علت خیانت. به شرق بود
بـا  . شـود  مسلحانه علیه نظام جمهوري اسالمی ایران غیرقانونی و منحله شناخته مـی 

وابسـتگی  . پایگاه اصلی خود را از دسـت داد ) شوروي سابق(سقوط ابرقدرت شرق 
شدید این تشکیالت به شرقِ آن روز و اندیشه مارکسیستی و عدم شناخت از ایـران  

  »مصحح«. و مردم اسالم، آنها را به انزوا و نابودي کشید
بـود و در جنـگ    )7(علـی  از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین   :بن مظاهر حبیب •

حبیب از کسانی بود کـه بـراي   . جنگید) 7(جمل و صفین و نهروان کنار امام علی
بن عقیـل، نماینـدة امـام بـه کوفـه       نوشت و هنگامی که مسلم هنام) 7(امام حسین

بن عوسـجه در   او به همراه مسلم. رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت
گرفت و در واقعۀ عاشورا همراه دیگـر یـاران    می بیعت) 7( کوفه براي امام حسین

  .آن حضرت به شهادت رسید
روز عاشورا بـه ناگهـان بـه    . بن زیاد بود سردار طلیعۀ سپاه عبیداهللا :حر بن یزید ریاحی •

الطـف شـهادت    پیوست و در رکـاب او بـه یـوم   ) 7(بن علی سپاه اباعبداهللا حسین
عنوان نماد آزادگـی   بعدها حر به. دانند می او را اول قتیل روز عاشورا به کربال. یافت

یقیناً وجود فطرت پاك حر در تغییر موضع او و خروج از صف باطل و . مشهور شد
  »دهخدا«. پیوستن به صف حق بسیار مهم بوده است

نام حزبـی سیاسـی بـود کـه بـا      ): البعث العربی االشتراکی: به عربی( :حزب بعث عراق •
ه منجر به حکومت دراز مدت حزب بعث شـد، بـر   ک.) م1968( 1347کودتاي سال 

سر قدرت آمد، مبـانی نظـري ایـن حـزب بـر پـان عربیسـم، نوسـازي اقتصـادي و          
سوسیالیسم استوار بود، صدام حسین تکریتی یکی از اعضاي برجسـتۀ حـزب بعـث    

عنوان عامل دست امریکا و بـا   شد که پس از پیروزي انقالب اسالمی به محسوب می
ت سایر قدرتها به قصـد تجزیـه ایـران و شکسـت و جلـوگیري از      همکاري و حمای

پس از تلفات و خسـارات بسـیار بـه دو    . صدور انقالب اسالمی، به ایران حمله کرد
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کشور، جاي پاي امریکا و لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کرد و سرانجام از 
که هرگز از جایش سیلی خورد «ایران و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امام 

. این حـزب در طـول تـاریخ در خـدمت اهـداف اسـتکبار بـوده اسـت        . »برنخاست
  ).مصحح(

در محلۀ لومبان اصفهان بـه دنیـا آمـد و    ) ش1307-1357( :بهشتی، سیدمحمد یحسین •
تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی       

ردید و چندي بعـد بـراي تحصـیل در رشـتۀ     تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گ
الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    
دهد، شهید دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل فعالیت گسترده خود را در آگاهی 

هاي سیاسی و مبـارزاتی در رژیـم پهلـوي آغـاز      نسل جوان و نیز شرکت در فعالیت
هاي بسیار گسـترده در تمـام ابعـاد اجتمـاعی و      از انقالب پس از فعالیت کرد و پس

در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري       1360سیاسی و مذهبی در هفتم تیرماه 
  .به دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید ،اسالمی

ا از شـدت  بـود کـه روز عاشـور   ) 7(فرزند شیرخوار امام حسین :اصغر حضرت علی •
وقتی تمام یاران را از دست داد خطـاب  ) 7(امام حسین. تاب شده بود تشنگی بی

در همـین حـال کـه فرزنـد     » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل«: به دشمنان گفت
سوي فرزند پرتـاب کـرد کـه گـوش تـا گـوش        روي دست امام بود، حرمله تیري به

اصـغر را   علـی . آسـمان پاشـید  را شکافت و خـون گلـوي او را بـه    ) 7(اصغر علی
فرهنگ عاشورا، جواد (. نامند می نیز الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره باب

  ).محدثی
قمـري در مدینـه    43بود و در سـال  ) 7(عبداهللا الحسین فرزند ابی :اکبر حضرت علی •

از جهـت سـیرت و   . چهره، زیبا و خوش زبان و دلیـر بـود   جوانی خوش. متولد شد
. بـود ) 6(تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم      وي و صباحت رخسـار شـبیه  خلق و خ
فعاالنـه بـه مبـارزه    ) 7(در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین) 7(اکبر علی
نقل است که در نبـرد  . هاشم در روز عاشورا بود وي نخستین شهید بنی. پرداخت می

پـس از آنکـه   . روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند 
اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا      بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه ةتوسط مر
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ها قـرار   پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزه. کرد به او هجوم آورد
سـال و   19در مـورد سـن شـریف وي برخـی     . گرفت و مظلومانه به شهادت رسید

  .اند سال نوشته 25برخی 
در واقعــه عاشــورا از امــام ) 7(فرزنــد امــام حســن) 7( ســمقا :حضــرت قاســم •

قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی        بـه . اذن میدان گرفـت ) 7(حسین
  .شجاعانه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید. اش نبود اندازه

ی مبارزات -از شاگردان فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی :سیدعلیاهللا  آیتاي،  خامنه •
عنوان یکی از مبارزان شـاخص خطـه    قبل از انقالب، به. حضرت امام خمینی هستند

بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و      . هاي چشمگیري داشت خراسان فعالیت
در . از اعضــاي شــوراي انقــالب بودنــد. چنــدین ســال بــه ایرانشــهر تبعیــد شــدند

سـالمی، امـام جمعـه    هاي مهمی چون سرپرستی سـپاه پاسـداران انقـالب ا    مسئولیت
عالی دفاع، نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـوراي       تهران، نماینده امام در شوراي
، رئـیس  1360هاي جنگ، ترور توسـط منـافقین در    اسالمی، حضور فعاالنه در جبهه

عالی انقالب فرهنگی،  جمهوري اسالمی پس از شهادت شهید رجائی، رئیس شوراي
پس از رحلـت   1368خرداد  14و سرانجام در رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

حضرت امام خمینی توسط مجلـس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام جمهـوري        
از آن تاریخ تـاکنون بـا شایسـتگی تمـام هـدایت امـت       . اسالمی ایران انتخاب شدند

  .دار شد مسلمان ایران را عهده
عوامـل داخلـی    پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی،    :دانشجویان مسلمان پیرو خط امام •

به کارهاي ایذایی، توطئه، آشوب و تفرقه، ترور و  آمریکاخصوص  استکبار جهانی به
. پرداخت پراکنی متعدد می هاي انقالب و شایعه حتی طرح کودتا و تخریب شخصیت

امنی در برخی مناطق از جملـه کردسـتان و گنبـد و منـاطق      ها و نا به تحریک قومیت
انشجویان متعهد و انقالبی با تیزهوشی متوجه شدند این د. پرداخت مرزي و غیره می

ها باید یک مرکز فرماندهی و اطاق فکر داشته باشد پس از بررسـی دریافتنـد    جریان
هـا و دشـمنی و تحرکـات ضـد انقالبیـون در سـفارت        که سرنخ همۀ این مخالفـت 

که بـراي  اي از دانشجویان متعهد، جان برکف و انقالبی و شجاع را  عده. ستآمریکا
عنـوان   حاضر بودند شهادت را بـه جـان بخرنـد بـه     آمریکاهاي  خنثی کردن شیطنت
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نامه بـا شـور    هم پیمان شدند و با نوشتن وصیت» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام«
را اشغال، و اسـناد و مـدارك    آمریکاسفارت . حمله کردند آمریکاانقالبی به سفارت 

بـاوجودي کـه   . دسـت آمـد   به آمریکاالح سفارت بسیار مهم و ارزشمندي از به اصط
اسناد مهمی را در داخل سـفارت خُـرد کردنـد امـا بعـدها بـا حوصـله و شـکیبایی         

و  آمریکـا العاده مدارك رشته رشته شده را کنار هم گذاشـتند کـوس رسـوایی     خارق
از آن تـاریخ بـه بعـد بـه سـفارت      . بسیاري از عوامل داخلی و خارجی آن زده شـد 

ضمناً امام خمینی با وجود مخالفـت آقـاي مهـدي    . گویند می »النه جاسوسی« آمریکا
. وزیـر، حرکـت انقالبـی دانشـجویان را انقـالب دوم نامیـد       عنوان نخست بازرگان به

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آن برهه خدمت بزرگـی بـه انقـالب اسـالمی     
  .کردند

م آقا سید محمدتقی دستغیب در فرزند مرحو) ش1360 -1292( :دستغیب، عبدالحسین •
سـالگی مقـدمات علـوم را     12تا سن . خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان گشود

نزد پدر فراگرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیـز اقامـۀ نمـاز    
جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افشـاي ظلـم و سـتم دسـتگاه        

هاي این عـالم مجاهـد،    بر اثر افشاگري. اخانی همت گماشتطاغوت و استبداد رض
او بعد از سـقوط  . رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد

مصـادف بـا مبـارزات امـام     . دیگر بار به ایران مراجعت کرد 1321رضاخان در سال 
ضـت  ، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نه     1342خمینی در سال 

هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان      
. مدتی در خانۀ خود حصر شـدند  1356فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در سال 

هاي ایشان در اواخر حیات خود امامت جمعۀ شیراز و ریاست حوزة علمیۀ  از سمت
بـه هنگـام عزیمـت بـه نمـاز       1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه . فارس است

قصد قرار گرفتند و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت         جمعه مورد سوء
این شهید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفسـیر و احکـام و       . رسیدند
  .نیز هستند اخالق

ایـران فعالیـت داشـته    » حزب دمکرات کردسـتان «این تشکیالت تحت عنوان  :دمکرات •
فعالیـت خودمختـاري بـراي     ،اصـلی ایـن حـزب از آغـاز تأسـیس      مأموریت .است
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هایی  هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی یکی از جریان در سال. کردستان بوده است
ها  هاي شدید آن به سایر قدرت کرد، وابستگی بود که آرامش را از کردستان سلب می

از آنجـا کـه حضـور    . بپردازدموجب شد که با نظام جمهوري اسالمی ایران به تقابل 
قدرتمند و با تدبیر و کارایی خاص نظام در کردسـتان فلسـفه وجـودي حـزب را از     

بارها با نیروهاي مردمی و . بین برد و نبود پایگاه مردمی او را به انحالل کشیده است
. مسلح درگیر شده اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشـتر در عـراق مسـتقر اسـت    

  .)مصحح(
در شهرستان قـزوین متولـد شـد، تحصـیالت     ) ش 1360 -1312( :جایی، محمدعلیر •

نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمـام رسـانید    ابتدایی خود را تا اخذ گواهی
زمـان،   وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم     1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال   

توانست در رشـتۀ ریاضـی در   تحصیالت خود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و 
. التحصیل شود و به عنوان معلـم در مـدارس مشـغول کـار شـود      مقطع لیسانس فارغ

پـس از  . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شـاه آغـاز کـرد   
چون وزارت آموزش و پـرورش، نماینـدگی    مهمیهاي  انقالب، شهید رجایی سمت

وزیـري   سـمت نخسـت   1359المی و در سـال  مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـ   
بـر اثـر انفجـار     1360شـهریور   8جمهوري اسالمی را برعهده داشت و سرانجام در 

  .دست منافقین کوردل به شهادت رسید وزیري به دفتر نخست
اي زریـن و   او گوسـاله . بـود ) 7(بن ظفر، قریب مهتر حضرت موسـی  موسی :سامري •

که در روز غرق فرعـون  ) 7(براق جبرئیل خاك نعل. مرصع از جواهر ساخته بود
به دست آورده بودند در اندرون آن دردمیده هر بـانگی کـه مالیـم گـاو اسـت از او      

داسـتان سـامري و   . برآمده با همین حیله، گروهی از قوم یهود گوساله پرست شدند
در ایـن داسـتان،   . آمده اسـت ) 7(گوساله او در قرآن ذیل داستان حضرت موسی

  »دهخدا«. دي قوم یهود نسبت به حضرت موسی مشهود استسست اعتقا
شمسی به دنیا آمد و تحصیالت علـوم دینـی را    1308در سال  :سعیدي، سیدمحمدرضا •

  اهللا بروجـردي و حضـرت امـام    او از محضـر آیـت  . در مشهد و قم به پایان رسـانید 
د علیه شاه هاي خو بر دامنه فعالیت 1342خرداد  15خمینی بهره برد و پس از وقایع 

مسـجد او در خیابـان غیـاثی    . المنبر گردیـد  از این رو از جانب ساواك ممنوع. افزود
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 1345اهللا سـعیدي در سـال    آیـت . تهران کانونی براي مبارزه علیه رژیم پهلـوي بـود  
هـاي   روز در زنـدان  61شمسی در پی سخنرانی علیه رژیـم اشـغالگر قـدس مـدت     

هاي خود را از سرگرفت و این بار بـه   دي فعالیتبرد اما پس از آزا ساواك به سر می
ي جنایتکـار، دسـتگیر و   آمریکاهاي استعمار رژیم پهلوي و  دلیل مخالفت با سیاست

تـوان بـه    از آثار این شـهید مبـارز مـی   . هاي شدید به شهادت رسید به سبب شکنجه
اشـاره   »چاپ و نشر جزوات آموزشی«و » کار در اسالم«، »آزادي زن«، »اتحاد اسالم«
  .کرد

عنوان شـهید محـراب معـروف     در تاریخ اسالم به) 7(حضرت علی :شهداي محراب •
در حالی که در محراب نماز به عبادت مشـغول بـود   ) 7(موالي متقیان علی. است

) 7(به شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بود که امام علـی 
در دوران انقالب اسـالمی  . ستگار شدمبه خداي کعبه ر» فُزت و رب الکعبه«: فرمود
خصوص پس از پیروزي انقالب منافقین کوردل طـی سلسـله عملیـاتی بـه تـرور       به

جمله به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت  از آن. ها و یاران امام پرداختند شخصیت
اهللا دستغیب،  آگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم نکردند و به ترور شهدایی چون آیت

اهللا قاضی طباطبایی کـه   اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت اهللا مدنی، آیت آیت
در محراب و در مراسم عبـادي سیاسـی نمـاز جمعـه بـه      ) 7(چون حضرت علی

  .فیض شهادت نائل آمدند
. ش در روستاي گلیرد طالقان دیده به جهان گشود 1289در سال  :طالقانی، سیدمحمود •

اهللا حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائري یـزدي       ه اجتهاد از آیـت نام موفق به کسب اجازه
گردیــده و بعــد از اتمــام تحصــیالت بــه تهــران آمــد و در مدرســه شــهید مطهــري 

ایشـان در کنگـره جهـانی    . به تـدریس علـوم دینـی مشـغول شـد     ) سپهساالر سابق(
شد شرکت کرد و نیز در کنگـره اسـالمی    المسلمین که در کراچی تشکیل می شعوب
شد، دوبار در مقام ریاست هیأت نمایندگی ایران به  بار برگزار می سالی یک قدس که
کـه در  » دارالتقریب بین المـذاهب االسـالمیه  «پس از تشکیل . المقدس سفر کرد بیت

اهللا طالقـانی بـه نماینـدگی مرحـوم      نزدیکی تشیع و تسنن سهمی به سزا داشته، آیت
ایشان به شیخ شلتوت به آن دیـار سـفر    اهللا العظمی بروجردي براي رساندن پیام آیت
هـاي زیـاد در    به پیروي از امام به مخالفت با رژیم پرداخت و به دلیـل فعالیـت  . کرد
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سـعی در آشـنا   » پرتوي از قرآن«در زندان با نوشتن تفسیر . همان سال به زندان افتاد
ـ اهللا طالقـانی پـس از آزادي از زنـدان ن    آیـت . کردن افراد به عظمت قرآن کـرد  ت های

وي در انتخابـات مجلـس خبرگـان    . تالش خود را در جهت پیـروزي انقـالب کـرد   
اولین نمـاز جمعـه در   . عنوان نماینده انتخاب شد قانونگذاري از سوي مردم تهران به

سرانجام در نوزدهم . به امامت ایشان در دانشگاه تهران برگزار شد 1358پنجم مرداد 
هاي علمی و مبـارزات سیاسـی    ها فعالیت مرحوم طالقانی پس از سال 1358شهریور 

ناپـذیر در راه پیـاده کـردن احکـام      شاهی و عمـري تـالش خسـتگی    علیه رژیم ستم
  .اسالمی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت

دروس مقدماتی را . ش در تبریز متولد شد.ه1281در سال  :طباطبایی، سیدمحمدحسین •
طـی یـازده سـال اقامـت در     . عازم نجف اشرف شد سالگی 23در ایران خواند و در 

میـرزاي نـائینی، سـید ابوالحسـن اصـفهانی،      : نجف از محضر عالمان نامداري چـون 
اصـول روش  . محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد   

وچهـار آبـان سـال     سـرانجام در بیسـت  . رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است
  .درگذشت 1360

در . البنین عامریه اسـت  از ام) 7(فرزند حضرت علی ):7(بن ابیطالب بن علی عباس •
عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه     , صحراي کربال پـس از شـهادت سـه بـرادرش جعفـر     

رسـیده  ) 7(اش از امـام حسـین   آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه   حماسه
) 7(بـا حضـرت امـام حسـین    کـه   به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی. است
با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا  . رکاب بود هم

کـه   مشک آب را پر کرد بـدون آن  ،کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند
در برگشـت بـا نبردهـاي سـپاه     . ها برگشت سوي امام و خیمه به. اي آب بنوشد قطره

در دو حمله دست راست و چپش . محاصره آنها قرار گرفت دشمن روبرو شد و در
همـه   بـا وجـود آن  . اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد را قطع کردند و با ضربه

عبـاس  . زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند
بـن   حسـین «. تشهرت داشـ » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به

  .»علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده
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از قبیله ثعلبه، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گرویـد و در راه   :عماربن یاسر •
در مهـاجرت پیـامبر اکـرم از    . نشر دین خداوند رنج و عذاب فراوانی متحمل شـدند 

در . بود) 7(یدر جنگ صفین و جمل همراه عل. اهللا بود مکه به مدینه همراه رسول
عمـار بـه سـبب    . سالگی در جنگ صفین به شهادت رسـید  93ق در سن .ه 37سال 

  .زهد و تقواي بسیار در ادب فارسی نماد تعبد و پرهیزکاري است
در  19/12/63در تـاریخ  ) 3(الزهرا نام عملیاتی است که با رمز یا فاطمه :بدر عملیات •

این عملیـات بـه   . انجام شد) لفزنها -حد فاصل بین قلعه صالح(شرق رودخانه دجله 
خیز هور الهـویزه و ده روسـتا و تصـرف جـاده      آزادي بسیاري از مناطق مهم و نفت

  .معروف به خندق شد
، ایـن عملیـات در تـاریخ هشـتم آذرمـاه      )بستان(القدس  عملیات طریق :بستان عملیات •

رد و در منطقه عمومی غـرب شهرسـتان سوسـنگ   » یا حسین فرماندهی«با رمز  1360
آزادسـازي شـهر بسـتان و تـأمین نـوار مـرزي و       . منطقه عمومی بستان انجام گرفت

عـالوه بـر آزادسـازي    . دسترسی به هورالهویزه از اهداف شاخص این عملیات بـود 
پاسگاه مرزي تنگه بسیار مهم چزابه نیـز آزاد شـد و    5روستاي منطقه و  70بستان و 

مـدت  . وث وجود دشمن پاکسازي شـد کیلومتر مربع از خاك کشور از ل 800حدود 
بین نیروهـاي دشـمن در شـمال غـرب و جنـوب غربـی       . عملیات چهارده روز بود

در ایـن عملیـات تعـدادي از    . نیـز قطـع ارتبـاط شـد    ) جاده فکه، جفیـر (خوزستان 
  .نیروهاي اسالم هم به شهادت رسیدند

نام موسوم بـود   در دوران دفاع مقدس سلسله عملیاتی که به این :المقدس عملیات بیت •
تـرین ایـن    تـرین و مهـم   المقدس که بزرگ عملیات بود، عالوه بر آن عملیات بیت 6

بـن   رمـز ایـن عملیـات یـا علـی     . سلسله عملیـات بـود، بایـد مـدنظر شـهید باشـد      
  :محـور عملیـات  . بود 3/3/61الی  10/2/1361تاریخ عملیات از . بود) 7(ابیطالب

ل خرمشهر، عالوه بر آزادسازي شهر بندري غرب کارون، جنوب غربی اهواز و شما
خرمشـهر،   -خرمشهر، شهر هویزه و پادگان حمیدیه، جاده مهـم و تـدارکاتی اهـواز   

هویزه، آزاد ساختن بخش وسـیعی از منـاطق جنـوب     -کرخه خور، جاده سوسنگرد
  .پاسگاه مرزي نیز فراهم شد 8میهن اسالمی در زیر آتش دشمن و تصرف و تأمین 
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ادرکنـی، در تـاریخ   ) عـج (الزمـان  ایـن عملیـات بـا رمـز یـا صـاحب       :نعملیات رمضا •
از جمله مناطق آزاد شده پس از این . در محور شرق بصره انجام گرفت 23/4/1361

در . عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت  
د زخمـی و  نفر از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـدا       1315این عملیات 

  .نفر بودند 400هزار و  7شدگان بیش از  کشته
بـا   1361در تاریخ دوم فـروردین  ) 3(این عملیات با رمز یا زهرا :المبین عملیات فتح •

منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب    هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به
عملیـات  وسـعت منطقـه   . غربی میهن اسالمی از دست نیروهاي بعثی انجام گرفـت 

مناطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،   . هزار و پانصد کیلومتر مربع بود 2حدود 
هاي سرخه و ارتفاعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد      و مناطق دشت چنانه و زمین

مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشـک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري      . شدند
تا از زیر آتش سنگین دشـمن  اهواز و صدها روس -دزفول، جاده سراسري اندیمشک

در ایـن  . هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد به چاه. بعثی خارج شدند
هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و  25عملیات بسیار مهم و سرنوشت ساز بیش از 

  .اند تعداد اسراي این عملیات را پانزده هزار نفر ثبت کرده. زخمی شدند
 4هاي پیامبر اکرم با کفار مدینه بود که در دامنـۀ کـوه احـد در     غزوه یکی از :غزوة احد •

در این نبـرد،  . کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري، روي داد
آوري غنـائم، کفـار از غفلـت سـپاه      نخست مسلمانان پیروز شدند، اما هنگـام جمـع  
  .ان را شکست دادندمسلمانان استفاده کردند و بر آنها تاختند و مسلمان

کـه در مـاه    .اشـاره دارد  اسـت ) 6(به جنگ بدر از غزوات پیـامبر اکـرم   :بدر غزوه •
رمضان سال دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکـه در سـرزمین بـدر، روسـتاي     

تن از یاران خویش از  313رسول خدا همراه با . کوچکی میان مکه و مدینه، رخ داد
از سوي دیگر . بر دوش داشت) 7(مسلمین را علی پرچم سپاه. مدینه بیرون رفت

سپاه ابوسفیان وقتی از حرکت مسلمانان آگاه شد با فرستادن پیکی به مکـه تقاضـاي   
جنـگ  . نفري عازم بـدر شـدند   950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی. کمک کرد

مسلمانان با وجود تعداد اندکشان بـا امـداد الهـی بـر     . سختی بین دو طرف درگرفت
. هفتادتن از آنان را کشـتند و هفتـاد تـن را بـه اسـارت گرفتنـد      . قریش پیروز شدند
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در ایـن جنـگ حضـرت    . ابوجهل و حنظله، پسر ابوسفیان، در میان کشـتگان بودنـد  
طـوري   پایمردي بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت به) 7(علی

در این جنگ . ست او کشته شدندتن از مشرکان در آن نبرد به د 36شود  که گفته می
هشــام،  ابــن ، ســیره 1المغــازي، جلــد . (تــن از مســلمانان بــه شــهادت رســیدند 14

  ).2، تاریخ طبري، ج1البلدان، ج معجم
از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسیار سخت آغـاز   :غفاري، ابوذر •

مشـرکین  . ز بانگ شهادتین بگفتنبوت پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آوا
ابـوذر را  . داد ترین خللی بخود بر سـر اسـالم راه نمـی    بارها او را بزدند و او کوچک

اهللا  از رسـول . در همان جا درگذشت در اوج سـختی و فقـر  . نفی بلد کردند به ربذه
ابوذر در امت من بزهد چون عیسی بن مریم است : فرماید نقل است که درباره او می

  .عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد. السالم علیه
بـار دیگـر   . قابیل و اقلیما از حوا متولد شدند. فرزند آدم و حوا برادر هابیل است :قابیل •

حکـم خـدا ایـن بـود کـه هریـک بـا        . که حوا باردار شد هابیل و لبودا را بدنیا آورد
. ل با اقلیما و قابیل با لبودادختري که از بطن دیگر متولد شده ازدواج کنند یعنی هابی

خـدا  . چون قابیل این حکم را نپذیرفت و خواهان ازدواج با خواهر بطنی خـود بـود  
قربـانی قابیـل پذیرفتـه    . گفت قربانی کنند، قربانی هرکس مقبول افتاد حق با اوسـت 

سـرانجام بـا ضـربه    . نشد و خشمگین شد و برادرش هابیل را به مرگ تهدیـد کـرد  
خداونـد بـه سـزاي عمـل زشـت و گنـاه       . و او را دفن کـرد . ا کشتسنگی هابیل ر

. اش رانـد  برادرکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود و از وطـن و خـانواده      
  )دهخدا(

. مبارز و شخصیت معروف سیاسی تاریخ معاصر ایـران روحانی  :کاشانی، سیدابوالقاسم •
ز کـرد کـه در نتیجـه ایـن     پس از فرار رضا شاه از ایران مبارزات سیاسی خود را آغا

امـا پـس از آزادي   . مبارزات توسط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد
بـا حمایـت ایشـان از    . در مقام نمایندة مردم تهران به مجلس شوراي ملی راه یافـت 

دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک به دولت، صنعت نفت در سراسر کشـور ملـی   
اهللا کاشـانی مـردم    السلطنه، آیت ار آمدن دولت سرکوب قوامبعد از روي ک. اعالم شد

تیر بار دیگر دولت مردمی مصدق را  30را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 
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اهللا  اما پـس از کودتـاي امریکـایی زاهـدي و بازگشـت شـاه، آیـت       . به قدرت رساند
 80رزه بـا اسـتعمار در   نشین شد تا اینکه سرانجام بعد از عمري مبـا  کاشانی نیز خانه

  .سالگی بدرود حیات گفت
خواه بود کـه در پـی مبـارزات خـود      روحانی مبارز و عالمی آزادي :، سیدحسنمدرس •

رضـاخان   1299هاي بیگانگان در زمان کودتاي  علیه ظلم حکومت داخلی و دخالت
 عنـوان  وي پس از سقوط کابینه سیدضیاء از زنـدان آزاد و بـه  . دستگیر و زندانی شد

هـاي خـود    سرانجام در پی تشدید مخالفـت . نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت
علیه حکومت رضا شاه به خواف تبعید و سپس به کاشمر منتقل شد و همان جـا بـه   

ــید    ــهادت رس ــه ش ــی ب ــل دولت ــت عوام ــه . دس ــه حرف ــدرس از جمل ــرین  اي م ت
سخنان خـود اکثریـت    هاي ایرانی بود که با وجود اقلیت همیشگی، با پارلمانتاریست

از شـهید  » سیاست ما عین دیانـت ماسـت  «شعار معروف . کشید را به سمت خود می
  .مدرس است

هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیـده بـه    1293در سال  :مدنی، سیداسداهللا •
در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت     . جهان گشود

ز استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع  دیري نپایید که ا. کرد
اهللا خوانسـاري اجـازه    کوه کمري و آیـت  اهللا حجت اهللا حکیم، آیت بزرگی چون آیت
ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسـد  . اجتهاد بگیرد
عنـوان   همـدان بـه  پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم    . طاغوت گذراند

اهللا قاضی بـه   پس از شهادت آیت .نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد
اهللا مـدنی در بیسـتم    آیـت  .فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت 

هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    پس از اتمام خطبه 1360شهریور 
  .کوردل به شهادت رسید

ایـن مسـجد را   . در شهر قدس و نخستین قبلـه مسـلمانان بـوده اسـت     :سجد االقصیم •
اي  در زلزلـه . سـپس فرزنـدش سـلیمان تکمـیلش کـرد     . بنا کرد) 7(حضرت داود

نـام  . الـدین ایـوبی مرمـت شـد     میالدي توسط صـالح  585شدید ویران شد در سال 
بوط به معراج پیامبر االقصی در قرآن مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مر مسجد
مـن المسـجد الحـرام الـی      سبحان الذي اسري بعبده لیالً«: آمده است) 6(اسالم
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این مسجد بارها از سوي یهودیـان افراطـی و صهیونیسـت مـورد     » المسجد االقصی
میالدي قسمت جنوب شـرقی مسـجد بـه آتـش      1969تهاجم قرار گرفته و در سال 

هـاي مهـم مقاومـت مسـلمانان      اکـز و پایگـاه  عنـوان یکـی از مر   امروز به. کشیده شد
  .شود فلسطین نامیده می

اي روحانی متولد شـد و در   در مشهد در خانواده) ش 1357 -1298( :مطهري، مرتضی •
وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر  .اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت
اسـتاد  . بایی بهره جسـت اهللا بروجردي و عالمه طباط استادانی چون امام خمینی، آیت

هاي خود  بعد از عزیمت به تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی 1331مطهري از سال 
اي مهـیج   بعد از سـخنرانی  1342را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد و در سال 

علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس از آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی و آموزشـی و     
اي از آگـاهی   ز سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پس از آن لحظـه مبارزاتی خود را ا

پـرداز   تـرین نظریـه   عنوان مهـم  بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به
بـه دسـت    1358اردیبهشـت   11امـا سـرانجام در    .جمهوري اسالمی نـامبردار شـد  

  .گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید
در آنجـا بـه   . در همـدان دیـده بـه جهـان گشـود     ) ش.  ه( 1307در سال  :مفتح، محمد •

سپس به حوزه علمیه قـم  . تحصیل دوره دبستان و مقدمات علوم اسالمی روي آورد
که در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیـز   درحالی. مهاجرت کرد

رزات هـاي مهـم مبـا    نقش شهید مفتح در صـحنه . موفق به اخذ درجه دکتري گردید
در . بسـیار حسـاس بـود    1357شـکن عیـد فطـر     انقالبی از جمله اقامه نماز دشـمن 

هاي نماز جمعه براي اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاري کـرد و   خطبه
رهبري امام را مورد تأکید قرار داد و مردم را به راهپیمایی براي روزهاي بعد دعوت 

اي انقالب، از طـرف امـام بـه عضـویت ایـن شـورا       شهید مفتح با تشکیل شور. کرد
عنوان عضو هیـأت   اهللا مفتح، به آیت. درآمد و در این سنگر منشأ خدمات شایانی شد

آذرمـاه   27سـرانجام در  . پرداخـت  علمی دانشگان تهران، به تـدریس و تحقیـق مـی   
ز به همراه دو تن از پاسداران جان بر کف خود در مقابـل دانشـکده الهیـات ا    1358

ــهادت رســید   ــه ش ــان ب ــافق فرق ــک من در صــحن حــرم حضــرت  و ســوي گروه
  .به خاك سپرده شد) 3(معصومه
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با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي    1344در سال  :منافقین •
پس از پیـروزي  . اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند. تشکیل شد

شـد تـا در    هوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی انقالب اسالمی، هر روز با جم
هاي آنان  فعالیت. علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي آوردند 1360خرداد 

پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه  . از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد
ري و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـو        آمریکا

سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه   . کردند اسالمی ایران فعالیت می
اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند     . کردند آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می

ــه ــزدوران  ب ــوان م ــاعن ــانی و   آمریک ــتکبار جه ــا اس ــیس و اســرائیل همســو ب ، انگل
  .رندها فعالیت دا ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت

از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       1357در  :علی منتظري، حسین •
به دستور امام خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه      1368انتخاب شد و در 

ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و    
  .مردم بودند

وي بـردة  . بـود ) 7(اسد و از اجلۀ اصحاب حضرت علی بنی از موالیِ :میثم ابن یحیی •
او را خریـد و آزاد کـرد و میـثم نـزد     ) 7(اسـد بـود و حضـرت علـی     زنی از بنی

سپس در کوفه سکونت گزید و به سبب عالقه و ارتباطی کـه  . باقی ماند) 7(علی
بن زیاد، امیـر کوفـه، او را زنـدانی سـاخت و      داشت، عبیداهللا) 7(با حضرت علی

هاشم کرد  پس بر چوبی به صلیب کشید و او در آن حال شروع به بیان فضایل بنیس
زیاد دادند و بدو گفتند که این برده شما را مفتضح ساخت،  و چون خبر آن را به ابن

امر کرد که او را لجام نهادند و این نخستین بار بود که در تاریخ اسالم کسی را لجام 
ق و ده روز پـیش  .ه 60به قتل رساندند و آن در سـال  زدند و سپس با نیزه او را  می

). 294، ص  8از االعالم زرکلـی، ج . (به عراق بوده است) 7(از ورود امام حسین
) 7(هاي کوفه و از اجلۀ اصحاب حضرت امیرالمؤمنین علی ابوسالم میثم از ایرانی

ـ ) 7(بوده و او را عبیداهللا زیاد ده روز قبل از آنکه حضرت امـام حسـین   ه عـراق  ب
  ).دهخدا. (وارد شود در کوفه به قتل رساند
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نامش یونس معروف . از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل :میرزا کوچک جنگلی •
ق دیـده بـه   .ه 1298خان فرزند میرزا بزرگ از مردم رشت در سـال   به میرزا کوچک
یـه  آباد رشت و مدرسـه محمود  مقدمات علوم دینی را در مدرسه صالح. جهان گشود

هاي بسیار تصمیم به تأسیس نهضت جنگـل   پس از فراز و نشیب. شمیران فرا گرفت
الـدین و سـایر    خـان و سـردار محیـی    االطبـاء و میـرزا کـریم    با دکتر شـمس . گرفت

فـردي معتقـد بـه    . مجاهدین گیالن براي اخراج بیگانگان از ایران به مبارزه پرداخت
سـرانجام  . د، اما از مقدمات فراتر نرفتمدتی طلبه علوم دینی بو. احکام شریعت بود

دهخدا بـا  «. با مرگ مشکوك او نهضت جنگل هم خاتمه یافت) ش 1300(در سال 
  »تلخیص

مشهور به نواب صفوي از رهبران اصلی سازمان  ):نواب صفوي( میرلوحی، سیدمجتبی •
ترتیـب رژیـم طـاغوت     بـدین . فدائیان اسالم همراه سه تن از همرزمانش شهید شـد 

خواهی سخن گفته بود به شهادت  زي متعهد و انقالبی را که فقط بر مبناي اسالممبار
اي روحـانی   هجـري شمسـی در خـانواده    1305شهید نواب صفوي در سال . رساند

وي . متولــد شــد و تحصــیالت متــداول را در کنــار تحصــیالت حــوزوي ادامــه داد
مبارزات مسلحانه اسالمی گشاي  مکتبی است که راه -بنیانگذار اولین سازمان انقالبی

فداییان اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران . بود
هاي خارجی و روشنفکرنماهاي وابسته به غرب را سـرلوحه اهـداف خـود     و قدرت

  !قرار داده بودند
نـوري از   بن مال عباس نوري مازندرانی معروف به شیخ) حاجی شیخ( :اهللا نوري، فضل •

پس از تحصیل علوم دینی . فقهاي امامیه و از مراجع تقلید اوایل قرن چهاردهم است
مقیم تهران گشت و در وقایع مشروطیت به حمایت و همراهـی از محمـدعلی شـاه    

خواه  قاجار و به مخالفت با طباطبایی و بهبهانی، دو روحانی صاحب نفوذ و مشروطه
به دار آویخته شد و در قم  1327رجب  13و در  پس از فتح تهران گرفتار. پرداخت

از تصانیف او تذکره الغافـل و ارشـاد الجاهـل و صـحیفه مهـدویت را      . مدفون است
  )دهخدا. (توان نام برد می

بـا جـدایی از جبهـه ملـی ایـران و       1340حزبی سیاسی بود که در سال  :نهضت آزادي •
یر کل آن آقاي مهدي بازرگـان  اولین دب. اسالمی تأسیس شد -تأکید بر هویت ایرانی
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بعدها به علت خروج از مسیر کلـی  . بود که تا هنگام مرگ در این سمت قرار داشت
و حرکت در جهت خالف حرکت جمهـوري اسـالمی و اخـذ مواضـع مخـالف، از      

  .شان غیرقانونی اعالم شد سوي امام فعالیت
د، هرکـه باشـد   آن است که با فعل بعضی از مکلفان منظور حاصـل شـو   :واجب کفایی •

در هر صورت اگـر افـرادي در   . مانند جهاد) عدة مکلفان معین نیست(کند  فرق نمی
گیرد انجام وظیفـه نماینـد، تکلیـف از     اي که حکم واجب کفایی بدان تعلق می زمینه

  ).نامۀ دهخدا لغت. (گردد عهده بقیه ساقط می
ا اهللا، یا اهللا، یا اهللا در منطقۀ با رمز ی 20/1/62نام عملیاتی است که در تاریخ  ):1(والفجر •

این عملیـات مقـدمات عملیـات متعـدد     . عملیاتی شمال غرب فکه انجام شده است
چندین روستا و سه ارتفـاع در منطقـه حمـرین و یـک     . بعدي را فراهم آورده است
اقدامات مهندسی ایـن عملیـات بـه عهـده جهـاد سـازندگی       . پاسگاه آزاد شده است
 18/11/1361ناگفته نماند قبل از این عملیات، در تاریخ . ر گرفتاستان مازندران قرا

چزابـه بـا موفقیـت انجـام      -نیز عملیات والفجر مقدماتی با همان رمز در محور فکه
به احتمال قـوي شـهید   . کیلومتر از مناطق نظامی آزاد شده است 300شده که حدود 

 .فرستد درود میآجودانی در ابتداي وصیت نامه به روح شهداي آن عملیات 
کـار رفتـه اسـت بـا دو      هاي متعددي در قرآن به تعبیر وراثت ارض در آیه :وراثت زمین •

گـرفتن زمـین از    بازپس) ب. اند که هدایت شده وراثت زمین به آنان) الف: نگاه ویژه
: سورة زمـر چنـین آمـده اسـت     74در آیه . اند آنان که از پیشینیان آن را به ارث برده

ه و اورثنا االرضوقالوا الحم« عدنا و و گوینـد سـپاس و   «: ترجمـه » ...دهللا الذي صدقَ
را بـه  ) بهشت(ستایش خداي راست که وعده خویش را به ما راست داشت و زمین 

  .ما میراث داد
هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده      . فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است :هابیل •

حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      . طن دیگر به دنیا آمدندشدند و قابیل و اقلیما از ب
. توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد  خواهر تنی نمی

هابیـل نخسـتین کسـی    . قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت
بیـل را بـه خـاك سـپرد در     گویند جایی که قابیـل ها . بود که توسط برادر کشته شد
بـه درگـاه   ) قابیـل و هابیـل  (وقتی قرار شد هر دو برادر . کوهی حدود سراندیب بود
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خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورده بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از      
. هابیل شـبان بـود  . قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد

  )دهخدا. (زند دوم آدم و حواستهابیل فر
از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جوانی پیرو  :اکبر رفسنجانی، علی هاشمی •

قبل از انقـالب مکـرر از سـوي رژیـم     . مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد
سرپرسـتی  : هایی چون دار مسئولیت پس از انقالب اسالمی عهده. پهلوي دستگیر شد

ور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي   وزارت کش
... و ، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري  عالی انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران

  .اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند هم. شد
وزیري بر اثر انفجار بمـب کـه توسـط     دفتر نخست 1360شهریور  8در  :هشت شهریور •

عنـوان   رزم دیرینه، شهید محمـدعلی رجـایی بـه    نافقان کار گذاشته شده بود، دو همم
وزیر در این حادثه  عنوان نخست رئیس جمهوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به

  .دلخراش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند
دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري اسـالمی واقـع در سرچشـمه تهـران محـل           :هفت تیر •

هاي سرشناس کشوري بود کـه در شـب هفـتم تیـر      بسیاري از شخصیتگردهمایی 
هـاي انقالبـی و    تـن از چهـره   72وسـیلۀ بمـب منفجـر گردیـد و بـیش از       به 1360

دسـت   نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري اسالمی به
از در ایـن حادثـه غیـر انسـانی تعـدادي      . منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند

اهللا دکتـر سـیدمحمد    کـه در رأس آنـان شـهید آیـت     -هاي انقالب اسالمی شخصیت
  .به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند -حسینی بهشتی قرار داشت

» )7(کلمـات االمـام الحسـین    عـۀ موسو«عبارتی که در کتاب  :هل من ناصر ینصرنی •
 یـۀ صر الذرهل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ین«: آمده این است

) 506ص (» االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول 
اي  آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده     : ترجمه

را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هسـت بـراي       ) 6(هست که ذریت پاك رسـول 
  دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(فرزندان بتول
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