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پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند، یک روز هم یکـی             

 »ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید نامه از این وصیت
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منشور رسمی و قانونی انقالب و کشور عبارت است از قانون           
همۀ چیزهایی که براي ادارة امور ملت الزم است،         ... اساسی ما 

منـشور  . به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد       
هــاي  نامــه نامــۀ امــام و وصــیت معنــوي انقــالب هــم وصــیت

دا کـه در    ها را بخوانید و ببینید شـه        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  ! آرمانهاي یک ملت، کسی به این آسانی دست بشوید        

 .هاي سعادت ماست که باید دنبال کنیم ماست؛ اینها مایه
 1381 آذرماه- 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
 1359فعالیت انتشاراتی در بنیاد مقارن با تأسیس این نهاد مهـم و انقالبـی در سـال    آغاز   

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      

بنیاد حائز اهمیت دانست، تأسیس انتشارات شـاهد بـا هـدف            گیري و توسعه      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           
 شـیوه علمـی و تخصـصی         رگران به هاي نشر شاهد بر روي انتشار اسناد شهدا و ایثا           فعالیت

تاکنون کمرنگ بوده است و لذا وجـه ادبـی و غیراسـنادي در نـشر 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              
م گردید، انتشار اسناد دست اول آن بزرگـواران         آوري و تنظی    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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ر ایثـارگران بـه افـزایش و    هاي علمی براي پردازش و نـشر آثـا     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 
آن را بر مـا     دهنده جایگاه ویژه این اسناد بوده و ضرورت انتشار            ویژه وصایاي شهدا نشان     به

 .سازد آشکار می
 جلد قبل، نظرات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتر انتـشارات شـاهد رسـید و                  پنجدر   

 .مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید
 )دفتـر دوم   (هاي شهداي استان سـمنان     وصیت نامه نامه از      وصیت 105این کتاب حاوي     
هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسـناد و آثـار شـهدا و     ها وبازنگري ست که حاصل بررسی   ا

در اینجا شایسته است که از آقاي دکتـر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه زبـان                 . ایثارگران است 
و پژوهـشگر ادبیـات      وادبیات فارسی دانشگاه تهران، رئـیس بنیـاد دانـشنامه نگـاري ایـران             

ویـژه در     هاي دانشگاهی و پژوهشی به      عنوان چهره نام آشنا در عرصه      وتاریخ دفاع مقدس به   
حوزه دفاع مقدس و همکارانشان که زحمت تـدوین ایـن مجموعـه را بـه عهـده گرفتـه و                     

 .اند تشکر و قدردانی شود وقفه داشته تالش بی
هـاي کارشناسـان و صـاحبنظران گرانقـدر      همچنین جا دارد که از رهنمودها و مساعدت     

صـمیمانه تقـدیر و تـشکر    ... زاده، دکتر کیانوش کیـانی و   دکتر اکبر اشرفی، امیر رزاق    : آقایان
 .نماییم

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

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

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

 نشر شاهد
 1391فروردین 
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 1محمدحسین افتخاري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
تومنون باهللا و رسـوله و       * تنجیکم من عذاب الیم    ةتجاریا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی        «

 2.»م و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمونلکاهللا باموا تجاهدون فی سبیل
 3.»الحمدهللا الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا«
ش ا  و دختـر گرامـی    ) 6(ان به رسول گرامی، حضرت محمـدبن عبـداهللا        پای  درود بی  

ــه اول آنهــا حــضرت علــی ) 3(حــضرت فاطمــه زهــرا ــام بزرگــوار، ک ــن  و دوازده ام ب
است که با نثـار جـان خـود درخـت     ) عج(و آخر آنها حضرت مهدي موعود    ) 7(ابیطالب

پایـان بـه      د و درود بـی    اسالم را آبیاري و بارور نموده و این راه را به پیروان خـود آموختنـ               
هـاي    که سربازان اسالم را در جبهـه      ) عج( حضرت مهدي  ،آخرین فرزندشان، نورچشم زهرا   

هـاي نیمـه     که با نالـه ، امام خمینی،شبرحقفرمایند و درود به نایب  حق علیه باطل یاري می    
ري تـو   اي پروردگار رحیم، در این هنگام که به یا        .طلبد  را به یاري می   ) عج(شبش امام زمان  

اهللا اشـتري مـن       ان«:  مجیدت، ارائـه طریـق خواسـتم، فرمـودي         ،و با استعانت از قرآن کالم     
شناسم چقدر کثیـف و        خدایا من که خودم را می      4»ۀالجن المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم     

 . کارم گنه
ــی    ــارم برافکن ــرده زک ــه پ ــر ک ــشر گ  در ح

 

ــن    ــشر ز روي م ــحنۀ مح ــیاه ص ــردد س  5گ
  

                                           
 .نوشته شده است» 1362 و بهمن 1404 االول  جمادي«در باالي وصیت تاریخ  -1
اید آیا شما را بر آن بازرگانی راه نمایم کـه شـما را از عـذاب دردنـاك          اي کسانی که ایمان آورده    «. 11 و   10/ صف -2

 جهاد کنید، این براي شـما بهتـر   هاي خویش ها و جان برهاند؟ به خدا و پیامبر او ایمان آوردید و در راه خدا با مال 
 .»دانستید است اگر می

ستایش خداي را که ما را بر این مقام رهنمایی کرد که اگـر هـدایت و لطـف الهـی     «.  سورة اعراف 43بخشی از آیه     -3
 .»یافتیم نبود ما به خود در این مقام راه نمی

 .» بهشت خریداري فرمود ان را در برابر نعمتهاي مؤمن ها و مال خداوند جان«.  سورة توبه111بخشی از آیه  -4
 .خواندند ها و مراسم خاص می هایی در جبهه هایی است که گروه مداحان به مناسبت شعر از جمله سروده -5
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بینم، ولی از آنجایی که       نمی) اي  آیه( من که خود را الیق چنین فرمایش         ،ریماي خداي ک   
بخشی، لذا با توفیقات تو اي غفـور، در راه            کاه فرمانبرداریت می  ه  تو کریمی و کوه گناه را ب      

ي تـا عملـم خالـصاً       نگـه دار  هـا     امیدوارم دستم را بگیري و مرا از لغزش       . گذارم  تو قدم می  
اهللا الیخلـف     ان «:و در قرآنت فرمودي    »الکریم اذا وعد وفا   «دانم که     ن می اهللا باشد، چو    لوجه
طور که در استخاره آن آیه شریف را ارائـه طریـق              اي خداي کریم، امیدوارم همان     1.»المیعاد

را خالصاً لوجِه بـه ایـن حقیـر مـذنب روسـیاه عطـا          »  فی سبیلک  الشهادة«فرمودي و توفیق    
 . خود قرار دهیفرمایی و مرا در جوار رحمت

 از تمام همشهریان عزیز و فامیـل محتـرم اسـتدعاي عفـو دارم و از فرزنـدان            ،در خاتمه  
و کتابخانـه  ) 7(االئمـه  ي مـسجد ثـامن  نگه دارم انتظارم دارم که در  ا  عزیز و همسر گرامی   

، )7(عبـا   سعی بلیغ بفرمایند و با برپا داشتن اعیاد مذهبی و مراسم سـوگواري خـامس آل               
 .ندنگه داررا زنده اسالم 

 »تبع الهدياوالسالم علی من «
 محمدحسین افتخاري

                                           
 .»ناپذیر است محققاً وعده خداوند تخلف«.  سورة رعد31بخشی از آیه  -1
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 19 افتخاري، محمدحسین     ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دهد کسی که پروردگار را شناخت تن به ذلت نمی. 
I از مرگ سرخم ناالن نشوید. 
I بیشتر به هدف شهدا فکر کنید. 
I شوید ها نمی  اسیر ابرقدرت،اگر اسالم را شناختید. 
I مسجد را ترك نکنید. 
I مسائل اسالمی و دینی باشیدشتر به فکر آشنایی بی. 

 غفور :نام
 پور افتخاري :خانوادگی  نام

 صفر :پدر نام 
 جهان :نام مادر

 1339 سوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد

  متوسطهة پایان دور:یالتتحص
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 نوزدهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  کوشک:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهر ایوانکی زادگاهش:مزار



 21پور، غفور       افتخاري¹استان سمنان 

 1پور غفور افتخاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
ال یستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سـبیل اهللا بـاموالهم و                 «

 و کالً وعداهللا الحـسنی     جۀانفسهم فضل اهللا المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین در         
 2.» فضل اهللا المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماو

 سالم علیکم
همتا و ستودن خاتم پیـامبران، بدانیـد کـه خداونـد تبـارك و تعـالی                   پس از ستایش ایزد بی    

عنایت فرمودند و آنقدر آگاهی نصیبم کردند که آن پاك پروردگار را از روي فهم و درك و                  
ا شناخت و از روي آگاهی پی بـه وجـود خـداي             آیات شناختم و دنیا بداند کسی که خدا ر        

 دیگر تن به خواري و      ،جل برده است و به فرمان آن بزرگوار احکام اسالم را شناخت            عز و 
چرا که پروردگار عالمیان الگوهاي خوبی براي زندگی مـا معرفـی کـرده،              . ذلت نخواهد داد  

ي خوبی است بـراي     رسول من الگو  «ش و خود در کتابش گفته است        ا  همانند رسول گرامی  
 مگـر ممکـن   ،مان قرار دهیم  را الگوي زندگی)6( حال اگر ما زندگی پیامبر اکرم   3.»شما

 . این بود مقدمه و تذکري براي خداشناسی. است دچار ذلت شویم، هرگز
 و  )6( پیـرو حقیقـی پیـامبر      ، خمینـی کبیـر    ،پس از درود فـراوان بـه موسـی زمـان           

و شهیدپرورمان و بعد از سالم به پدر و مادر و بـرادران         و با درود به ملت بیدار        ):(ائمه
 امیدوارم از مرگ سـرخم گریـان و   ،هاي تحت ستم و خواهرم و تمام دوستان و تمامی ملت     

 بیـشتر   ،ناالن نشوید و باز آرزو دارم بعد از مرگم به جاي اینکه زاري کنید و بر سـر بزنیـد                   
                                           

: ، محـل شـهادت    19/2/1361: ، تـاریخ شـهادت    1339 :تـاریخ تولـد   «: در باالي وصیت به صورت تایپی آمده است        -1
 .»المقدس بیت: کوشک، نام عملیات

مسلماً آن دسته از مسلمانان که بدون علت بیماري یا عذر واقعی از جهاد کناره گرفتند با مجاهدانی کـه                    «. 95/ نساء -2
که با مال و جـان خـود در راه خـدا    خداوند مجاهدانی را . کنند، برابر نیستند در راه خداوند با مال و جان جهاد می      

نشینان برتري بخشیده است و خداونـد بـه هـر یـک بهـشت را                  گیران از جنگ و خانه      جهاد کردند، مسلماً بر کناره    
 .»نشینان با عنایت پاداشی بزرگ برتري اراده فرموده است وعده فرموده، ولی خداوند مجاهدان را بر خانه

البته شـما را در اقتـداي بـه    «ترجمه » حسنۀ ةاسواهللا   لقد کان لکم فی رسول    «. این آیه قرآن است   اي آزاد از       عبارت شهید ترجمه   -3
 .21/ احزاب. اهللا چه در صبر و چه در مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصاف و افعال نیکو خیر و سعادت بسیار است رسول
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بیشتر به فکر آشـنایی مـسائل اسـالمی و        فکر کنید به اینکه هدف شهدا از جهاد چیست؟ و           
شـما خودتـان    . شوید  ها نمی   دیگر اسیر ابرقدرت   ،چرا که اگر اسالم را شناختید     . دینی باشید 

شـوم کـه    عنوان یادآوري متذکر مـی   فقط به.اید  بهتر از من روش شناخت اسالم را یاد گرفته        
کنم اگر در زمان حیاتم باعـث         در پایان فقط از پدر و مادرم تقاضا می         .مسجد را ترك نکنید   

 تنهـا آرزویـم    . دیگـر عرضـی نـدارم      .ام، گناهان مرا ببخشند و حاللم کنند        شان شده   ناراحتی
 . اهللا است حاکمیت حزب

 »والسالم«
 به امید پیروزي اسالم
 پور غفور افتخاري



 23پور، غفور       افتخاري¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دهم به وحدانیت خدا شهادت می. 
I دهم  معصوم شهادت میبه وجود رسول خدا و امامان. 
I شود روز قیامت حق مظلومان از ظالمان گرفته می. 
I قبل از روز حساب توبه کنید. 
I خاطر خدا عبادت و طاعت کنید به. 
I به هوش باشید که خون شهیدان از بین نرود. 

 سیامک :نام
 افرادي :خانوادگی  نام

 رمضان :پدر نام 
 لیال :نام مادر

 1344 یکم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:هکنند ارگان اعزام

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

ــزار ــاي  :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش  گل
 شهرستان سمنان



 25 افرادي، سیامک     ¹استان سمنان 

 سیامک افرادي
 

  الرحمن الرحیم اهللا بسم
 . خداوند رحیمنام به خداوند درهم کوبنده مستکبرین و نام به اهللا، نام به
 1.»ربهم یرزقون الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند  تحسبن ال و«
انـد و نـزد ایـشان روزي          اند، بلکـه زنـده      اند مرده   نپندارید آنهایی که در راه خدا جهاد کرده       «

 .»خورند می
حقش الحسن عسکري روحی و ارواحنا الفداء و نایـب بـر         ابن با سالم به حضرت حجت     

دهـد بـه وحـدانیت خـدا و شـهادت        دلم شهادت می وپوست و استخوان و زبان   . امام امت 
دهـم   رسـول خـدا و بنـده پـاك اوسـت و گـواهی مـی           ) 6(دهم که حضرت محمد     می

بنده خدا و امام اول من است و پس از شـهادت بـه وجـود یـک یـک                    ) 7(حضرت علی 
روز رسـتاخیزي وجـود دارد کـه در    دهم که قیامتی وجود دارد و       امامان معصوم شهادت می   

 و آن   3شـوند    زنده مـی   2انها براي پاسخگویی به کردار و گفتار و پندارش          آن روز همۀ انسان   
آن . شـود    آن روز روزي است که حق مظلومان از ظالمان گرفته مـی            .روز روز حساب است   

  بـه آن طـرف و ایـن طـرف    4ها ماننـد مرغـان مـست و هراسـان     روز روزي است که انسان    
هـاي مـؤمن چـون        و در آن زمـان انـسان       )6 و کفر ورزیدند   5آنهایی که کافر شدند   (روند    می

 خـود را بـراي آن       ،ها خورشید رخشان یک سر و گردن از دیگران بلندترند و پس اي انسان            
 . کنید که در آن موقع براي توبه دیر است7روز آماده

 : حال سخنی با مردم شهید پرور سمنان

                                           
 .169/ آل عمران -1
 .»پندارش«در اصل وصیت  -2
 .»شویم می« در اصل وصیت -3
 .»حراسان« در اصل وصیت -4
 .»شدن«در اصل وصیت  -5
 .»ورزیدن« در اصل وصیت -6
 .»آمده« در اصل وصیت -7
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 روي نـافهمی     از کنم که اگر از من       و آشنایان و یا دیگران درخواست می       از تمام دوستان   
خواهنـد و     اند ببخشند و اگر از من چیزي یا پـولی مـی             عمل بدي و یا گفتۀ ناپسندي شنیده      

 آنهـایی   ]از [خبرم، حتماً از خانواده دریافت کنند تا روح من شاد گردد و حـال               من از آن بی   
بیننـد از دیـن خـدا و رسـول او              که از یک مسئول مـی      ترین عملکرد بدي   که تحت کوچک  

 یا در اثر کمبودهاي مادي به تمام سران         ،شوند  کشند و از صراط مستقیم خارج می        دست می 
 خـاطر  بهآیند و تمام عبادت و طاعت خود را    خواهم که به خود      می ،دهند  مملکت دشنام می  

ت صـبور باشـند کـه خداونـد         را از خدا بخواهنـد و در همـۀ مـشکال           پاداش آن . خدا کنند 
دهد و به هوش باشـید         عظیمی به آنها می    2 صبرشان ارج  خاطر  به و   1صابرین را دوست دارد   

که خون شهیدان از بین نرود تا در روز قیامت با بدنی از خون جلوي شـما را بگیرنـد و از                      
 .شما بازخواست کنند

 : و حال سخنی با خانوادة خود
. پوشـی کننـد    ه مرا ببخشند و از کارهایی که از من سرزده چشم          خواهم ک   از پدر و مادرم می    

اید، مخـصوصاً مـادر عزیـزم کـه       کرده 3 بزرگ يدانم که مرا با چه مشقتی و با چه دشوار           می
شما تا صبح بیدار مانده و مرا راه برده و چه بسا در نیمه شب مـرا بـه دکتـر در زیـر بـاران                    

 آفتـاب از خانـه      4سال تمام هر روز قبل از طلـوع        30فراوان رسانده و پدر عزیزم که حدود        
هاي شـما را      من نتوانستم زحمت   . و آسایش ما کار کرده است      5بیرون رفته و براي تهیه غذا     

 ولی انـشاءاهللا در روز قیامـت جبـران تمـام زحمـات شـما را بکـنم و از شـما                       ،جبران کنم 
 تا همه مردم بروند و بعـد   ، صبوري کنند  6ریداسپ  خواهم در آن روزي که مرا به خاك می          می

 7.خواهند هرچه می
                                           

 .»دارند« در اصل وصیت -1
یا » وعنداهللا اعظم الدرجه  «. تواند به معنی قیمت و بها باشد        است، اگرچه واژه ارج نیز می     » اجر« احتماالً منظور شهید     -2

 .کند د از آن براي پاداش عمل صالح و خیر و نیکو یاد میاجر عظیم که خداون
 .»بزرگم«در اصل وصیت  -3
 .»طلول« در اصل وصیت -4
 .»قضا« در اصل وصیت -5
 .»سپردید می« در اصل وصیت -6
 .آید که وصیت ناقص باشد و قسمتی از وصیت در اختیار نباشد از سیاق کالم چنین برمی -7



 27 افرادي، سیامک     ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I باشد به جبهه آمدن من فقط انجام تکلیف از سوي مرجع و رهبرم می. 
I منافقین و ستون پنجم گمراهند. 
I به دنبال علم بدون تزکیه نباشید. 
I از پدر و مادرم توقع صبر و دعا دارم. 
I  استارسال پیامبران براي هدایت جامعه. 
I آنها که دنبال علم بدون جهت و بدون تزکیه رفتند، اشتباه کردند. 

 علی :نام
 افضلی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 فضه :نام مادر

 1344 ششم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  کاردانیة دانشجوي دور:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 اردیبهشت  ونهم  بیست:هادتتاریخ ش
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار



 29      افضلی، علی¹استان سمنان 

 علی افضلی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 سالم علیکم

خداوند کرات و سیارات و ستارگان را آفرید، خداوند تمام جانوران، پرندگان، خزنـدگان و               
خلوقات کیـست کـه      حال با پیچیدگی این م     . آفرید ، که موجودي ناشناخته است    ،]را [انسان

 .بگوید خالقی نیست براي آفریده شدن اینها
 نـام   بـه یک واحدي است    ،  انگیز  ما یقین داریم بر اینکه خالق تمام این موجودات شگفت          

هـا را در هـر        خداوند براي پیاده کردن دین خود و اسالم هزاران پیامبر فرستاد که انسان            . اهللا
بشر بیاموزند که اول آن حـضرت آدم و آخـر آن            زمان هدایت کنند و هدف از خلقت را به          

بعد از خود جانشین انتخاب کـرده کـه         ) 6(باشد و پیامبر اسالم     می) 6(پیامبر اکرم 
باشند که در طـی چنـد سـال            معصومین ما می   1رسایباشد و     می) 7(اول آن حضرت علی   

 . اند تا سر حد شهادت براي هدایت جامعه کوشش بسیاري کرده
باشد و ولی     دست ولی فقیه می   ه  هدایت جامعه ب  ) عج(الزمان   موال صاحب  در زمان غیبت   

چیزي نبـوده   ] هدفم[و من که به جبهه پا نهاده         .باشد  فقیه این زمان حضرت امام خمینی می      
 بـر دوشـم   ،ام، امـام امـت   کننـده  غیر از انجام تکلیفی که مرجعم و رهبرم و هدایت   ه  است، ب 

 . گذاشته است
  : مادرپیام من به پدر و

من چه گویم و چه بنویسم که زبان قاصر است و ترسم قلم شعله کشد صفحه بسوزد و بـا                    
پرورم چه بنویـسم؟ تنهـا چیـزي کـه           این دل خونین به پدر رنج کشیده و تنهایم و مادر غم           

خـواهم   توانم بگویم این است که من فرزندي خوب براي پدر و مادر خود نبـودم و مـی          می
  . و مرا ببخشند که من حتماً منتظر هر دو تاي شما هستمکه مرا حالل کنند

من چه پیامی براي ملت شهیدپرور ایران بنویسم و براي ملت شاهرود چه بگـویم؟ مـن                  
االثـر     شهید، تعدادي شـهید، معلـول، مجـروح، مفقـود          5 شهید،   7هایی که     در مقابل خانواده  

                                           
 .»پیامبر«در اصل وصیت  -1
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اند چه بگویم و      عالیه اسالمی کرده  تقدیم جمهوري اسالمی و براي تحقق پیدا کردن اهداف          
کنـد   چه بنویسم؟ ملتی که امام خود و رهبر خود را شناخته و پشت سر او دارد حرکت مـی            

 ! من که باشم که براي آنها پیام بدهم،گذرد و از تمام هستی خود می
ست که آنها گمراهند و بـه        ا   چه بگویم که تنها صحبت آن      2 و ستون پنجم   1براي منافقین  

خواهم که بنشینند و وجدان خود را قاضـی بنماینـد و واقعـاً            اند و من از آنان می       باه رفته اشت
 .را بپذیرند ببینند که حق چیست و باطل کدام و آن

 ،اند و دل خود را به چون و چند دنیا           ها در پشت جبهه مانده      خیلی از جوان   ،ها اي انسان  
 یکی به زن و بچـه     ، یکی به یک ماشین    ،ر یکی به یک موتو    .اند   خوش کرده  ،که دیار فناست  

 . و یکی به درس خواندن
انگیزه باشد، اگر تا مقـام عالیـه دنیـایی هـم              هدف و بی    هاي دنیایی بی   اگر تمام این لذت    

 . هیچ ارزشی نداشته و ندارد و نخواهد داشت،برسند
اگـر دنبـال    اشتباه کردند و مـن هـم       ،آنها که دنبال علم بدون جهت و بدون تزکیه رفتند          

خواستم که ادامه دهم درسم را، تا جایی که بتوانم کشش مغـزي در مـورد                  درس رفتم و می   
 درس را دوست دارم و مدرکی و تخصصی را دوست داشتم بگیـرم، کـه           ،درس داشته باشم  

اي از کـار محرومـان      در آینده نه اینکه با یک زندگی سطح باال روبرو باشم، بلکه بتوانم گره             
ام و دارم  و کمی هم رضایت پدر و مادر دلسوزم را کـه خیلـی دوستـشان داشـته      را بگشایم   

  .جلب بنمایم و به دست آورم
دانم که به نفس خود ظلـم         ام و خودم می     ین اینکه الیق نبوده   ع در   ،حال که پذیرفته شدم    

خواهم کـه بـر مـشکالت صـبر           باشد و از پدر و مادرم می         براي من بسی افتخار می     ،ام  کرده
و ) 7(نمایند و دعا کنند که من بتوانم شب اول قبر با شفیع شـدن مـوال حـضرت علـی                    ب

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2



 31      افضلی، علی¹استان سمنان 

 از ائمه معصومین از فشار قبر کاسـته شـود و در روز    1رسیدن بر سر قبر من و کمک گرفتن       
 انشااهللا. بدهیم] را[قیامت بتوانیم جواب خدا و پیامبران و ائمه اطهار و شهدا 

 

 .ددعا کنید، دعا کنید، دعا کنی
 علی افضلی

  شب9 ساعت ، روز شنبه،در داخل چادر
 * اهواز- در مقر کاظمین27/2/65تاریخ 

                                           
 .»گرفتند« در اصل وصیت -1
 پـس از شـهادت ایـشان کـسی از روي وصـیت              ،مشهود است » علی افضلی «طور که از تصویر وصیت شهید         همان -*

سرانجام «:  و در آخر وصیت نوشته شده است       را بازنویسی و به خط خوش قلمی کرده است         نویس شهید آن    دست
 روز 45 در منطقه غرب عملیات مهران، شربت شهادت را نوشـیدند و بعـد از   30/2/65مطابق با  شب دهم رمضان    

 .»روحش شاد.  در شاهرود دفن گردید17/4/65اش در تاریخ  جنازه
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 هاي کلیدي عبارت
I اگر در پیشبرد انقالب و اسالم کوتاهی شود در پیشگاه خداوند و شهدا مسئولیم. 
I روحانیت و مجتهدین پاسداران واقعی اسالم هستند. 
I  ایران آبیاري شده استاسالم با خون فرزندان. 
I گیرند  اسالم را از ما می،اگر روحانیت را از ما جدا کنند. 
I برگزار نمایید نمازهاي جمعه را باشکوه . 
I مان را فداي اسالم کنیم باید همه چیز. 
I کاري کنید که شهدا از ما راضی باشند. 
I ما تا آخرین قطره خونمان از امام عزیز جدا نخواهیم شد. 
I و یاران باوفایش باشیم) 7(دار خون شهدا یعنی امام حسینما بایستی پاس. 
I ترین سستی از خود نشان بدهید به خشم خداوند و شهدا گرفتار خواهید شد اگر کوچک. 

 قنبرعلی :نام
 افضلی :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 بدرجهان :نام مادر

 1321 سوم فروردین :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــتبو از تواب ــتاي دش  روس

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

 1365 نهم آذر :تاریخ شهادت
 نون عراق مجة جزیر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 قنبرعلی افضلی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1» الموتۀذائقکل نفس «
دي منحـصر  تمامی موجودات از چشیدن شربت مرگ ناگزیر بوده حیات ابدي و بقاي سرم  «

 .»باشد تعالی می به ذات اقدس باري
 مگـر اینکـه وصـیت او    ،سزاوار نیست براي مرد مسلمانی شبی را سحر کند«: قال رسول اهللا  

 2.»زیر سرش باشد
 وصیت جبران آن چیزي است که از        »ة الزکا  من  تمام ما نقص   صیۀالو«: حدیث از امیرمؤمنان  

 .نادانی از دنیا رفتهه بدون وصیت بمیرد بکسی که .  رفته است فانی به فوتحقوق مالی
با «. 3»علی الظالمین  عدوان اال   و یکون الدین هللا فان انتهوا فال       ۀفتنو قاتلوهم حتی التکون     «

کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آئین دین خدا باشد و                  
 .» ستمکاران روا نیست برنید که ستم جزاگر از فتنه و جنگ دست کشیدند با آنها عدالت ک

 . این آیه قرآن عمل کنید     ۀگفته   اگر مسلمان و مؤمنید باید ب      ، برادران و خواهران عزیز    يا 
نـه جوابگـوي بـه    .  بدانید نه مسلمان هستید و نـه مـؤمن      ،اگر مخالف این آیه و قرآن باشید      

ـ        اول سـالم و د    . پیشگاه خدا هستید و سزاوار عذاب خواهید بود          هرود بـر خداونـدي کـه ب
وسیله پیامبران و امامان خودش ما را از گمراهی نجات داد و سـالم و درود بـر پیـامبران و                     

درجه کمال برسد و هر     ه  تواند با پیرو بودن آن بندگان معصوم خداوند ب          امامان که انسان می   
اییم کـه بـا    بدون عذر عمل نمـ ،ما داده شد ه  دستوري و حدیثی که از طرف آن بزرگواران ب        

عمل و تابع دستور بودن و عمل به وظیفه ثابت کنیم پیروان آنان خواهیم بود که آبرویی که                  
تواند براي آخرت کسب کند قبول نمودن دسـتور قـرآن و عمـل نمـودن بـه آن و          انسان می 

                                           
 . سوره عنکبوت57 بخشی از آیه -1
 .)2، ص4 ج،صحیح البخاري (»ما من حق امري مسلم ان یبیت االوصیته تحت راسه«): 6( قال رسول اهللا -2
  .193/  بقره-3
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 2شـکن کـه بعـد از هـزار          ش خمینـی بـت    برحق نایب و بر    1)عج(سالم و درود بر امام زمان     
توانـد آزاد باشـد از        اسالم عزیز را زنده نمود و ثابت کردند کـه انـسان مـی             وچهارصد سال   

تواند خودش مستقل باشد و وابسته بـه هـیچ     و می3ها دست حکومت شاهنشاهی و طاغوت   
 . حکومتی نباشد جز حکومت اسالم حقه

درود به تمام شهدا و مفقودین و اسرا و مجروحین و سـالم و درود بـر تمـام                 و سالم و   
گونـه    شهیدپرور کشورمان و سالم و درود بر آن مادران و همسرانی که با صـبر زینـب              ملت

استقامت کردند و در شهادت عزیزانشان صبر را پیشه خود قرار دادند کـه اسـالم عزیـز بـا                    
 برادران و خواهران عزیز و همشهریان       .خون بهترین فرزندان ملت مسلمان ایران آبیاري شد       

 و اگر اهل    4شد  با یارانش شهید نمی   ) 7(ل دارید که اگر امام حسین     دانید و قبو     می ،محترم
تر، اگـر    از همه مهم،شد شدند و خیمه و اموالشان به آتش کشیده نمی     اسیر نمی  5...][بیت و   

وسیله ه  تاختند و ب    بعد از شهادت آن بندگان شریف خداوند روي نعش عزیزشان اسب نمی           
شد، اسالم وجـود نداشـت    نرم نمی) 7( امام حسین  ها و بدن   سم ستوران ظالمان استخوان   

 و همه پیروان یزیدیان زمان بـودیم و از  6ها و همۀ ما و همه بندگان خداوند متابعان طاغوت       
 بـا امـام   9 ملـت کوفـه  8]...[چنان  و خواهران عزیز آن7برادران. بهره بودیم   نعمات خداوند بی  

 ایـن قیـام   .اسالم و قـرآن همـین بـود     و   خداوندعزیزمان و رهبر بزرگوارم بیعت نمودیم با        
ي جنایتکـار و شـوروي      آمریکاهاي بزرگ مثل     ملت ایران و مقاوم بودن ما در مقابل شیطان        

                                           
 .»)ع(« در اصل وصیت -1
 .»...دو هزار« در اصل وصیت -2
 .»طاقوتها« در اصل وصیت -3
. کند اي که متن را از روانی دور می  گونه  تکرار شده است به   ... شود حروف عطف، شرط یا       در متن گاهی مشاهده می     -4

اگـر امـام   «: له در اصـل وصـیت چنـین آمـده اسـت        براي مثال این جم   . این موارد در چند جمله حذف شده است       
  .که اگر دوم حذف شده است» شد با یارانش اگر شهید نمی) 7(حسین

 . خوانا نیست-5
 .»طاقوتها« در اصل وصیت -6
 .»برادرن« در اصل وصیت -7
 . حدود نصف سطر از وصیت افتاده است-8
 .تعلیقات. ك.ر -9
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 خواهد بود و بیعت خودشان را شکستند و امام          1ساز حکومت حضرت مهدي      زمینه ،ستمگر
ت داشتند و از    عزیز شیعیان شرک   را نه تنها تنها گذاشتند بلکه در قتل آن رهبر         ) 7(حسین

عهد خود وفا خواهیم کرد و امام عزیز        ه   ولی ما ملت ایران ب     ،هیچ جنایتی خودداري نکردند   
 را در قلب خود جاي خواهیم داد و تا آخرین قطره خونمـان              ]را [ خود 2الشأن  و رهبر عظیم  

ر از ایشان جدا نخواهیم شد و تمام فرامین ایشان را از جان و دل پذیرا خـواهیم بـود و اگـ                     
 کـه   3جـدا شـدیم   ) 7(خداي نکرده از ایـشان جـدا بـشویم مثـل اینکـه از امـام حـسین                 

هـاي سـال جبـران        از جانب دشمنان به اسالم وارد خواهد آمد کـه سـال            4ترین ضربه  بزرگ
 اگر براي پیشبرد انقالب یعنی اسـالم از جانـب مـا             ،برادر و خواهرم  . کردن آن زحمت دارد   

 در پیـشگاه خداونـد تبـارك و تعـالی و شـهدا مـسئول                 همه ما  ،ملت مسلمان کوتاهی شود   
 تا دیـر  ،برادران و خواهران. خواهیم بود و براي رهایی خودمان هیچ عذري نخواهیم داشت         

 از هیچ کوشش کوتـاهی نکنیـد و سـالم و درود    5ها و صدام نشده براي نابود کردن طاغوت    
 بـه   ،عزیزان. باشند  ع می الم و تشی  بر تمام روحانیت پیرو خط امام که واقعاً پاسدار واقعی اس          

این دلیل عرض کردم که روحانیت و مجتهدین پاسدار واقعی اسالم هستند که اگـر بعـد از                  
جمله همـین    من. 7 از اسالم خبري نبود    6،شدند  ، روحانیت نمی  )عج( امام زمان  ]ي[غیبت کبرا 

 و مـا مـردم   باشـند   انقالب که امروز از برکت و عظمت آن دشمنان در هراس و وحشت می             
 برمال کرده و آنان را      ]را[ایم و آبروي تمام ستمگران        ایران که در مقابل کفر ایستادگی نموده      

الشأن و روحانیت پیرو خـط امـام بودنـد کـه در       از بیداري رهبر عظیم   8[...]. ایم  رسوا نموده 

                                           
 .است» حضرت مهد« در اصل وصیت -1
 .»شان عظیم « اصل وصیت در -2
 .مابقی کلمات پاك شده و خوانا نیست» ش« در اصل وصیت -3
 . در اصل وصیت افتاده است-4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»شدند نمی« در اصل وصیت -6
 .»از اسالم اثري نداشت خبري نبود« در اصل وصیت -7
 . خوانا نیست-8
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ا و  هـ  هـا و زنـدان      ملعون قیام کردنـد و تمـام مـصیبت         ي بر علیه محمدرضا   421اوایل سال   
 هـزار  15 ،2 خرداد15 روز ،42در یک روز سال . جان خریدند هها را ب   شهادت ]و [ها  شکنجه

همـین رهبـر عزیـز و       .  شـاه مخـدوم شـد      سازي بـراي     و زمینه  شهید دادیم باعث سرنگونی   
 بـا بیانـشان زنـده       ، بـا قلمـشان    ،جـان را بـا خونـشان        بودند که اسالم نیمه    3روحانیت اصیل 

 قـدر رهبـر و   ، تا آنجایی کـه خـون در بـدن داریـم     5 [...]، و خواهران   پس برادران  4.نمودند
گیرنـد    اگر ستمگران روحانیت را از ما جدا کنند، اسالم را از ما می            . روحانیت را باید بدانیم   

و همان اسالمی که در زمان شاه معدوم به ما ارث رسیده بود باز هم همان اسالم را براي ما                    
 این انقالب یعنـی اسـالم کـه امـروز مـا      . بیدار باشید،ن و خواهران پس برادرا . کنند  پیاده می 

هـا بـرایش     باشیم، خون   می) اهللا علیهم اجمعین    صلوات(ملت مسلمان جهان در پناه آل محمد      
و ) 7(ما مردم بایستی پاسدار خون شـهدا یعنـی امـام حـسین            . ریخته شد، اسیر داده شده    

ز قیامت روسفید و سرفراز باشـیم و بـرادران و    دیگر شهدا باشیم که در رو      یاران باوفایش و  
). 7(هاي سال در ایام ماه محرم ورد زبان ما این بود یا حـسین               مگر نه اینکه سال    ،عزیزان

پـس  . کـردیم   کردیم، یعنی اسالم را یاري می       اي کاش در کربالیت بودیم و شما را یاري می         
 و خودتـان را در مقابـل   6یریـد گ  را نشنیده می  ) 3(چطور شد که این همه پیام فرزند زهرا       

وس ما شده و نـه بـه   نام  به نه تجاوزي ،تیدگف ملت ایران  هبمثل اینکه   . دانید  اسالم بیگانه می  
آیـا  . ایـم   تجاوز شده، نه شهیدي براي رها شدن مملکـت از دسـت دشـمن داده    7مملکت ما 

                                           
 شروع شد در آن مرحله امام تنهـا بـود و چـون ملـت و کـشور      1342 اشاره دارد به نهضت امام خمینی که در سال          -1

براي یاري امام آماده نشده بودند، شاه توانست با سرکوب و دستگیري و ایجـاد فـضاي ارعـاب آتـش نهـضت را                        
در همان مرحله هم امام بیانات روشنگرانه بسیار مهم و تـاریخی       . ظاهر خاموش کند و حضرت امام را تبعید کند         به

 .دندایراد کر
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»اصل« در اصل وصیت -3
روحـانیون هـم آنهـا هـستند کـه اسـالم را       «: فرماید  امام خمینی پیرامون نقش روحانیت در حفظ و احیاي اسالم می      -4

 ).135، ص1 ج،صحیفه امام(» دارند کنند، نگه می حفظش می
 . سطر افتاده است2 از ابتداي صفحه دوم وصیت -5
 .»گردید می«ت  در اصل وصی-6
 .»ماه« در اصل وصیت -7
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شـان را مـسئول     انـد و خود     توان گفت آنانی که جنگ بین اسالم و کفر را نادیـده گرفتـه               می
گفتنـد مـا مـسلمان        که مـردم مـی    ) 7( مسلمان نیستند؟ آیا در زمان امام حسین       ،دانند  نمی

 مسلمان بودند یا    ، ولی امامشان را یاري نکردند و در قتل آن حضرت شرکت کردند            ،هستیم
کافر؟ آیا در روز قیامت جوابی دارند در مقابل خداونـد تبـارك و تعـالی و در مقابـل امـام                      

 هرچـه   ، شما هم جواب داریـد؟ ولـی بـرادران دیـر نـشده             ،و یاران باوفایش  ) 7(حسین  
 . استفاده است1زودتر جلوي ضرر گرفته شود

دهم همه مسلمین جهـان بـاالخص شـما       ن درگاهش سوگند می   رباخداوند را به تمام مق     
 را به راه راست هدایت کنـد کـه مـورد غـضب               گرامی برادر و خواهران عزیز و همشهریان     

سوز و تحمیلـی را، مـا        دانید که جنگ خانمان     سروران بنده حقیر، می   . ش قرار نگیریم  ا  هیاال
 .حاال ما باید چکـار بکنـیم  . که خواستار آن نبودیم، دشمن ما را به مبارزه و جنگ وادار کرد  

 همه جنایت را به ما روا داشتند باید صلح کنیم یا باید به دستور قـرآن و                  ]این [بعد از اینکه  
 :فرماید  می191 بقره آیه  وند و پیامبر رفتار کنیم، چنانچه در سورةخدا

 2.» اشد من القتلۀالفتنو اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و «
و از شهرهاشـان    ) و بقتـل برسـانید    (را هر جا که بیابید بکـشید و         ) کافران و مشرکان  (آنان  «

 3.»آواره کردند چنان که آنان شما را از وطن ،برانید
 اگر مسلمان هستیم باید بـه دسـتور قـرآن عمـل کنـیم و اگـر             ،برادران و خواهران عزیز    

کـنم، شـاید      بدون تعارف عـرض مـی     .  عمل نکردیم خدا را هم قبول نداریم        را دستور قرآن 
 را باید گفت اگرچه به هالکـت        4حق: فرمایند   معصومین می   قول ]از[چنانچه  . خوشتان نیاید 

فرماییـد    جهاد مگر یکی از واجبات فروع دین نیست؟ حتمـاً مـی          ،عزیزان. قع بشود انسان وا 

                                           
 .»بشه« در اصل وصیت -1
بـه سـادگی خوانـده      )  سـوره بقـره    -191(و ترجمه قسمتی از آیه      ) اشد من القتل  ( در اصل وصیت قسمت آخر آیه        -2

 .شود هاي کم رنگ چاپ نشده ترجمه تأیید می اما از سیاق کالم و برخی کلمه. شود نمی
آید قسمت افتاده ترجمه آیه است، به قرینه ترجمـه آیـه    انا نیست، از سیاق کالم شهید برمی بخشی از ترجمه آیه خو   -3

 .درج شده است
 .»حقی« در اصل وصیت -4
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توجـه    جنگ تحمیلی بی   1فرمایید بله، چرا اکثر برادران دینی خودمان در رابطه با            اگر می  .بله
نمـایم تـا آنجـایی کـه ممکـن            هستند و یک سفارش دیگر به برادران و خواهران عزیز مـی           

توانیـد    و نمازهاي جمعه را هرچه مـی 2.نمازهاي جمعه شرکت کنیدتوانید در  باشد و می  می
 بـراي    شـما عزیـزان بـه سفارشـی کـه          3.تر با حضور خودتان برگزار نماییـد       بهتر و باشکوه  

 نمـاز  6 ببینیـد 5. براي برپایی نماز جمعه شده است مراجعه کنیـد  4 جمعه ة در سور  نمازجمعه
 جبهـه حـق     ،باشـند    که شیره جان شما می     ،جمعه چقدر اهمیت دارد و با حضور فرزندانتان       

علیه باطل را پر کنید و نگذارید جاي شهدا خالی بماند و اسلحه آن بندگان شریف خداونـد   
اگر شهدا از ما راضـی باشـند،   . خاطر باشند صاحب بماند که شهدا روز قیامت از ما آزرده     بی

  7.باشند مینن از ما ناراحت خداوند و پیامبر گرامی و ائمه معصومین بلکه خانواده شهداما
 )عـج (مورد توجه امام زمـان    ] و[ اگر دوست دارید اسالم زنده بماند      ،برادران و خواهران   

قرار بگیریم و به دست آن حضرت کشته نشویم و همنشین یزید نباشیم، باید همه چیزمـان                 
یت اطهرین  ب   از اهل  ، از جوانانش  ،از جانش ) 7(چنانچه امام حسین  .  فداي اسالم کنیم   ]را[

و تمام هستی خود گذشت، براي اینکه دین جدش از بـین نـرود و از بـرادران و خـواهران                
خواهم مرا ببخشند و از خداوند بخواهند از گناهان مـن درگـذرد و مـرا در آتـش                     عزیز می 

 .قهرش نسوزاند
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

حسین زمان لبیک گفته تا از خون  » هل من ناصر  « به    این بود که   : هدف از آمدن به جبهه     -1
 شهدا پاسداري کنم و راه آنان را ادامه دهم تا خون در بدن دارم 

                                           
 .»بجنگ«را آورده است » به« در اصل وصیت به جاي حرف با -1
 .»ها شرکت کنید در نماز جمعه... تا آنجایی که« در اصل وصیت جمله چنین است -2
 .»برگذار نمائید... ها را نمازجمعه« وصیت  در اصل-3
 .خواند  از سورة جمعه است که در آن خداوند مؤمنان را به نمازجمعه فرامی9 اشاره به آیه -4
 .»شما عزیزان سفارشی که براي نماز جمعه در سوره جمعه مراجعه کنید« در اصل وصیت -5
 .»به ببینید« در اصل وصیت -6
 .صحیح است» باشند نمی«است که باتوجه به سیاق جمله » ندباش می«در اصل وصیت  -7
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 تـا آخـرین     هستید) 7(پرور این است که اگر عاشق امام حسین            براي ملت شهید    پیام -2
 .  دست بر نداریدانقالبنفس، تا آخرین قطره خون از امام امت و 

سزاوار نیـست کـه هـر مـسلمان         «1» تحت راسه  وصیۀ اال   لیلۀمر مسلم ان ابیت     ما ینبغی اال  «
 .»نامه او زیر سرش باشد شبی را سپري کند، مگر اینکه وصیت

 . »رویم  او میسوي بهما همه از خداییم و « 2»اناهللا و انا الیه راجعون«
و سـالم و     )7(سالم و درود بر سرور و ساالر شهیدان و سرور آزادگان امـام حـسین               

 برحقش، امـام امـت خمینـی    نایبدرود بر امام زمان منجی عالم بشریت و سالم و درود بر       
کنندة همه ظالمان که تمام مسلمانان جهان را         کوبنده کفر و الحاد و مأیوس     درهم  بت شکن،   

از زیر یوغ جهان استبداد و استکبار و مشکالت شاهنشاهی آزاد نمـود و از خـواب غفلـت                   
 انـه  و آگاه  شجاعانهدرود بر این ملت شهیدپرور که       .  فراخواند 3 و علیه طاغوتیان   بیدار نمود 

 حـق   ۀ امام امت و رهبر آگاه و بیدارشان لبیک گفتنـد و در صـحن              5»هل من ناصر  « 4به نداي 
علیه باطل آماده و مجهز شدند و دشـمن داخلـی و خـارجی را از مملکـت ایـران اسـالمی                     

 اسالم تاکنون که با خون پاکشان اسـالم       صدرمام شهیدان از    سالم و درود بر ت    . بیرون کردند 
 بـا مقاومـت روحـی و        ]کـه [ انقـالب    6اسراي درود بر تمام      سالم و  .عزیز را آبیاري نمودند   

فرسـا   هـاي طاقـت     جسمی دشمنان بعثی را دیوانه کردنـد و بـا پـایمردي در برابـر شـکنجه                
جروحین و معلـولین و درود و سـالم   استقامت نمودند و سالم و درود بر تمام مفقودین و م     

 در دامن پاکشان پرورش دادند و بـا عمـل        ]را [بر تمام خانواده عزیزشان که چنین فرزندانی      
 و عاشق واقعی آن حضرت هستند و دیـن خـود را بـه               )7(ثابت کردند که در راه حسین     

 ملت اسالم که    پس این جنگ براي   . اسالم ادا نمودند که ما آزاد باشیم و آزادانه زندگی کنیم          

                                           
 ).2 ص،4 ج،صحیح البخاري(»  تحت رأسهوصیۀما من حق امري مسلم ان یبیت اال«) 6( قال رسول اهللا -1
 . سوره بقره156 بخشی از آیه -2
 .»طاقوتیان« در اصل وصیت -3
 .»به هل من ناصر« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»اسراء«اصل وصیت  در -6
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ترین مسئولیت را    باشد و شهدا بزرگ     ساز می  و سرنوشت  1بر ما تحمیل شد یک برکت عظیم      
پس امروز بر همه ملت مسلمان واجب است در جبهه حق علیه باطـل              . به ما واگذار نمودند   

 که جهاد یکی از فروع دین اسالم است به آن عمل کنند و درود و سـالم                  2حضور پیدا کنند  
درود بر تمام روحانیـت پیـرو خـط امـام کـه بـا تبلیغـات            .  رزمندگان اسالم و مردم    بر تمام 

 مسائل روز آشنا نمودنـد      3شجاعانه و آگاهانه مردم را قبل از ورود امام از پاریس به ایران با             
و دشمنان اسالم و قرآن و مردم را معرفی نمودند که بدانند از صدر اسالم تـاکنون مخـالف                   

. قشر و گروهی بودند و چه کسانی تاکنون پاسدار اسـالم و قـرآن بودنـد               اسالم و مردم چه     
 و دیگـر معـصومین   )7( و قرآن و پیرو خط امام حسین      حتماً خواهید گفت پاسدار اسالم    

 اسـالم را از تمـام   )عـج (ي امـام زمـان  اروحانیت بودند که بعد از غیبت صغرا و غیبت کبـر       
 ،شـکن    خمینی بـت   ،چنانچه امام عزیز  . ندخطرات با خون خودشان و پیروانشان حفظ نمود       

توانـد    و دشمن می4. است تمیحفرمودند اگر روحانیت را از مردم جدا کنند اسالم در خطر            
 مـردم را از روحانیـت   ، از برکـت خـون شـهیدان     ]اهللا[انـشاء . به هدف پلید خـودش برسـد      

 بـه روز  ز رو ، سـال جنـگ    5این یک واقعیت است که بعـد از         . نخواهند توانست جدا نمود   
 5بـا  هرچه دشمنان خونخوار تبلیغـات کردنـد      . طرفدار انقالب و امام و روحانیت بیشتر شد       

 ، از تمـام همـشهریان عزیـز       ،لذا از تمام اقشار ملت شهیدپرور     . یأس و ناامیدي مواجه شدند    
 استدعا دارم با تمام وجود دست از امام عزیز برندارند و قدر ایـن               ،ویژه از خانواده عزیزم    هب

)  عج(نعمت را بدانند و از خداوند بخواهند که رهبر کبیر انقالب را تا ظهور حضرت مهدي               

                                           
جنـگ  « حضرت امام در بیان ریشه قرآنی شـعار   .دانستند  ی براي کشور نعمت بزرگ می      امام خمینی جنگ را از جهت      -1

 ، قـرآن گفتـه اسـت بـاالتر از ایـن گفتـه          ،»جنگ جنگ تا پیروزي   «قرآن نگفته است    «: فرمایند  می» جنگ تا پیروزي  
یـک رحمتـی   « .» نقمتی بـر مـردم اسـت        نه این است که    ،مت است این  و رح «... اسالم هم باالتر از این گفته است      

 ).116 ص ،19 ج،صحیفه امام (.»بر تمام بشر که خداي تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. است
 .نامه در حاشیه آن درج شده است  این بخش از وصیت-2
 .نیست است که درست  آمده»به«حرف » با«جاي ه در اصل وصیت ب -3
راه اینکه اسالم را از بین ببرند ایـن بـود کـه             ... «. دهد   امام خمینی نسبت به جدا کردن روحانیت از ملت هشدار می           -4

داري   راهش بریدن روحانیت و جدا کردن ملت از روحانیون، و لهذا بـا تبلیغـات دامنـه                ... روحانیت را از بین ببرند    
 ).135 ص،10 ج،صحیفه امام. (» از ملت جدا کنند که روحانیون را-اند  و حال هم مشغول-مشغول شدند

 .»به« در اصل وصیت -5
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خودتان نـشان بدهیـد بـه       ترین سستی از     اگر کوچک . حضرت حفظ نماید   حتی در کنار آن   
 و شهدا گرفتار خواهید شد و خدا را شکر بر این حقیر منت نهاد و از خواب                  خشم خداوند 

 کـه  ، رهبـرم 1»هل من ناصر« به نداي 1360ت پیدا کردم که در سال غفلت بیدارم کرد و لیاق 
 لبیک گفتم و برخود واجب دانستم که به جبهه حق علیه باطل بروم و به                ،مقلد ایشان هستم  
دسـت    ه آن عزیزان را ب]از[ عمل بپوشم و اسلحه یکی 2خون خفته جامه   هوصایاي شهیدان ب  

پاسداري از مـیهن و اسـالم و نـاموس مـشغول     ] عنوان هب[ ،بگیرم و در سنگر آن عاشقان اهللا  
 هستم و ایـن درس را از        )7(انجام وظیفه باشم و با عمل ثابت کنم که عاشق امام حسین           

 ولی جبهه را ترك نکردم و دانستم        ، تا حتی دوبار از ناحیه بدن مجروح شدم        ،شهدا آموختم 
ار، از خداونــد بارهــا، چنــدب) 7( همچــون مــوالیم علــی.کــه مــرگ از جانــب خداســت

 با اعتقاد و ایمـان      ، در این حال   .کردم که مرگ را شهادت در راهش قرار دهد          درخواست می 
روم تـا از   و آگاهی و آزادي کامل راه حق خط امام را انتخاب کردم و به این مأموریـت مـی     

خریـدار خـون    - اهللا-اگر خریدار خـون شـهدا  . اسالم و انقالب و ناموس و میهن دفاع کنم 
ارزشم شد و شربت شهادت و سعادت اخروي را نصیبم فرمود و به آرزویم رسیدم، شما                 بی

 اگـر لیاقـت     ،اي مادر و همسرم و فرزندان عزیزم، اي بـرادر و اي خـواهر و خویـشاوندانم                
زیـرا  .  بـر مـن افتخـار کنیـد        ، به جـاي گریـه     ،شهادت و افتخار آن را نصیبم فرمود خداوند       

مبادا راهی را که ایـن حقیـر        .  و اجر بزرگی خواهید داشت     سعادتی بس عظیم نصیبتان شده    
ـ          ،م انتخاب نمودم و به هدف اصلی رسید       ،خدا شود و   شک و تردیدي در وجود شما پیـدا ب

 که  ، امام خمینی  ،خداي ناکرده نسبت به انقالب و رهبر عظیم آن، نور چشم امت شهیدپرور            
تر و صـابر     بلکه هرچه قوي  . شویداي بدبین ن    ذره ،3دشمن حتی از نام مبارکش وحشت دارد      

 تشویق کنید که در راه خداونـد قیـام کننـد و    4باشید و همت کنید تا فرزندان مرا در این راه       
باشـد، مـادرم و پـدرم فرزنـدان           این یک وصیت شهید می    . بجنگند و فدا شوند و فدا شوید      

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»جامعه« در اصل وصیت -2
 .»دارند« در اصل وصیت -3
 .»را« در اصل وصیت -4
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رد اسـالم در خطـر    شود ک    ولی چه می   ، برایتان مشکل نباشد   1...][خودتان را هم در راه حق       
 چرا کـه  2»هیهات من الذله«وس و شرف خود باشیم؟ نام  به آیا بنشینیم و شاهد تجاوز       .است

 پس از شهادتم لباس سیاه نپوشید و عـزاداري نکنیـد و             .هستیم) 7(ما پیروان امام حسین   
کـنم مخـصوصاً پـسرانم        هم تکـرار مـی     باز. مخالفان را شاد نکنید و خرج زیاد برایم ندهید        

 اگرچه هر   ،دست بگیرند ه  وظف هستند بعد از شهادتم سنگرم را خالی نکنند و اسلحه را ب            م
 . و عمل بکنید    دین عمل کنیم   عفروه  این یک وظیفه شرعی است که ب      . سه آنان شهید شوند   

 اگر  -1شوم    چند نکته را یادآور می    .  پیرو شیطان خواهید بود    ، من عمل نکنید   تیاگر به وص  
هر کدام از پـسرانم اسـتعداد        -2  .نه بزرگ پدري دفن کنید      پهلوي قبر نه   مفقود نشدم که مرا   

دیگر اینکه فرزندانم   .  بروند در حوزه علمیه مشغول تحصیل شوند       3درس خواندن را داشتند   
و امـام امـت     ) 7(باشد پیرو خـط امـام حـسین         هایشان می  موظف هستند تا خون در رگ     

خدا توکل کنید که بندگان را بهتـرین        ه  ب. ید نشوند  بعد از شهادتم مزاحم بنیاد شه      -3 .باشند
 در  .باشد  نماز ازدواج نکنند که این یک وظیفه شرعی می           دخترانم با بی   -4. یار و یاور است   

یـک جـوان    ) 7(بند ثروت نباشید و به قیافۀ شخص نگاه نکنیـد کـه غـالم امـام حـسین                 
.  طلبکـار بـود بدهیـد      ]از مـن  [  پول ، هرکس با مدرك   -5ببنید تقوایشان را    . پوست بود  سیاه

 هزار تومان از مالم بـراي حمـام بدهیـد و            15 ،هاي قبلی تذکر دادم     نامه  مبلغی که در وصیت   
مظلمـه و    بدهید و مبلغ پانصد تومـان رد 63مبلغ هزار تومان بابت خواروبار و غیره از سال   

 او را ادا نمایید و  ،دباش   تومان کفاره و دو ماه روزه و شش ماه نماز برعهده اینجانب می             500
 بانک و غیره بگیرد و اشخاصی که به بنـده           ]از [هچتواند    هرچه پول که طلبکارم همسرم می     

 خودشـان   4هـایم و خـواهران و دوم مـشهدي یـزدان افـضلی               یکی اخوي  ،باشند  بدهکار می 
الحـسنه انبـار معـدن ذوب آهـن            بدهکاري به صندوق قرض    .دانند چقدر بدهکار هستند     می

 نوشتند و مبلـغ بـدهکاري       ، و دفترچه تعاونی شرکت ذوب آهن معدن هرچه طلبکارم         5]...[

                                           
 .» ...اگر فرزندانتان را در راه حق دادید برایتان«گویا سیاق کالم این است که .  افتادگی دارد-1
 .اتتعلیق. ك.ر -2
 .»داشتن« در اصل وصیت فعل -3
 .از همکاران، آشنایان و دوستان شهید هستند...  افضلی، مشهدي داود و قاسم و-4
 . خوانا نیست-5
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باشد که قرار بود ایـشان        الحسنه انبار معدن دست مشهدي داود و قاسم می          به صندوق قرض  
بقیه در صـفحه بعـدي      .  وصی بنده دخترم صغرا با کمک اخوي مشهدي صدرافضلی         .بدهند

 .باشد شد و بقیه هم در دفتر خصوصی میکه نیم برگ دفترچه چهل برگ نوشته 
 

 1]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

تمامی موجودات از چشیدن شـربت مـرگ نـاگزیر بـوده حیـات               «2» الموت ۀائقکل نفس ذ  «
 .»باشد تعالی می ابدي و بقاي سرمدي منحصر به ذات اقدس باري

وصـیت بـه جبـران آن       « ترجمـه    3.»ةزکـا  تمام مانقص من ال    صیۀالو«: حدیث از امیرالمؤمنین  
 .فوت رفته استه چیزي است که از حقوق فانی ب

اي کـه یـک مـسلمان یـا مـسلمانان از جانـب خداونـد          وظیفه،برادران و خواهران عزیز    
خـواهران  . اي از سوره بقره چنین اسـت    باشد سوره   راهنمایی شده و برایمان یک تکلیف می      

وقاتلوهم حتی التکـون    « سوره بقره    192آیه  : نمایم  ائت می  و همشهریان عزیز قر    4و برادران 
با کافران جهاد کنید تا فتنـه    « . »عدوان اال علی الظالمین    فتنه و یکون الدین هللا فان انتهوا فال       

 اگـر از فتنـه و جنـگ       و و فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آئین دین خـدا باشـد               
بـرادر و   . روا نیـست  ] را[نید که ستم جز سـتمکاران       دست کشیدید با عدالت با آنها رفتار ک       

اگـر مخـالف ایـن    . گفته قرآن عمل کنیده  اگر مسلمان و مؤمن هستید باید ب    ،خواهران عزیز 
 بیایید نه مسلمان هستیم و نه جوابی در پیـشگاه خداونـد داریـم و سـزاوار                  ،آیه قرآن باشیم  

دهم از    لیاء و اوصیاء و شهدا سوگند می       شما را به تمام او     ،خداوندا. عذاب الهی خواهیم بود   
سالم و درود بر پیامبران خداوند، خصوصاً بر پیامبر خاتم محمـدبن            . گناهان همه ما درگذر   

اش که باعـث راهنمـایی و         و فرزندان گرامی  ) 7(و سالم و درود بر علی     ) 6(عبداهللا  
ـ                د کـه یـک انـسان       سرفرازي ما مردم شیعه شدند که ما را از گمراهی به نور هـدایت نمودن

                                           
 .نامه اینجانب قنبرعلی افضلی وصیت:  در باالي برگه این جمله نوشته شده است-1
 . سورة عنکبوت57 بخشی از آیه -2
 .است) 6( حدیث از پیامبر اکرم-3
 .»برادرن« در اصل وصیت -4
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تواند با پیرو بودن آن بندگان معصوم خداوند به درجه کمال برسد و هر دستوري کـه آن          می
بزرگواران به عهدة ما نهادند عمل نماییم که عمل صـالح مـا باعـث خوشـنودي خداونـد و                 

 بـرحقش خمینـی   نایـب  و )عـج (پیامبران و امامان خواهد شد و سالم و درود بر امام زمـان            
ه بعد از هزاروچهارصد سال اسالم عزیز را زنده نمود و مشت محکمی بر دهـان     شکن ک   بت

مستکبران و ظالمان زمان وارد آوردند و ثابت کردند ملت ایران با چنین رهبـري هوشـیار و              
المـان و   ظ 1توانـد بـه خودگذشـتگی و نثـار خـون از زیـر یـوغ                 که انسان می  ] است[استوار

نـد و خـودش مـستقل باشـد و وابـسته بـه هـیچ                شاهنشاهی خودش را رهـا ک      2]حکومت[
امـروز چـون    . باشد) عج(حکومتی نباشد، جز حکومت اسالم حقه که فرمانده آن امام زمان            

 ، خمینـی روح خـدا     ، حکومت بـه عهـده نایـب بـرحقش         ،باشد  امام زمان در پرده غیبت می     
 . باشد می

م و درود بر تمام ملت سالم و درود بر تمام شهدا و مفقودین و اسرا و مجروحین و سال             
کار ببرند و سالم و درود بر تمـام         ه  شهیدپرور کشورمان که فرامین آن امام عزیز را از جان ب          

گونه استقامت کردنـد و در شـهادت عزیزانـشان آنچنـان        مادران و همسران که با صبر زینب      
 کـه چنـد     3گویند و مـادري     گیرند و با شجاعت سخن می       قهرمانانه در مقابل بلندگو قرار می     

کنم که درخت اسالم با       افتخار می : گوید  شهادت رسیده می  ه  فرزند دلبندش در راه خداوند ب     
) 7( مگر نه اینکـه امـام حـسین     .4 [...] و خواهد شد   خون بهترین فرزندانشان آبیاري شده    

 از جانش گذشت، راضی شد که اهـل بیـت        ،براي زنده ماندن اسالم از همه یارانش گذشت       
 زیـر پـرچم   5شد امروز همه ما اگر چنین نمی.  شوند، ولی اسالم پایدار بماند     اش اسیر   گرامی

 . کفر بودیم و پیرو یزید زمان بودیم و از نعمات خداوند بی بهره بودیم

                                           
 .»یوق« در اصل وصیت -1
 .وجود ندارد» حکومت« در اصل وصیت واژه -2
 .»مادرانی« در اصل وصیت -3
قسمتی از آن که خواندنی    . نامه مخدوش است    که در اصل وصیت نامه مشهود است حدود یک سطر از وصیت              چنان -4

 .»شدندن مثل مرده به قبرستان سکوت مرگبار لب به هم نبسته... «: است چنین است
 .»ماه« در اصل وصیت -5
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را دعوت کردنـد و  ) 7( باشیم که امام حسین 1 ما نباید ملت کوفه    ،برادران و خواهران   
ش به شـهادت رسـاندند و اهـل بیـتش را اسـیر              بیعت را شکستند و آن امام عزیز را با یاران         

ایـم تـا آخـرین قطـره         ولی ما ملت ایران عهد و پیمانی که بـا رهبـر عزیزمـان بـسته               . کردند
بردار نیستیم و حکـم قـرآن همـین بـود کـه در مقابـل سـتمگران و         ن دستاخونمان از امام  

 .باشیم) 7(ساز حکومت حضرت مهدي زمینهکه طاغوتیان ایستادگی نماییم 
 

 2شهید قنبرعلی افضلی
 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 ذیل وصیت سوم نامه شهید قنبرعلی افضلی ثبت شده است که البته مثل دو وصیت قبل فاقد امضاء و تاریخ تحریـر                   -2

 .است



 51 افضلی، قنبرعلی     ¹استان سمنان 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 52



 53 افضلی، قنبرعلی     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 54

 



 55 افضلی، قنبرعلی     ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I به امام امت و روحانیت در خط امام احترام بگذارید. 
I هاي دنیاي فانی شما را از هدفتان دور نکند مواظب باشید که ثروت و زیبایی. 
I کنند شهیدان با خونشان نهال جمهوري اسالمی را بارور می. 
I با یکدیگر مهربان باشید. 
I راه، مخصوصاً نماز جمع خود را ترك نکنیدنماز . 
I خدا را همیشه به یاد داشته باشید. 
I از خداوند بزرگ بخواهید مرگ را شهادت در راهش قرار دهد . 
I هاي زندگی، شما را از عبادت باز دارد نگذارید زیبایی. 

 عباس :نام
 افغانخواه :ادگیخانو نام

 غالمعلی :پدر نام 
 سلطنت :نام مادر

 1341 سیزدهم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362 سیزدهم خرداد :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  ي زادگاهشزهرا  گلزار شهداي بهشت:مزار
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 عباس افغانخواه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  1.»وا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرونوال تقول«
شوند  خودتان راه ندهید این افکار را که آنهایی که در راه خدا کشته می           گاه نگویید و به       هیچ

 . از مردگانند بلکه زنده هستند ولیکن شما آنها را درك نخواهید کرد
 سالم علیکم 

بـا درود و    . باشید و برایم پیش خداوند دعـا فرماییـد        سالم پر از مهر و محبت مرا پذیرا          
نهایت از اعماق قلبم به یگانه اسـوة تقـوي و ایثـار، ایمـان و صـداقت امـام امـت                        سالم بی 

رهبرکبیر انقالب اسالمی ایران بلکه جهان و با درود و سـالم بـر شـهیدان بـه خـون خفتـۀ                     
می را بارور نمودند و نعمـت و        اسالم، شهیدانی که با اهداي خون خود نهال جمهوري اسال         

 حراسـت و    3]را[ وجب به وجب خاك عزیز ایـران         2برکت به ملت ایران ارزانی داشته و در       
اند و راه را براي دیگر رزمنـدگان   گون نموده   خون مطهرشان رنگین و سرخ     4]و با [پاسداري  

ه قـبالً   انـدازم ولـی بایـد عـرض کـنم بنـد             شما را به زحمت مـی     . دلیر سپاه اسالم گشودند   
نامـه    ام که ایـن آخـرین وصـیت         نامه نوشته بودم، اما آنها کهنه شدند و این را دریافته            وصیت

 حمداهللا و به حـول قـوة الهـی شـر منـافقین و                به. باشد  یک بنده گناهکار خداوند متعال می     
هـاي    متجاوزین از سر ملت قهرمان و شهیدپرورِ همیشه در صحنه کنده شده و دیگر ضـجه               

اي کـسانی کـه نـام مجاهـد را روي وجـود پـر از نکبـت خودتـان              . زننـد    را مـی   آخر خود 
رویـد سـرانجامی دارد؟ یـا اینکـه بـه             اید، کمی با خود تعقل کنید آیا راهی کـه مـی             گذاشته
 سـال   4چـون در طـی ایـن        . ولی من به دومی معتقـد هـستم       . شود  السافلین منتهی می    اسفل

                                           
 .154/  بقره-1
 .اضافه است» در«  واژة-2
 . استآمده» براي«حرف » را« جاي   در متن وصیت به-3
 .در متن وصیت جا افتاده است» و با« واژة -4
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حاال یک پیشنهاد براي شـما دارم و آن ایـن    .  پیدا کرد  شود  ام اسالم واقعی را کجا می       دریافته
است که براي مدت کمی هم که شده یک سري به کـربالي ایـران بزنیـد، اگـر چـه ایـن را         

 . دانم که شما توفیق این را هم نخواهید یافت می
پـدر و مـادر عزیـز، خوشـحال      . اینک چند سخنی با خانوادة عزیز و گرامـی خـود دارم            

پدرجان، امیدوارم مرا ببخشی از اینکه حـدود        . اید  ه پیش خداوند روسفید شده    باشید از اینک  
 سال نتوانستم کـاري مثبـت بـراي شـما انجـام           20 سال سربار شما بودم و در مدت این          20
مـادر  . پدر جان، استوار و محکم و پابرجا باش و نگذار که منافقین خوشـحال شـوند                . دهم

هـا و      صبري به شما عطا کند که در مقابل تمام سـختی           کنم که خداوند متعال     جان، آرزو می  
 . مادر عزیز، شما بودید که مرا تشویق کردید تا در این راه بروم. موانع زندگی مقاوم باشید

برادران عزیزم، بیش از پیش به امام امت و روحانیـت در خـط امـام احتـرام بگذاریـد و        
هاي دنیاي فانی شـما را     ثروت و زیبایی   مواظب و مراقب باشید که    . نماز خود را ترك نکنید    

. نسبت به یکدیگر مهربان باشـید     . از هدفتان دور نکند، که همانا عواقب وخیم در پیش دارد          
ش امام خمینی   برحقمبادا عملی از شما سر بزند که مایه سرافکندگی پیش امام زمان و نایب               

 . و پدر و مادرتان باشید
دانید خداوند جهاد را بر عهده مـرد گذاشـته            ور که می  ط خواهران مهربان و عزیزم، همان     

امیـدوارم در   . ولی یک نوع جهاد هم براي زن گذاشته و آن خوب همسرداري کردن اسـت              
 . تشویق و ترغیب همسران و فرزندانتان در امر جهاد کوشا باشید

 گنـاه و  در خاتمه از کلیه کسانی که این حقیر را ارشاد و راهنمایی نمودند و از منجالب           
کنم و امیدوارم که خداوند بزرگ خیر دنیا و آخرت نـصیب              معصیت نجات دادند تشکر می    

 . آنها فرماید
 : ضمناً چند خواهش از امت دلیر و مسلمان دارم که آنها بدین قرار است

 . هاي زندگی، شما را از عبادت باز دارد  نگذارید زیبایی-1
 . صوصاً نماز جمعه را نماز را در هیچ موقع ترك نکنید، مخ-2
  1.»دهد ها را آرامش می یاد خدا قلب« خدا را همیشه به یاد داشته باشید چرا که -3

                                           
 .»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب« سورة رعد 28اي است از بخشی از آیه   این عبارت ترجمه-1
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 .  از خداوند بزرگ مرگ خود را شهادت در راهش بخواهید-4
 .  آرزوي پیروزي رزمندگان اسالم را از پروردگار داشته باشید-5
 .  سالمتی امام دعا کنید امام را تنها نگذارید و همیشه سر نماز براي-6

 » انشاءاهللا«. دنگه دارخداوند شما را براي امام امت و امام را براي اسالم عزیز 
 

 برادر کوچک و حقیر شما
 »عباس افغانخواه«
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 هاي کلیدي عبارت
I گونه به قربانگاه بفرستند پدران فرزندنشان را ابراهیم. 
I شندوار با مادران در مرگ عزیزانشان زینب. 
I شهیدان فکر و ذکرشان خداست. 
I اي کاش من یک پاسدار بودم«: فرماید براي رزمندگان این افتخار بس که امام می«. 
I کنند رزمندگان با شهادتشان و خونشان درخت اسالم را بارور می. 
I پاسدار حقیقی و فرمانده حقیقی کسی است که فکر و ذکرش خدا باشد. 

 محمدحسن :نام
 اقبالیه :خانوادگی  نام

 اهللا ولی :پدر نام 
 زهرا :نام مادر
 1342 دوازدهم بهمن :تولدتاریخ 

  شهرستان دامغان:محل تولد
 پایان دورة متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363وسوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

ــزار ــاي  :م ــردوس رض ــهداي ف ــزار ش  گل
  زادگاهش
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 1محمدحسن اقبالیه
 

 لرحمن الرحیماهللا ا بسم
انـد و در نـزد پروردگارشـان روزي           انـد مـرده نخوانیـد بلکـه زنـده           آنهایی که شـهید شـده     

 .نگه دارخمینی را ) عج(حتی کنار مهدي) عج( خدایا خدایا تا انقالب مهدي2.خورند می
گونـه فرزندانـشان را بـه         پروردگارا، خودت شاهد هستی که پدران مـا چگونـه ابـراهیم            

وار در مـرگ   خدایا، شـاهد بـاش کـه مـادران مـا چگونـه زینـب              . فرستند   می قربانگاه تاریخ 
کنند و شاهد باش که رزمندگان اسالم چگونه مخلصانه جانـشان را فـدا                عزیزانشان صبر می  

 .ریزند کنند و خونشان را به پاي درخت اسالم می می
دایـشان پـر     خ سـوي   بـه هاي مختلـف      پروردگارا، یارانمان رفتند، دوستان ما در عملیات       

آنهـا از   . دانم چگونه بودند که توانستند خیلی زود پرکشیده و پرواز کنند            خدایا، می . کشیدند
. 3]خـدا بـود  [اندیـشیدند و فکرشـان و ذکرشـان        همه چیـز گذشـتند و فقـط بـه خـدا مـی             

کردنـد،   خود راز و نیاز می] ي[اي با خدا هاي دل شب در گوشه      دیدمشان که چگونه نیمه     می
کنم تـو     خدایا، دعا می  . دادند  ان که چگونه با اخالص تمام کارهایشان را انجام می         دیدمش  می

اگر انشاءاهللا به آن درجه از       .را به مقربان درگاهت، مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار بده           
 رسیدم و به فیض بزرگ شـهادت رسـیدم، شـاید هنگـام قرائـت                کار کردن پاکی و مخلص    

خـواهم کـه       از شما مـی    .نام برده شود و به این نام خوانده شوم        نامه از آمرزش اخیر      وصیت
دانم و این نام خیلـی بـزرگ         بزرگ را بر من نگذارید چون خودم را خیلی کوچک می           4]...[

. ها مشغول خدمت هستند، پاسدار حقیقی و فرمانده حقیقی آنها هستند             در جبهه  5].... [است
من از دور دست و بازوي شما کـه دسـت خـدا    «: گوید   ایشان می   آنان هستند که امام درباره    

                                           
 . نوشته شده است23/8/62در باالي وصیت تاریخ  -1
 .» بل احیاء عند ربهم یرزقوناهللا امواتاً تحسبن الذین قتلوا فی سبیل ال و«:  است سورة آل عمران169 ترجمه آیه -2
 .نامه این بخش نبوده است  در اصل وصیت-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
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مردي که یک عمر خودسـازي کـرده        .  این حرف کوچکی نیست    1.»بوسم  باالي آن است می   
اي کـاش مـن یـک       «: فرمایـد   جاي دیگـر مـی      و یا در   گوید  گونه می  در مورد رزمندگان این   

.  این جمله امام براي پاسداران یک پشتوانه محکم اسـت          ، برادرها و خواهرها   2.»پاسدار بودم 
خواستم بگویم اینکه امام منظورش از پاسدار کیست؟ آیا پاسداري مثل             اما یک جمله که می    

زند   به پاسدارانی این حرف را می   او ،گناهان خم گشته و رویش سیاه      من که کمرش زیر بار    
 .تاباند درخشد و نور می که رویشان همچون خورشید می

فقـط راه او  . برادرها و خواهرها، امام را تنها نگذاریـد . خدایا مرا هم به این درجه برسان  
تمـام کارهـا را بـا گفتـۀ وي هماهنـگ            . و خط او را دنبال کنید و حرف وي را گوش کنید           

برادرهـا و   . معیار اصلی و محور اصلی امام باشـد       .  این و آن گوش ندهید     سازید و به حرف   
.  برسـانید  )7( سالم مـرا بـه حـسین       ،نرسیدم) 7(خواهرها، اگر من به حرم امام حسین      

 بـه  3. را رها نکنید که ما هرچه داریم از آن داریـم          )7(زنی براي امام حسین     روضه و سینه  
 4[...] در این زمـان      )7(ن و اصحاب امام حسین    جبهه بشتابید که فردا دیر است چون یارا       

 . پیش روید)7(دهم حرم حسین می
هـاي   پدرم همچون ابـراهیم و ابـراهیم  : چند جمله با پدر و مادر و برادرها و خواهرهایم     

.  که خدا به آنها سپرده بود پس دادند، تو هـم مـرا پـس دادي                5]را[هایی    این زمان که امانت   
 و این جمله را تکرار کن که امانتی بود از طرف خـدا کـه پـس                پس مثل آنها محکم بایست    

 . محشور شوي7[...] با فاطمه و 6[...]گرفت 

                                           
بوسـم و بـر ایـن     اینجانب از دور دست و بازوي قدرتمند شما را که دست خداوند باالي آن است می         «:  امام خمینی  -1

 ).17 ص،ام خمینیقواي مسلح در اندیشه ام. 47تبیان ش . (»کنم بوسه افتخار می
 ).سپاه پاسداران در اندیشه امام خمینی. 33تبیان دفتر  (»اي کاش من هم یک پاسدار بودم«:  امام خمینی-2
ایـن محـرم را زنـده    «: شهید اقبالیه تحت تأثیر این کالم نورانی استوصیت  امام خمینی عبارتی چنین دارد که گویا        -3

 17 ج ،صـحیفه امـام   . (الـشهداست و شـهادت اسـت        از این قتل سید   .  است ما هرچه داریم از این محرم     . یدنگه دار 
 .)58ص

 . خوانا نیست-4
 .ندارد» را« در اصل وصیت -5
 . افتادگی دارد-6
 .افتادگی دارد -7
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اي  گویم گریه نکن، اما در جلوي مردم گریـه نکـن در گوشـه            یک مورد دیگر اینکه نمی     
گریه کن و بعد یادي از این پسر خـودت کـن کـه شـاید در کنـار                   ) 7(یاد حسین ه  اول ب 

 . ي تو هم گناهانم را بیامرزدها خونم اشک
در مرگ عزیز خود صبر کنید و مسئله باال را کـه توضـیح              ) 3(خواهرهایم، مثل زینب     

حجاب اسـالمی را همیـشه      . وقت امام را تنها نگذارید      و اینکه هیچ  . دادم، شما نیز عمل کنید    
رهـایم،  براد. رعایت کنید و سعی کنید که کارهاي خود را بـراي رضـاي خـدا انجـام دهیـد              

ام   امیدوارم که شهادت من باعث سست شدن شما و خانواده نگردد، بلکه مگذاریـد اسـلحه               
خانوادة عزیـزم مـرا عفـو    . کنم و سفارش به تقوا  توصیه به صبر می  1]را[بر زمین بماند همه     

برایم سه یا چهـار     . گیرید نصف آن را به حساب جنگ بریزید          می 2. [...]حاللم نمایید . کنید
 ).پولش را از حقوقم بدهید(از بخوانید یا بدهید بخوانند سال نم

 »نگه دارخمینی را ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي«

                                           
 .ندارد» را« در اصل وصیت -1
 .افتادگی دارد -2
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 هاي کلیدي عبارت
I  است) امام(دلیل حقیقی به جبهه رفتنم عشق و عالقه به رهبر. 
I فتدام تا نگذارم ایران اسالمی به دست کافران و نامسلمانان بی به جبهه آمده. 
I دنهاي جنگ را خالی نگذار جوانان صحنه. 
I به ناموس و شرف دیگران خیانت نکنید. 
I انتظار دارم خواهران حجابشان را حفظ کنند. 

 سهراب :نام
 اقیان :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 فرخ :نام مادر

 1344 دوازدهم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1سهراب اقیان
 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 با سالم و درود فراوان بر منجی عالم بشریت و نایب برحقش امام خمینی 
اي کـه بـه     عشق و عالقـه خاطر بهاول آنکه . فتن من به جبهه دالیل مختلفی دارد هدف ر  

دهندة راه شهیدان از جمله شـهید بختیـاري    دوم آنکه ادامه. رهبر عزیزم و خاك وطنم داشتم  
هـا گذرانـدم تـا نگـذارم کـه ایـران              نژاد باشم و من بیشترین از عمرم را در جبهـه            و کسائی 

هـاي   حـاال از جوانـان تقاضـا دارم کـه صـحنه      . ها بیفتد    نامسلمان اسالمی به دست کافران و    
پـدر و مـادر   . وقت خالی نگذارند و خود را در این امـر الهـی مـسئول بداننـد            جنگ را هیچ  

خواهم بگویم کـه اگـر فرزنـد          گذرانم، می   ام را می    هاي زندگی   عزیزم، حال که آخرین لحظه    
ه حق شما بود زحمات شـما را جبـران کـنم و             چنان ک  خوبی براي شما نبودم و نتوانستم آن      

لیاقت آن را نداشتم، باید فرزند حقیر خود را با بزرگواري خودتان ببخشید و حـال از شـما                   
وقـت، چـه در صـحنۀ جنـگ چـه در پـشت جبهـه،                  خـواهم کـه هـیچ       خواهر و برادرم می   

 کنیـد  خواهم حجاب خود را حفظ   هاي جنگ را خالی نگذارید و همچنین از شما می           صحنه
و از پدر و مادرم خوب مراقبت کنید و نگذارید که آنها از دوري من رنج ببرند و تا آخرین                    

خـواهم   هاي خودم می سن و سال هایشان باشید و از همۀ هم لحظه همدم روز و پرستار شب     
که از مرز خود خارج نشوند و به ناموس و شرف دیگران خیانـت نکننـد تـا بـه نـاموس و                  

 . شودشرفشان خیانت ن
تر پایان یابد و انقالب اسـالمی ایـران بـه پیـروزي               به امید اینکه این جنگ هر چه سریع        

 . انشاءاهللا. نهایی خود دست یابد
 »والسالم«

                                           
ه و سال آن خوانـا نیـست و بـه نظـر             که ما » 8/12/1359تاریخ اعزامی به جبهه     «: در باالي وصیت نوشته شده است      -1

 . باشد1359 و سال 12آید که ماه  می
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 هاي کلیدي عبارت
I چشد مرگ حق است و هر ذیروحی سرانجام شربت مرگ را می. 
I اي بنویسد نامه هر مسلمان باید قبل از مرگ وصیت. 
I همراه با شیر مادر در جان من جاري است) 7(مام حسینمهر ا. 
I مهري در دل دارد از دیگري انتظار ندارد) 7(کسی که از مهر حسین. 

 حسینعلی :نام
 اکبرزاده :خانوادگی  نام

 غالمعلی :پدر نام 
 سلطان جهان :نام مادر

 1332 یکم تیر:تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  ابتداییة پایان دور:تحصیالت
  جهاد سازندگی:کننده ارگان اعزام

 1366ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسینعلی اکبرزاده
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1.»کل من علیها فان«

 بیان آن است که هر ذیروحی که از کتم عـدم قـدم بـه                 و غرض از تحریر این ورقه توضیح     
 و بنابر فرمایش حضرت     2چشدب شربت مرگ را از دست ساقی اجل باید          ،جود نهاد عرصه و 

 لهذا توفیـق ربـانی      3»ۀالجاهلی ۀیتلم مات   ۀوصیمن مات بال    «: که فرمود ) 6(پیغمبر اکرم 
ـ        ،شامل حال اینجانب حسینعلی اکبرزاده      ر فرزند مرحوم حاج غالمعلی اکبرزاده گردیـد تـا ب

 وصایاي من عمـل نمایـد و      رت به من رسید وصی من ب      وصیت خود پرداخت که هرگاه مو     
اهللا   خود گردانید اخوي بـزرگ و ارجمنـد خـود مـشهدي فـتح              4[...] نایبوصی بالفصل و    

 که اوالً مبلغ پانصد هزار       را  زوجه خود ساره غالمزاده    .اکبرزاده را ناظر زندگی خود گردانید     
 از خـتم و     ، مـن  5داري  ف خرج تعزیه  باشد از ثلث مال من صر       ریال که پنجاه هزار تومان می     

 انجام بدهند که اضافه از اینها کـه     6]من[ براي   ةسال صوم و صال    هفت و چهل و سال و یک      
دوم . وصی من حق دارد به هر مصرف که صالح دانست خرج کند           . ذکر شده وجهی ندهند   

واده من  اینکه اگر چنانچه از حقوق شرعی و درآمد امالك پدري اینجانب تأمین زندگی خان             
 و هـر نـوع      7 [...] وصی من حق دارد که درآمد سهم کـرده اینجانـب را صـرف خـرج                ،شد

سـوم اینکـه مـابقی      .  خـرج بنمایـد    ]و[مصارف دیگري که وصی من صالح دانست صرف         

                                           
 .»هرچه و هر که در روي زمین است دستخوش مرگ و فناست «.26/  الرحمن-1
  .»چشید« در اصل وصیت -2
وسـائل الـشیعه، ابـواب احکـام     (، »ه جاهلیـ ه مـات میتـ  وصیۀمن مات بغیر «: از رسول خدا حدیثی چنین آمده است   -3

 ).1ایا، باب وص
  . خوانا نیست-4
ـ         داري یعنی برپایی مراسم ختم و فاتحه         غرض از تعزیه   -5  اخوانی و چهلم و سر سـال اسـت کـه در منـاطق مختلـف ب

 ...خوانی و  ختم، فاتحه-مثل عزاداري. شود  گوناگون نامیده میتعابیر
 . اضافه شده استیبراي اصالح نگارش. ندارد» من« واژه  در اصل وصیت-6
 .خوانا نیست -7
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، مابین وارث مـن کمـا فـرض اهللا      1»نثیین اال ظللذکر مثل ح  «اموال من از منقول و غیرمنقول       
هـاي    زاده جانب باید به درس خود ادامه بدهند و اول مال اخوي          هاي این   تقسیم بشود و صبیه   

 2.باشند اینجانب می
 بـر او باشـد       حجـت   گردید تا عندالحاجت   ی قلم 3نامچه  و این چند کلمه محض وصیت      

 6/9/1360 هجـري قمـري مطـابق بـا          1402الحـرام سـنه      تاریخ سی محرم  ه  تحریراً لوقوع ب  
 .شمسی

 4حسینعلی اکبرزاده
6/9/60 

 ار از موجیاشع
 من غم مهر حسین بـا شـیر از مـادر گـرفتم            

 بــن علــی ماهانــه دارم مــن ز درگــاه حــسین
 

ــا آخـــــر گـــــرفتم     5روز اول درس تـــ
 کی دگر چـشم طمـع بـر مـردم بیگانـه دارم        

 

                                           
حکم خدا در حق فرزندان شما این «. »نثیین  یوصیکم اهللا فی اوالدکم للذکر مثل حظ اال       «.  سورة نسا  11بخشی از آیۀ     -1

 .»است که پسران دو برابر دختران ارث برند
ي شـهید ازدواج  هـا  زاده یعنی اولویت آن است که با اخـوي » هاي اینجانب باشند زاده اول مال اخوي«منظور از جمله     -2

 .کنند تا غیر
 . نامه وصیتان محاوره یعنی نامچه در زب  وصیت-3
آیـد کـه قبـل از اعـزام و      اهللا اکبرزاده کـه از وصـیت شـهید برمـی           امضاء وصی فتح  اثر  «: در پایان وصیت آمده است     -4

امـضاء محمدحـسین   اهللا اکبـرزاده رسـانیده اسـت،     فتح(نامه خود را نوشته و به امضاي وصی خود           شهادت وصیت 
 .»و امضاء آخر قابل خواندن نیست، 6/9/60شمس 

 . استاهللا گوي آل سرا و منقبت هد مرثیه شاعران متعاز) جیمو( شاعر -5
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 هاي کلیدي عبارت
I هایتان جاري است یار لشکر حق باشید تا خون در رگ. 
I بیاییدها  گوش به فرمان امام باشید و به جبهه. 
I دارند ها به این سادگی دست از سر جمهوري اسالمی و انقالب اسالمی برنمی ابرقدرت. 
I  را بدانیم) امام خمینی(باید بیش از این قدر این نعمت خدادادي. 
I مسئله جنگ مسئله اصلی و در رأس امور باشد،باید براي همه . 
I          توان ریـشه صـدام و اشـغالگران     می) عج(تنها به اتکاي نیروي خداي متعال و با کمک امام زمان

 .قدس را برکند
I فرداي قیامت در مقابل شهدا سرافکنده خواهیم بود. 

 احمد :نام
 اکبري :خانوادگی  نام

 اصغر  علی:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1337فروردین چهاردهم : تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367 پنجم مرداد :تاریخ شهادت
 آباد غرب  اسالم:محل شهادت
 جی  انفجار گلوله آرپی:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 احمد اکبري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .» او باز خواهیم گشتسوي بهما از خداییم و  «1»اناهللا وانا الیه راجعون«

 برحقش امام خمینی و بـا  بنایو با سالم خدمت  2فدا البا سالم خدمت امام زمان ارواحنا له 
تـر از آن      این حقیر کوچک   .خون خفته ایران  ه   از کربال تا شهداي ب     ،درود به روان پاك شهدا    

 .دهـم  ه را تـذکر مـی  نکت اما برحسب وظیفه چند     ،هستم که پیامی براي سرورانم داشته باشم      
اي شـما   هـ   کـه تـا خـون در رگ        )عج(دهم به جان امام زمان      قبل از هرچیز شما را قسم می      

 را ارج   ، نعمـت خـداداد    3،ر حق برندارید و این پیر جماران      کست دست از یاري لش     ا جاري
ها بروید و کار جنگ را یکـسره       قدر تکرار کند به جبهه     نهید و نگذارید این حسین زمان این      

رزمنـده دیگـر   اعث شده است که بعضی از ایـن ملـت    طوالنی شدن جنگ ب ]که [ چرا .کنید
 دیگـر  ،4دادند و مسئله جنگ در رأس امور بـود  ي اول به جنگ اهمیت می    طور که روزها   آن

 ،کننـد   دهند و نه تنها جوانانشان را تشویق به رفـتن جبهـه نمـی               به مسئله جنگ اهمیت نمی    
 فرداي قیامت جواب خـدا و خـون         .کنند  بلکه دیده شده که بعضی جوانانشان را منع هم می         

فرداي قیامت در مقابـل شـهدا سـرافکنده خـواهیم           خدا قسم    ه   ب .شهدا را چه خواهید گفت    
 آنان که رفتند کاري حسینی کردند و جانشان را در طبق اخالص گذاشـتند ولـی مـا از                    .بود

تان به دنیاي کفر و شرك اعـالم جنـگ کردیـد و               شما با انقالب اسالمی    .غافله عقب ماندیم  
ه آنها به ایـن سـادگی دسـت از          هاي جهان را به مخاطره انداختید و بدانید ک         منافع ابرقدرت 

 امروز صدام را علم کردند و فردا هـم یـک صـدام دیگـر را     .سر این ملت برنخواهند داشت 

                                           
 . سورة بقره156 بخشی از آیه -1
 .»فدال له ارواحنا« در اصل وصیت -2
 .منظور از پیرجماران حضرت امام خمینی است -3
هـاي کـشور اسـت        از آنجـا کـه جنـگ در رأس امـور و برنامـه             «: ه این مسئله تأکید دارد     امام خمینی در سخنانش ب     -4

اي را در  جهانخواران در آستانۀ پیروزي قاطع ملت ایران بر نظـام پوسـیده و رو بـه زوال عفلقیـان تـالش گـسترده        
 )496، ص17صحیفه امام، ج(» اند جهت مشوه ساختن افکار عمومی جهانیان بکار گرفته
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خـواهیم آزاد    مـی 1]و[ شما که انقالب کردیـد و گفتیـد   .وادار به جنگ با ایران خواهند کرد     
امـام   2»نیهـل مـن ناصـر ینـصر       «رت دیگـر بـه نـداي         نه شرقی و نه غربی و به عبا        ،باشیم
 را هـم    3اش  ماهه  حتی طفل شش  ) 7(امام حسین  باید بدانید که     ، لبیک گفتید  )7(حسین

 ، حـسین زمـان  ،خدا قسم ما قدر این نعمت خدادادي ه  ب.فداي مکتب و خداي خودش کرد   
داند که وقتـی خبـر بـه          ی قدر امام ما را می     یآمریکا آن سیاهپوست    .دانیم  خمینی کبیر را نمی   

 بـراي اطـالع از حـال        آمریکا از   ،اند  م در بیمارستان قلب بستري شده     رسد که اما    گوشش می 
 امیدوارم که خداي متعال توفیق آشنایی هرچه بیشتر به احکام اسـالم و              .آید  امام به ایران می   

ـ           نایبهمچنین توفیق شناخت امام زمان و         اتکـا بـه     ا برحقش را بر همۀ ما عنایت کند، تـا ب
آشـام صـدام بلکـه       نه تنها ریشه رژیـم خـون      )  عج(ام زمان نیروي خداي متعال و با کمک ام      

 4.رژیم اشغالگر قدس را نیز سرنگون کنیم و به وعده خداوند که فرموده است
 
 ] دیگر اي نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و کـسانی کـه در راه       « 5»اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون       وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل     «

 . »دانید اند ولی نمی شوند مرده نخوانید آنها زنده  میخدا کشته
و با درود فراوان خدمت رهبـر کبیـر   ) عج(الزمان با سالم خدمت حضرت مهدي صاحب     

پدر و مـادر  . انقالب اسالمی امام خمینی و با درود به روان شهداي انقالب و جنگ تحمیلی      
مبـارزه بـا متجـاوزین بعثـی راهـی      عزیز و همسر مهربانم، اینجانب احمد اکبري کـه بـراي       

البته اگر خداوند متعـال مـرا       . ام، سخنی چند با شما دارم       هاي نبرد حق علیه باطل شده       جبهه
 اول امیـد آن دارم   6در وهله . کرد  الیق دانست و توفیق شهادت در راه خودش را نصیب من            

                                           
 .اضافه است» و«حرف  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 ).7(اصغر تعلیقات حضرت علی. ك.ر -3
 .ادامه وصیت موجود نیست -4
 .154/  بقره-5
 .»وحله«در اصل وصیت  -6
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سـتید بکنیـد بـر    اي کـه خوا  تـابی نکنیـد و هـر گریـه     که شما عزیزانم در سوگ من زیاد بی  
بکنید و امید آن دارم که هر ناراحتی و بدي که           ) 7( حسین 1کسی و غربت آقا اباعبداهللا      بی

از من ظرف مدتی که نزد شما بودم دیدید ببخشید و مرا حالل کنید و برایم از خـدا طلـب                     
 .آمرزش و بخشش کنید

ایـد   من زحمت کشیده شما سالیان سال براي به ثمر رساندن      ،پدر و مادر عزیز و مهربانم      
گذار اسالم تربیت کنید، ولی در مقابل از طرف من جز ناراحتی              تا مرا جوانی الیق و خدمت     

امیـدوارم در قیامـت بتـوانم شـفاعت شـما را در نـزد               . چیز دیگر نصیب شما نـشده اسـت       
شاید که قسمتی از زحمات شما را جبران کرده باشـم و امـا تـو همـسر                  . پروردگارم بنمایم 

هاي عمرت را در کنار من گذرانـدي و در ایـن مـدت             سال از بهترین سال    هفتنم که   مهربا
 ، عمـل بپوشـانم  2آرزوهاي زیادي داشتی که متأسفانه من نتوانستم بـه خیلـی از آنهـا جامـه              

امیدوارم انشاءاهللا خداوند کریم شما را به هر آرزویی که دارید برساند و به شما صبر و اجر                  
تقاضا دارم بعد از من در تعلـیم و تربیـت فرزنـدانم سـعی و کوشـش         عنایت کند و از شما      

د، بلکـه  ن نه تنها از مرگ مـن ناراحـت نباشـ    ،عمل آوري تا زمانی که بزرگ شدند      ه  فراوان ب 
افتخار کنند که پدرشان در راه خـدمت بـه اسـالم و مـسلمین و دفـاع از قـرآن و مملکـت                        

چـه   چنانی نـدارم و هـر       و طلبکاري آن   اینجانب بدهکاري . شهادت رسیده است    اسالمی به 
 روز روزه بـدهکار هـستم،      60 فقـط در حـدود       .باشـد   هم هست همسرم در جریان آنها می      

 .همراه با کفاره آن که امیدوارم که لطفتان را شامل حالم کنید و ترتیب آن را براي من بدهید                
 بگیریـد   یکارانم تـصمیم  ماند که آن هم با راهنمایی دوستان و هم          باقی می اي که     تنها مسئله 

که انشاءاهللا آینده همسر و فرزندانم تأمین باشد تا خـداي نـاکرده دسـت پـیش کـسی دراز                     
نکنند و از پدر و مادر عزیزم هم تمنا دارم هرگونه کمکی کـه همـسرم در تعلـیم و تربیـت                      
فرزندانم احتیاج داشت به او بنماینـد تـا خـداي نـاکرده همـسر و فرزنـدانم از راه راسـت                      

 که  ، اول پیرو راه سرخ من     3 از شما تقاضا دارم در وهله      ، و اما برادران عزیزم    .منحرف نشوند 

                                           
 .»عباعبداهللا«در اصل وصیت  -1
 .»جامعه«در اصل وصیت  -2
 .»وحله«در اصل وصیت  -3
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و حسینیان است، باشید و دست از یاري امـام امـت برنداریـد و در                ) 7(همانا راه حسین  
کرده به آنهـا احـساس      ا همسر و فرزندانم سرکشی کنید که خداي ن        1]به[قدر    دوم آن  2وهله
تـابی    رستی دست ندهد و از خواهران عزیزم هـم اسـتدعا دارم زیـاد بـی               سرپ پدري و بی    بی

کردید در حق همسر و فرزندانم بنمایید و از کلیه             در حق من می     که نکنند و هرگونه محبتی   
اند مرا حالل کنند و امیـدوارم     دوستان و آشنایان هم تقاضا دارم هرگونه بدي که از من دیده           

توانند در پشت جبهه با       وند و اسالم را یاري کنند و آنها که نمی         توانند به جبهه بر     آنها که می  
در پایـان همـه دوسـتان و آشـنایان و        . هاي مادي و معنوي خود اسالم را یاري دهنـد          کمک

سپارم و با آرزوي زیارت کربال براي یکایک شـما و التمـاس               عزیزانم را به خداي متعال می     
 . دعا از همه شما

 فرزند کوچکتان
 کبريا احمد

  هجري7/11/65به تاریخ 
 

کنم  و ضمناً از پدر و مادر خوبم آقاي شمس و خانم شمس هم طلب عفو و بخشش می         
اند، ظرف مدتی که مهمانشان بودم مرا حـالل کننـد و از               و امیدوارم هر بدي که از من دیده       

 .خدا برایم طلب آمرزش نمایند

                                           
 .»از« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I د خدا باشیدهمیشه به یا. 
I همۀ کارهایتان براي خدا باشد. 
I هاي دنیا نباشید به یاد لذت. 
I بهاي شهیدان است انقالب اسالمی خون. 
I هاي خدا بدانید انقالب اسالمی را یکی از معجزه. 
I باشید) امام خمینی( رهبر بزرگ انقالب یار و یاور. 
I          ه خدا و بـراي رضـاي خـدا          در را   جهاد  باید ،شهید شدن هدف ما نیست بلکه هدف ما از جهاد

 .باشد
I گونه براي خدا قربانی کنند مادران فرزندانشان را اسماعیل. 

 بهرام :نام
 اکبري :خانوادگی  نام

  حسن:پدر نام 
  صدیقه:نام مادر

 1339بیستم مهر : تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  چهارم متوسطه:تتحصیال

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 بهرام اکبري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1» یـشف صـدور قـومٍ مـؤمنین         و قاتلوهم یعذبهم اهللا بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم        «
ذاب کنـد و خـوار گردانـد و         شما با آنان به کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما ع             «

 . »هاي اهل ایمان را به فتح و ظفر بر کافران شفا بخشد شما را بر آنها پیروزي دهد و دل
ایـن سـتاره    ) 6(سالم و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم حـضرت محمـدبن عبـداهللا             

  نور و روشنایی و با سـالم بـه ثـاراهللا،    سوي  بهتابناك که هدایتگري است از جهل و تاریکی         
که با خـون سـرخش بـه تمـامی عـصرها و             ) 7(سید شهیدان، حضرت اباعبداهللا الحسین    

حـسین جـان، عاشـورایت چنـان        . »مرگ سرخ به از زندگی ننگـین اسـت        «ها آموخت     نسل
هاي مشتاق را به میدان آورد و آنها مظلومانـه خـون             جوش و خروشی آفرید که تمامی قلب      

سالم بر ابوالفضل و سـالم بـر        .  یزیدیان انداختند  سرخ خویش را هدیه کرده و لرزه بر اندام        
 باد که بازوان پرتوان تو بودند و همراه تو شربت شـیرین شـهادت   3اصغرت  و علی 2اکبر  علی

پناهـان   ، قائم آل محمد، امید محرومان جهان و یاور بـی         )عج(نوشیدند و سالم بر امام مهدي     
نـد و     و بـساط ظلـم و اسـتبداد را برمـی          دهـد     که با قیام خود به انتظار منتظرانش پایان می         کَ

بـه امیـد    . گسلد  کند و زنجیرهاي شوم را می       حکومت عدل و داد را در تمامی جهان برپا می         
و سالم بر روح خدا، خمینی، رهبر بزرگ انقالب اسالمی، ایـن محبـوب         . فرج آقا امام زمان   

یدان راه خـدا، ایـن   سـالم بـر شـه   . حق شیعیان جهـان    قرن حاضر، فریاد مظلومان و رهبر به      
 عرش اعـال و عروجـی    سوي  بههاي فروزانی که با شهادتشان پروازي         شاهدان تاریخ و شمع   

 . یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد. رسند اهللا می نماید و به لقاء بزرگ می
هرچند که وجودم نتوانست براي اسالم و مسلمین مفید باشد و نتوانستم در مدت کوتاه                

به امید آنکـه تمـامی      . امی براي خدا بردارم، اما وصیتی چند با امت اسالمی دارم          ام گ   زندگی

                                           
 .14/ توبه -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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هایم را، هرچنـد کـه نـاقص و           برادران و خواهران از سر تقصیرات حقیر بگذرند و سفارش         
 :معیوب است، سرلوحه کارهایشان قرار دهند

ایت خـدا گـام     در راه رضـ   .  همیشه به یاد خدا باشید و همۀ کارهایتان براي خـدا باشـد             -1
در مجالس روحبخش دعا شرکت کنید و رابطه خودتـان را بـا           . ها  بردارید، نه رضایت انسان   

هـاي دنیـا نباشـید و تـا       بـه یـاد لـذت   1.»اال بذکراهللا تطمئن القلـوب «خدا محکم نمایید که  
ـ          ا«: توانید تمایالت خودتان را نسبت به دنیا کم کنید          می ا ن هی االّ حیاتنا نموت و نحیـا و م

زندگانی جز این چند روزه حیات بیش نیست که زنـده شـده و خـواهیم                 «2»نحن بمبعوثین 
و این دنیا فانی است و یـا بـه قـول رسـول     » مرد و بار دیگر از خاك برانگیخته خواهیم شد   

این . »ها است   دوستی دنیا سرچشمه همه بدي     «3»حب الدنیا رأس کل خطیئه    «): 6(اکرم
به یاد مرگ باشید و عذاب خدا را فرامـوش  .  کارهایتان قرار دهیدکالم ائمه را سرلوحه تمام  

کمتر گناه کنید و به گناه نیندیشید تا بـه عمـل بـه آن               . نکنید و در ذهنتان آن را مجسم کنید       
 .مبتال نشوید

بهاي شهیدان گلگون کفن است، حفظ کنید و بدانید که ایـن       انقالب اسالمی را، که خون     -2
توانـستیم در      و اگر خدا با ما همراه نبود هرگز نمـی          4[...]هاي خداي     هانقالب یکی از معجز   

ان « و او همیشه به این وعده عمل کرده اسـت کـه              6[...] ابراز وجود کنیم     5ها  برابر ابرقدرت 
 7»اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکموا تنصر

ف ایـن مـرد      رهبر بزرگ انقالب را یار و یاور باشید و همیشه از او پیروي کنید در وص                -3
مغزم کشش خصوصیات این مـرد ربـانی        . آید  ایستد و زبانم بند می      بزرگ قلم از حرکت می    

 .را ندارد این یک اقرار نیست بلکه یک واقعیت است

                                           
 .»شود ها می یاد خدا موجب آرامش دل «.رعد سورة 28 بخشی از آیه -1
 .37/ مؤمنون -2
 .)283ص / الفصاحه نهج(.  است)6(پیامبر اکرماز کلمات قصار  -3
 .خوانا نیست -4
 .»ابرقدرتان« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
 .» خدا شما را یاري کند، کنیداگر خدا را یاري« :محمد سورة 7 بخشی از آیه -7
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حکـم جهـاد     «1»کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم               «-4
لیکن چه بسیار شود که چیزي      . مکروه است بر شما مقرر شده و حال آنکه بر شما ناگوار و            

دشـمنِ تـا دنـدان    . »را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صالح در آن بـوده اسـت         
اي را بـه شـهادت    خانمـان نمـود، عـده      اي را بـی     مسلح به خانه و کاشانه ما حمله کرد، عده        

ل وظیفـه چیـست؟     رساند و هزاران مصیبت دیگر به مردم ستمدیده کشورمان وارد کرد، حا           
هرچند کـه مـصایب جنـگ مـورد اکـراه اسـت، امـا بایـد                 . وظیفه ما حمایت از جبهه است     

 .باید انتقام خون مظلومان گمنام را گرفت. وار جنگید و تا آخرین قطره خون ایستاد حسین
ها بشتابند و شـجاعانه در مقابـل دشـمن قـد       توصیه من به جوانان این است که به جبهه         

هـا را     برادران خداي ناکرده جبهه   . بجنگند و مانند او کشته شوند     ) 7(انند علی م. علم کنند 
بدانیـد  . ها بیایید که ظرفیت شما را نداشته باشـد   جبههسوي بهقدر  بشتابید و آن  . خالی نکنید 

اکبـر   که من با اراده خودم به جبهه آمدم تا از اسالم و قرآن دفاع کنم و آمدم تا همچون علی             
یگر یاران و اصحاب او به مالقات خدا بروم و این ننگی است بـراي مـن                 و د ) 7(حسین

ام و شهادت برایم چنان شیرین است که          من همیشه آرزوي شهادت کرده    . که در بستر بمیرم   
شـوند، لـرزه بـر     وسال شهید می   بینم که جوانان کم سن      وقتی می . خواند   خود می  سوي  بهمرا  

شود که جسم ناقابل ایـن حقیـر در راه تـو               روزي هم می   خدایا،«: گویم  افتد و می    اندامم می 
هرچند که شهید شدن براي ما هدف نیست بلکـه هـدف مـا جهـاد در راه خـدا                    » فدا شود؟ 

 . است و قربانی شدن در این راه آرزوي ما است
اي پدر جان و اي مادر عزیز و مهربانم، از همۀ زحمـاتی کـه     : سخنی هم با پدر و مادرم      

ام، هرچند که من قدر شما را ندانستم، اما اگـر لیاقـت شـهادت را                  ید شرمنده براي من کشید  
 .یافتم، مرا عفو کرده و دعاي خیرتان را بدرقه راهم نمایید

کـه در  ) 3(مادر عزیزم، گرچه تحمل مرگم براي تو سـخت اسـت، امـا ماننـد زینـب              
ایـن را  . مـل کـن  گونـه ع   تن را دید تحمل کن، استوار باش و زینـب  72صحراي کربال داغ    

ام  اگر جنازه . خواستم بروم بر صورتم بوسه زدي       دانم که تو مرا فرستادي و موقعی که می          می
به همـه  . ام بوسه بزن و اگر گریه کردي بیشتر براي شهداي گمنام باشد   رسید، بیا و بر جنازه    

                                           
 . سورة بقره216بخشی از آیه  -1
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اسالم و  جوانم را خودم فرستادم و رخت دامادي تنش کردم که به جبهه برود و از                «بگو که   
هایـشان را بـراي خـدا قربـانی           به آنها بگو که اسـماعیل     » قرآن و ناموس مسلمانان دفاع کند     

 1.کنند
ات را غمگـین کـرده،        پدر جان، گرچه زحمات دنیوي موهایت را سفید کـرده و چهـره             

یک شب را هم مراسم دعـاي کمیـل بـرایم    . وار استقامت کنی امیدوارم صابر باشی و حسین  
بـه امیـد    .  و تمام دوستانم و اقوام را دعوت نمایید و از آنها طلب مغفرت کنیـد               برگزار کنید 

و پیروزي تمام مستضعفان جهان بـر سـتمگران و          ) عج(جهانی شدن انقالب حضرت مهدي    
 .به امید پیروزي نهایی رزمندگان

 برادر حقیر و گناهکار شما
 بهرام اکبري

 
 شـــــهادت اللـــــه را بوییـــــدنی کـــــرد

 بـــــر بـــــرادرببـــــوس اي خـــــواهرم ق
 

ــرد   ــیدنی کــ ــه را پوشــ ــهادت جامــ  شــ
 2شــــهادت ســــنگ را بوســــیدنی کــــرد

 

                                           
که خداوند از او خواست فرزند دلبنـدش اسـماعیل را در راه او   ) 7( اشاره دارد به داستان امتحان حضرت ابراهیم  -1

آن . پـی ببـرد  ) در اجراي اوامر الهـی (تا از این طریق به میزان اعتقاد حضرت ابراهیم و ایمانش به خدا    . قربانی کند 
حضرت با رضایت کامل کارد بر گلوي اسماعیل گذاشت، اما به اذن اهللا کارد گلوي اسـماعیل را نبریـد و بـه ازاي          

فلسفه قربانی کردن حجاج در مراسم حج واجب نیز به این جریـان و آزمـون سـخت    . آن گوسفندي را قربانی کرد 
 .گردد الهی برمی

اصـل  . پور سـروده اسـت کـامالً متفـاوت اسـت      بیت اول شعر با آنچه امین. ر استپو هاي قصیر امین    شعر از دوبیتی   -2
 :دوبیتی این است

 هــــا را چیــــدنی کــــرد   شــــهادت اللــــه 
 ببــــــوس اي خــــــواهرم، قبــــــر بــــــرادر

 

 
ــرد    ــدنی کــ ــدا را دیــ ــشم دل خــ ــه چــ  بــ
ــرد   ــیدنی کـــ ــنگ را بوســـ ــهادت ســـ  شـــ

 

 در کوچه آفتاب
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 هاي کلیدي عبارت
I برایم گریه نکنید،عنوان هدیه در راه خدا دادید وقتی مرا به . 
I شهدا در طول تاریخ با خون خود درخت اسالم را آبیاري کردند. 
I اند علیه باطل آمدههاي حق  رزمندگان از همه چیز خود گذشته و به جبهه. 
I مرا ببخش،هاي تو را جبران کنم مادرم اگر نتوانستم زحمت . 
I رزمندگان اسالمی را دعا کنید. 

 حمید :نام
 اکبري :خانوادگی  نام

  اکبر:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1346بیستم خرداد : تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 ل راهنمایی او:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365پنجم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 حمید اکبري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 و سالم 1گذار جمهوري اسالمی ایران و با درود      با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و بنیان         

ا به حـال کـه بـا خـون خـود درخـت اسـالم را آبیـاري                   به شهداي اسالم، از صدر اسالم ت      
 و سـالم بـه   2انـد و بـا درود   اند و جان خود را فـداي اسـالم و ایـن سـرزمین نمـوده         نموده

هـاي   اند و به جبهـه  رزمندگان اسالم که از تمام چیزهاي خانه و زندگی خود را کنار گذاشته     
شـوند و      پیروزي نهایی خود نایل می      در همین حمله به    3اند که انشاءاهللا    حق علیه باطل آمده   

 . گردند به خانه و زندگی خود باز می
کنم مادر عزیز، امیدوارم که مرا حالل کنیـد و            سالم عرض می  . سالم خدمت مادر عزیزم    

بـرادر  . خدمت برادر عزیزم سـالم . هاي تو را جبران کنم      مرا ببخشید که نتوانستم آن زحمت     
هـاي تـو را جبـران       کن چون که من نتوانـستم زحمـت        4جان اگر من شهید شدم، مرا حالل      

 7]بـه [ مقداري پول    6 تومان داخل ساکم هست،    1180 برادر جان، مقداري پول به مبلغ        5.کنم
 تومان بدهید چـون  80 8حتماً بدهید و به سید مقدار.  تومان بدهید50آقاي داورزنی به مبلغ   

 و شما را به خـداي بـزرگ         9.تن را ندارد  برادر جان، دیگر زبانم گویا گف     . خواستند  از من می  
.  کنید و رزمندگان را دعا کنید و دعا کنیـد دعـا کنیـد   10مادر و برادر، من را حالل  . سپارم  می

                                           
 .»دورد«در اصل وصیت  -1
 . همان-2
 .»اینشا اهللا«در اصل وصیت  -3
 .»هالل«در اصل وصیت  -4
 .»هاي تو را جبران نتوانستم کنم چه تور زحمت« در اصل سند -5
 »است« در اصل سند -6
 .نیست» به« در اصل سند واژة -7
 .»مقداري« در اصل سند -8
 .بوده است» قدرت گفتن را ندارد« احتماالً منظور شهید -9

 .»هالل« در اصل سند -10
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ایـد، بـه امیـد     براي من اصالً گریه نکنید، چون که یک هدیـه کوچـک را در راه اسـالم داده    
 .پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر جهانی

1/10/65 
 حمید اکبري
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 هاي کلیدي عبارت
I من با ایمان به خدا به مبارزه با کفر برخاستم. 
I سعی کنید راه مبارزه را براي تکمیل ایمان و مبارزه با نفس انتخاب کنید. 
I رساند  اعالي ملکوت میۀشهادت انسان را به درج. 
I جنگند گذرند و عاشقانه در راه خدا می هاي زندگی می شهیدان از همه خوشی. 
I  باز نخواهد رفت زیر بار ستم شما و منافقان نیرنگملت ما. 
I  اسالم و حفظ ناموس ما خود را فدا کردندخاطر بهشهدا . 
I مرا با لباس مقدس سپاه دفن کنید. 

 عباس :نام
 اکبري :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
 گل  صبح:نام مادر

  1345هفتم اسفند : تاریخ تولد
 شهرستان آمل :محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362دهم دي  :تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــاي  :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش  گل
 شهرستان سمنان 
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 عباس اکبري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 اهللا واهللا غفـور     اهللا اولئک یرجون رحمت      و جاهدوا فی سبیل    االذین امنوا والذین هاجرو     ان  «
که به دین اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نموده و در راه خـدا جهـاد          آنان «1»یمرح

  .» اینان امیدوار و منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آنها بخشاینده و مهربان است،کردند
وقـت   ر اسالم هـیچ   ک لش  براي شما باکی از اینکه شکست بخورید نداشته باشید، براي اینکه         «

شوید    شما یا پیروز می    ، پیروزي هم شکست نیست    ،ت شکست نیست  شهاد. نیستشکست  
  2.» در هر دو جهت پیروزي با شماست،و یا شهید

 بـر رهبـر   3نام تمام شهیدان اسـالم و بـا درود        پاسدار حرمت خون شهیدان و به      هللانام ا  به 
اهیم ابـر حسینی   5»رهل من ناص  « صداي   4گويِ  لبیک )عج(ب برحق امام زمان   یکبیر انقالب نا  

 موسوي الخمینی و با سالم گرم به رزمندگان عزیز که           اهللا    روح ،قرن، موسی زمان، امام اعظم    
هـاي   انـد و در سـرزمین   اند و از جان و مال و زندگی گرمشان گذشته در راه خدا جهاد کرده 

اند و سرانجام بـه لقـااهللا    ها آفریده و بلند غرب حماسه هاي سرد  گرم و خشک جنوب و کوه     
 . انشااهللا.  روحشان شاد و یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.تندپیوس

 من با چشمانی باز و با آگـاهی بـر       ،گویم که پروردگارا    اول رو به پروردگارم کرده و می       
 حق و مبارزه بـا کفـر بـدین         6]تو[روم و با ایمان به تو و طرفداري از            اینکه چه راهی را می    

 مبارزه با نفس و کامل کردن ایمان خود این راه           خاطر  بهی بلکه    خودنمای خاطر  بهراه آمدم نه    
 تو خود مرا بیامرز و از سر گناهانم درگـذر و مـرا جـزو                ،پس پروردگارا . ام  را انتخاب کرده  

                                           
 .218/  بقره-1
بخورید نداشته باشـید، بـراي اینکـه لـشگر     شما باکی از اینکه شکست  «: در نسخه تایپی وصیت عبارت چنین است       -2

شـوید و یـا    شما یا پیروز مـی . پیروزي هم شکست نیست. وقت شکست ندارد، شهادت شکست نیست       اسالم هیچ 
 ).22، ص13صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، ج. (»ت پیروزي با شماستشهید در هر دو جه

 .»دورود« در متن تایپی وصیت -3
 .»گویی« در متن تایپی وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .اضافی است» تو«واژة  -6



 97 اکبري، عباس     ¹استان سمنان 

. ام و این لحظه آغاز جهاد و شـهادت اسـت          تا به حال من مرده بوده     . 1]ده[اولیاي خود قرار    
شـوم و زنـدگی جاویـد خـود را      ه دارم از مادر متولد میبینم تاز  این احساس را در خود می     

رسـاند و چقـدر شـهادت در راه           شهادت انسان را به درجه اعالي ملکوتی می       . کنم  آغاز می 
ام که شـهادت تـصادفی نیـست، بلکـه لیاقـت و               طور یقین درك کرده     خدا زیباست و من به    

گـردد کـه از تمـام          مـی  ییگردد، بلکـه نـصیب آنهـا        سعادتی است که نصیب همه ماها نمی      
 . جنگند هاي زندگی خود گذشته و عاشقانه در راه خدا می خوشی

دانم لیاقت شهادت در راهت را نداریم ولی اي خـداي بـزرگ و قـادر از تـو                      می ،خدایا 
.  نـصیبم بگـردان  ، اگر الیق این سـعادت بـزرگ هـستم   ،خواهم که هرچه زودتر     عاجزانه می 

اگـر در   . م که این بنده حقیر را از دعاي خودتان فراموش نکنید           امیدوار ،برادران و خواهرانم  
جز بدي و اذیت به شما براي شـما    دانم به  ام، می   طی چند سال عمري که در پیش شما بوده        

طلبم و امیدوارم که این بنده حقیر          می 2ام ولی از همگی شما عاجزانه حاللیت        مثمرثمر نبوده 
 ایـن بنـده گناهکـار       3بخشید و از تمامی افراد از طرف      و مسکین خدا را به بزرگی خودتان ب       

 ، به فـداکاري بـود     4آنجایی که اسالم عزیز در این برهه از زمان محتاج         . خدا حاللیت بطلبید  
زنیم باید در هر جـایی کـه احتیـاج            یت می انفداکاري کنیم و ماهایی که دم از اسالم و مسلم         
 ما مانند مردم کوفه نیـستم       . فداکاري کنیم  ،دبود برویم و هر جایی که احتیاج به فداکاري بو         

 امـام  »هـل مـن ناصـر   «مردم ما از اول هـم بـه نـداي    .  را تنها بگذاریم)7(که امام حسین  
خرین قطره خونشان نیـز همچنـان اسـتوار خواهنـد       آ پیر جماران لبیک گفتند و تا        ،عزیزمان

زنـیم ننـگ باشـد کـه در ایـن       هایی که دم از دین و اسالم می این باید براي ما مسلمان   . ماند
هایمان بخوابیم و همیشه بـه       هایمان در زیر چادر زن      ساز در خانه    لحظه حساس و سرنوشت   

اندوزي باشیم و یا اصالً به فکر جبهـه و کمـک کـردن بـه       پرستی و مال   فکر مادیات و شکم   
ین واجـب   دانیم دفاع از اسالم و دین و خاك بر تمام مسلم            طوري که می   همان. جبهه نباشیم 

پس این دین براي همه ماست و این خاك وطن همه ماست، پس چرا مـن بـه فکـر                     . است
                                           

 .فعل جمله جا افتاده است -1
 .»هاللیت« در متن تایپی وصیت -2
 .»طرفان« در متن تایپی وصیت -3
 .»احتیاج« در متن تایپی وصیت -4
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که در یک خـانواده تمـام        جبهه رفتن و کار کردن در جاهاي حساس کشور نباشم در حالی           
مگـر آنهـا مثـل    . رسند شان به شهادت می   اش براي حفظ اسالم و وطن اسالمی        افراد خانواده 

اند؟ نه برادر جان، آنها مثـل مـا هـستند و هـیچ                گناهی را مرتکب شده   ماها نیستند مگر آنها     
 اسـالم فـدا شـدند و        خـاطر   بـه  آنها جرمشان این بود که       .اند  جرم و گناهی را مرتکب نشده     

شان پر از شرك و فساد و بیگانه گردد و به همین خاطر               اند که سرزمین اسالمی      نشده حاضر
که من اصالً به این موضـوع اهمیـت    اند و در حالی ههاي صدام یزید کافر شد   قربانی جنایت 

 .دهم نمی
در اینجا من یک جمله به مزدوران و منافقین داخلی دارم که اي منافقـان بـدتر از کفـار،         

گذاري کنید و اگر شما همه ملت را بکشید، حتی اگـر              هاي ایران را بمب     اگر شما تمام خانه   
یک نفر قیام خواهد کرد و زیر بار ظلم و سـتم شـما               بدانید که همان     ،یک نفر از ماها بماند    

پیامی به تک تک پدر و مـادرانی دارم کـه مـانع از آمـدن                . منافقان نیرنگ باز نخواهند رفت    
 مگر این فرزنـدان مـال       ،خواهم بگویم که اي پدر و مادر         می .شوند  ها می   فرزندشان به جبهه  

ا در نزد شما و باید هر وقـت خطـري   شمایند؟ خیر، این فرزندان امانتی هستند از طرف خد 
.  را براي دین خدا و پایداري اسالم عزیز فـدا کنیـد      تان  اسالم را تهدید کرده، تمامی فرزندان     

خورند و این موقع همان موقع است          مال و فرزند به چه درد می       ،موقعی که دین نباشد جان    
 و تحت تأثیر هوي    پس کمی بیندیشید  .  است )7(گوي امام حسین   و این رهبر همان لبیک    
 فـردا در پـیش حـضرت        ، اگر شما امروز مـانع از ایـن کـار بـشوید            .و هوستان قرار نگیرید   

اگر امروز مانع از رفتن فرزندانتان به جبهه یا بـسیج           . گو باشید   توانید جواب   نمی) 3(زهرا
ي گـوي آن مـادر    توانید جـواب     بدانید که فردا نمی    ،و یا سپاه و دیگر جاهاي اسالمی بشوید       

پس دریغ نکنید و همیـشه بـه        .  فرزندش را در راه دین خدا قربانی کرده است         15باشید که   
 ]ایـن  [هـاي عزیـز دارم     اي که براي جـوان      جمله. باشید) عج(اسالم راستین مهدي   1]...[فکر

 مبادا خداي نکرده تحت تـأثیر مادیـات زنـدگی قـرار بگیریـد و                ،است که اي برادران عزیز    
به خدا قسم اگر قدر این انقالب و ایـن زمانـه را نـدانیم هـالك                 .  کنید معنویات را فراموش  

 انجـام نـدهیم فـرداي قیامـت     ، اگر امروز تکلیفی که شهدا به گردن ما انداختند    .خواهیم شد 

                                           
 .خوانا نیست -1
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پـس  . دهندگان راه شـهدا باشـیم      توانیم ادامه   گوي شهدا باشیم و هرگز نمی       توانیم جواب   نمی
دهنـدگان راه تمـامی    کنید یکی از یاران وفادار امام و ادامه  برادرانم درست فکر کنید و سعی       

 . شهداي اسالم باشید
ـ ا   اسالم حفظ ناموس من و شما حاضر شـده         خاطر  بهشهدایی که     د تـا در غربـت جـان        ن

 و  )عـج (هرچند که امام زمـان    . خودشان را بدون اینکه کسی بر بالین سرشان باشد، فدا کنند          
اند و این سعادتی است بزرگ کـه        بر بالین سرشان بوده    معصومینو دیگر   ) 7(امام حسین 

وار زنـدگی کنیـد و وارث خـون           نصیب همگان نخواهد شد و شماها هم سعی کنید حسین         
 .اهللاء روز قیامت سرافراز و سربلند باشید انشا درتمامی شهیدان اسالم باشید و

م، مادرانم، بـرادرانم،  و سخنی دیگر که براي دیگر افراد محل دارم این است که اي پدران  
طلبم و امیـدوارم   تک شما حاللیت می  اوالً از تک  . خواهرانم که همگی شما نور رهبر هستید      

دهندگان راه شهدا و سـربازان و یـاران امـام        شما ادامه  ۀکه مرا حالل کنید و امیدوارم که هم       
هاي مادي داد و     کمبود خاطر  بهخداي نکرده مبادا شیطان شما را وسوسه کند و          . زمان باشید 

. طـور نیـست    اهللا که به خواست خدا این     ء انشا .فریاد کنید و هی پشت سر هم اعتراض کنید        
هـا   عزیزان من، کمبودها در مملکت است ولی باید به کمک همدیگر این کمبودها و ضعف              

 خـاطر   بـه  پس سعی کنیـد      .مان را به تمام جهان صادر کنیم        را برطرف کنیم تا بتوانیم انقالب     
 . اهللاءانشا. ها را تحمل کنیم م این سختیاسال

کـردم    کنی ولی چه مـی      شماري می  دانم که براي آمدن من ثانیه        می ،و تو اي مادر مهربانم     
در زمانی که خدا مرا به مهمانی دعوت کـرده بـود و مـن عاشـقانه بـه لقـا خـدا شـتافتم و                          

مان پرچم سبز     در باالي خانه  امیدوارم که مرا حالل کنی و در نبود من گریه و زاري نکنی و               
الاله االاهللا سوار کن و افتخار کن که توانستی چنین فرزندي را بزرگ کنی و در راه خدا فدا                   

 کـن و بـا اسـتقامت و صـبر و پایـداري از انقـالب                 م و تو اي پدر ارجمندم، مرا حالل       .کنی
 باعـث نـاراحتی    توۀاسالمی دفاع کن و مبادا روحیه خودت را ببازي و گریه کنی چون گری 

 خیل پاسداران و رزمندگان اسالم در هـر کجـاي جهـان بـاش و اگـر              1من است و به دعاي    
 تو نیز زینب زمـان بـاش و        ،خواستی گریه کنی بر حسین گریه کن و تو اي خواهر مسلمان           

                                           
 . منظور شهید دعاگویی پاسداران است-1
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در راه خدا مبارزه کن و با مشت محکم بر دهان یزید و یزیدیان بزن و خـدا کـسانی را کـه        
 . کنند اجري عظیم عطا خواهد کرد د میدر راهش جها

و شما اي برادران حزب الهی بعد از شـهادتم راهـم را ادامـه دهیـد تـا روحـم را شـاد                         
گردانید و برایم گریه نکنید که دشمن آماده ایـن اسـت کـه ضـعفی از شـما بگیـرد و آن را            

 بـه درد   گریـه نکنیـد تـا دل دشـمن را         . شود  بزرگ کند و دشمن از گریه شما خوشحال می        
طوري که آنان با شهید کردن بزرگان مملکت دل شما را بـه درد آوردنـد و در                   همان. آورید

راه خدا جهاد کنید و از مال و جان خود بگذرید که این دنیا زودگـذر اسـت و آنچـه بـاقی             
 ة من دوست ندارم که در مراسم عزاداري و تشییع جنـاز           ، برادرانم .است دنیاي آخرت است   

طـور وصـیت     دار و مخالف خط امـام شـرکت کننـد و همـین              طرف و سرمایه    یمن افرادي ب  
 بـوده و در     1 منتظـري  هللا  ام کسانی نماز بگذارند که پیرو خط امام و آیت           کنم که بر جنازه     می

 . نماز به خاك سپرده شود ام بی غیر این صورت چه بهتر که جنازه
 توکل بر خدا کنی و همـواره در   کنم که بدون هیچ ناراحتی و گریه        به همسرم توصیه می    

دهندگان خـون مـن و تمـامی      و ادامه2»ان اهللا مع الصابرین   «ت صبر را پیشه کنی که       ا  زندگی
طـوري کـه بـا لبـاس         کنم کـه همـان      و در آخر وصیت می    . اهللاءشهداي راه اسالم باشی انشا    
ا دفن کنید و    خواهم که با همین لباس اگر امکان داشت مر           می ،ام  مقدس سپاه عروسی نموده   

 .  مرا در مطهر بغل آن دو شهید گرامی و بزرگوار به خاك بسپارید،ام اگر لیاقت آن را داشته
 الیه راجعون اناهللا و انا

 ه در بـستر بمیـرم     کـ خـواهم     بارالها من نمی  
 

 3م کن تا به راهت در دل سنگر بمیرم        ا  یاري 
 

ـ    . ام تـان را گرفتـه   ام و وقـت گرامـی   درد آوردهه امیدوارم که مرا ببخشید که سرِ شما را ب
سالم مرا به امام عزیز و مهربانم برسانید و بگویید که سرانجام خداوند این لیاقت را به ایـن                   

ارزشـم    بنده گناهکار و حقیرش عطا فرموده است که در هنگام جهاد در راه خدا خـون بـی                 
 . ریخته گردد

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»خدا همیشه با صابران است«.  سورة انفال46بخشی از آیه  -2
 .سرودند از اشعاري است که افراد با ذوق در دوران جنگ می.  شعر ناشناخته است-3
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 هاي کلیدي عبارت
I  احیاي دین و صدور انقالب استخاطر بهبه جبهه رفتنم . 
I امان ادامه خواهند داد رزمندگان اسالم تا نابودي همه مستکبران و حاکمیت اهللا به نبرد بی. 
I خواهم مرا به حال خودم نگذاري خدایا از تو می. 
I از خط روحانیت جدا مشوید. 
I سعادت جاوید در اطاعت از امام است. 
I امروز روز امتحان است. 
I  به جبهۀ حسینی بپیوندید. ديجبهه حسینی و جبهه یزدی: جبهه وجود داردامروز دو. 

 اکبر علی :نام
 اکبري :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1342هفدهم بهمن : تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361وچهارم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  سانحه رانندگی:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 اکبر اکبري علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 الطاغوت فقـاتلوا اولیـاء       اهللا و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل        الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل    «

جنگنـد و آنهـا کـه         خدا مـی  ند در راه    ا  آنها که مؤمن   «1»الشیطان انّ کید الشیطان کان ضعیفاً     
 .» پس بکشید دوستان شیطان را که حیلۀ شیطان ضعیف است،کافرند در راه طاغوت

د    2درود و سالم و رحمت خدا بر تمامی شهداي تاریخ اسالم از هابیل              حـ  و  3 تا شهداي اُ
ین  و از شهداي همراه پیـامبر تـا شـهداي دشـت خـونین و گـرم کـربال و از شـهداي                        4صفّ

با درود و سالم خدا بـر       . مان  انقالب کبیر اسالمی   ۀخون خفت   هینی تا شهداي ب   عاشوراي حس 
هـایی کـه حماسـۀ     آفرینـی  با حماسه(تمامی رزمندگان قهرمان که سنگرهاي ایثار و مقاومت       

به نبرد بـا لـشکریان   ) آورد ها به یاد می کند و عاشورا را در خاطره ها زنده می  کربال را در دل   
اند و مصمم هـستند تـا زوال و نـابودي همـۀ مـستکبران و                  بران برخاسته کفر و یاران مستک   

چیـز    امـان خـویش ادامـه و در ایـن راه از هـیچ               برقراري حاکمیت اهللا بر جهان به نبـرد بـی         
 حال کـه بـه   5.»آنها بنیان استوار و محکمی هستند«: فرماید هراسند و چنانند که قرآن می     نمی

 کینه و خصم بلکه     خاطر  به نه   ،روم  نۀ دشمن را نشانه می    روم و پاي در چکمه و سی        جبهه می 
خواهم که مرا یاري کند تـا       احیاي دینم و صدور انقالبم است و از خداي بزرگ می           خاطر  به

دانـم کـه گمراهـی چـه       مـی ،خدایا.  او باشدخاطر بهدر راه او گام به گام و ذره ذره وجودم     
 کـاري کـن کـه در ایـن راه     ،خدایا.  کن خودت مرا به راه راست هدایت   ،بالي سختی است  

 آیا لیاقت این را خـواهم داشـت کـه           ،خدایا. پاك و این پیکار مقدس جز رضاي تو را نبینم         
روم   در ایـن راه کـه مـی       ،خدایا. فردا از سربازان تو محسوب شوم و در جوار تو جاي گیرم           

ل میخاطر بهرا تنها  خورد، آن  اي که به بدنم می      هر گلوله  خواهم کـه   کنم و از تو می  تو تحم

                                           
 .76/ نساء -1
 .قاتتعلی. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .)4/صف(» ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیل اهللا کانّهم بنیان مرصوص« تعبیر برگرفته از قرآن و ترجمه آزاد آیه -5
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دانم که این آخرین سـخنانم را چگونـه            نمی 1.»مرا یک چشم بر هم زدن بخودم وامگذاري       «
 : کنم گونه آغاز می سخنم را بدین. بر روي کاغذ بنگارم

 عوامـل  ةاي امت قهرمان، اي مردم دلیري که با اتحادتان پشت شرق را شکـستید و پـوز           
) عـج (هایتان در پشت جبهه امام زمان اید، شماهایی که با کمک    یدهخاك مال   هداخلی آنان را ب   

 مبادا یک لحظه از خط روحانیـت مبـارز و متعهـد دور    ،اید  را از خود خشنود و راضی کرده      
و  2]...[ مبادا یک لحظه این اسوة ایمان را، این ذخیرة خدا براي جهـان مستـضعف و        ،شوید
قدر امام بزرگوارمان را    . وید در اطاعت از امام است     بدانید که سعادت جا   . ها عمل کنید   بدان

بدانید وگرنه دچار بالهاي عظیم آسمانی خواهید شد و در فرستان فرزندانتان براي جبهه از               
 . تر باشید این مشتاق

آید ولی بعداً در روز       اي برایم پیش می     دانم در این غائله چه حادثه       پدرم، هرچند که نمی    
. مبر سربلند هستی که فرزندي را تقدیم اسالم و انقالب اسالمی کـردي          قیامت نزد خدا و پیا    

خواهم که برایم اشک نریزي و لباس سـیاه بـر تـن مکنـی و ماننـد مـادران                      از تو می   ،مادرم
ها سرت را باال بگیري که چون مـن جـوانی را در              شهداي به خاك و خون خفته در بین زن        

  .ام   داده خدا سوقسوي بهراه اسالم پرورش داده و 
 حـسینی و    : دو جبهه وجـود دارد     . بدانید که امروز روز امتحان است      ،و اما شما برادرانم    

 از فرصت اسـتفاده کـرده و بـه          .الشیطان اهللا و در جاي دیگر حزب       سو حزب   در یک  ،یزیدي
بپیوندید و خود را به صالح و سالح مجهز کرده و تنهـا در راه والیـت                 ) 7(جبهۀ حسین 
 .هید که رضاي خدا در این استفقیه قدم ن

ساز توحید، شماهایی کـه       هاي زمان، اي حامیان مکتب انسان       اي زینب     ،و شما خواهرانم   
هایی در دامان پاك     ، جوان )3( خون شهدا هستید، باید همانند سرور زنان، زینب        نرسا پیام

 ،ند و اي خـواهرانم    انشاءاهللا بتوانند در این مکتب خونین افتخارات بیافرین       . خود تربیت کنید  
 از تـو    ،خـدایا . تـر اسـت     تر و برنده   بدانید که سیاهی چادر از خون من براي دشمن ترسناك         

                                           
. تعلـیم دادنـد   ) 7(که به حـضرت علـی     ) 6(روایتی از رسول اکرم   . » عینی ابداً  فۀ نفسی طر  الیالهی التکلنی    «-1

 ).3-2، ص7کافی، ج(
 . چند سطر از وصیت افتاده است-2
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. خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت زیر پـرچم اسـالم و بـا اولیائـت قـرار دهـی                می
 پایان برسانی و فـضیلت   هخواهم که عمرم را در خاك و خون میدان پیکار ب      از تو می   ،خدایا

 تـو   ،پروردگارا. کفن و سپیدروي از خاك برخیزم      شهادت نصیبم کنی تا در آن جهان گلگون       
نگـه   1...][ ما را به راه راسـت تـا          ،هاي همه در دست توست     هایی، دل   ها و اندیشه   مالک دل 

 به سربازان و رزمندگان ما درس تقوي و پرهیز          ،خدایا.  و از شر نفس اماره محفوظ بدار       دار
 ایـن  ، امـت اسـالم   2 این قلب تپنـده    ،خدایا.  را متین و در کارشان استوار گردان       بده و ایشان  

در پایـان از تمـامی   .  را تا انقالب مهدي موعود براي امت ما حفظ بفرما     3]...[ برحق و    نایب
 .کنم مخلصین راه اهللا طلب مغفرت می

 .پیروز باد انقالب اسالمی ایران به رهبري امام امت خمینی کبیر
 .ي جهانخوار و شوروي متجاوزآمریکاباد امپریالیسم جهانی به سرکردگی نابود 

 

 »والسالم«

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»طپنده«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3
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 هاي کلیدي عبارت
I امام رهبر و نور چشم من است. 
I کنم غالم اهل بیت باشم افتخار می. 
I از کثرت گناه و قلت عبادت در رنجم. 
I این دنیا همانند زندان است. 
I ل گردمخواهم به لقاء محبوب خویش نائ می. 
I مان را شهادت قرار ده خدایا حیاتمان را سعادت و مرگ. 
I زدگان بدهید  به جبهه و به جنگ،خورد درد میه از اموالم آنچه ب. 

 محمدرضا :نام
 اکبري :خانوادگی  نام

  عباس:پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1345بیستم آبان : تاریخ تولد
 شهرستان شاهرود :محل تولد
 متوسطه سوم :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364یکم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  اروند رود:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدرضا اکبري
 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
لعـصر ان   او« 1» ربه احـداً   ةفمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمالً صالحاً و ال یشرك بعباد           «

  2.» الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبراالذین آمنو و عملو  خسر االاالنسان لفی
روحی و  ( ابن الحسن العسکري     حجۀسالم به پیشگاه مقدس موالیم و صاحبم حضرت          

پایان بر رهبرم نور چشمم، روحم امـام خمینـی و بـا               و با درود بی   ) ارواح العالمین له الفداء   
اهللا و با سالم و درود به شـهدا و بازمانـدگان              ت آل رسول  سالم به روندگان خط سرخ شهاد     

یا ایها الـذین آمنـوا اسـتعینوا     «:کند پر غم و سوز که قرآن شما را توصیه به صبر و نماز می          
دهم که نیست خدایی جز اهللا و حضرت           شهادت می  3.» ان اهللا مع الصابرین    ةبالصبر و الصلو  

ولی اوست و کتابم قـرآن و       ) 7(یم علی رسول اوست و موال   ) 6(خاتم االنبیاء محمد  
 نائـل گـردم و اعمـالم    ):(کنم به غالمی اهل بیت  دوازده امامی و افتخار می   ۀمذهبم شیع 

الهی هب لی کمال االنقطـاع الیـک و انـر    «.  مقبول گردد)عج(عصر نزد حضرت حق و ولی   
         جبتـصل الـی معـدن       النور ف  ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق اَبصار القلوب ح

 سـوي   بـه خدایا بریدن و انقطاع کامل از خلـق          «4.» بِعزِّ قدسک  معلقۀ و تصیر ارواحنا     العظمۀ
هـاي دلمـان را بـه نـور      خود عطا فرما و ما را عاشق دیدار لقایت فرما و روشـن کـن دیـده       

هـاي نـور را پـاره کنـد و بـه معـدن اصـلی         هاي دل پرده   خود تا که دیده    سوي  بهتوجهشان  
  .»ات گردد ت برسد و ارواح ما آویخته به عزت پاکیزهعظم

                                           
هر کس به لقاء او امیدوار است باید نیکوکار باشد و هرگز در پرستش خدا احـدي         «:  سوره کهف  110 بخشی از آیه     -1

 .»را به او شریک نگرداند
 عصر که انسان بر در خسارت و زیان است مگر آنان که به خدا ایمـان آورده،               قسم به «. 3 تا   1آیات  /  سوره والعصر  -2

 .»نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداري در دین یکدیگر را سفارش کردند
اي اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسـل جوییـد کـه            «. 153/  بقره -3

 .»دباران استخدا یاور بر
 .)182الجنان، ص  مفاتیح. ( فرازي است از مناجات شعبانیه-4
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) شـهدا (ها را مردان مـؤمن در عمـل           همه حدیث  :خدایا خدایا چه بگویم و چه بنویسم       
رنجانـد   م مرا میا  لحظات زندگیۀ در هم و آن چیزي که همیشه   .  خواندند  و گفتند و نوشتند  

ست و زندگی کردن در این دنیا هماننـد          عباداتم ا   گناه و قلیلیِ   رنجاند انبوهی و کثرت     و می 
کـاروان  . تر به لقاء محبوب خویش نائل گـردم     خواهم با شتابی هرچه تمام      زندان است و می   

 خـدایا، اصـحاب باوفـاي رسـول       . طیبـه رفتنـد    ةاهللا و وارثـان شـجر     ءاولیاءاهللا و راهیان لقـا    
 خـدایا شـیعیان     ،درفتن) 7(اصحاب و اوالد امام حسین      یاران و  ، خدایا رفتند،) 6(اهللا

 خدایا گذشتگان و پاکان و مخلصان       ،رفتند) 7(خورده و اُسراي کربالي حسین     جگر زخم 
 خدایا یاران و اصحاب خمینی، شـهداي        ، خدایا عارفان و عاشقان به قرب تو پیوستند        ،رفتند

ت آمدنـد و مـا      سـوی   بـه تر   اسالم و انقالب و جنگ تحمیلی، با سرعت و شتابی هرچه تمام           
هـاي     جودي مطهر عنایت فرما کـه از شـر وسوسـه           ،خدایا قلبی خاشع، ایمانی قوي    . ماندیم

مان را شهادت قرار ده و مـا را یـک     خدایا حیاتمان را سعادت و مرگ     . خناسان رهایمان کند  
و احینا یا ربنا سعیدا و توفنا       .  ابداً  عینٍ فۀ طر یاللهم ال تکلنی الی نفس    «. آن به خود وامگذار   

 1.»شهیداً
نمایم که چنین پدر غیور و مادر مهربانی را به مـن عطـا فرمـود             خدا را شکر می    ،ا بعد ام 

که از همان اوایل کودکی با نماز و روزه و تعالیم عالیه اسالم آشنایم ساختند و آن وقت کـه        
دادند که باید نماز را به پا داشت، روزه را بایـد    به من یاد می،گذراندم م را میا دوران کودکی 

هایی بود در آن زمـان، بـراي حفـظ مـسلمان بـودن و                ت، دروغ نباید گفت و این زمینه      گرف
 هرچنـد  -امـوالم را . هایم درگذرنـد  ها و لغزش شدن که امیدوارم از تمام خطاها و تندخویی   

خـورد    زدگان عزیز می     آنچه را که به درد جبهه و جنگ        -توان اموال گفت    ناچیز است و نمی   
و از یـاران و     ) زاده بسطام دارم که آن را واریز نمایید         ال بابت نذر امام    ری 200(به آنها بدهید    

 براي برپایی و تحـرك      ،خواهم در حفظ مسجد و کتابخانه مجدانه کوشش نمایند          رفقایم می 
 .سازان انقالبند بیشتر برسید هاي حساس و آینده بیشتر آن و به نوجوانان مسجد که مهره

 به امیـد پیـروزي حـق بـر        . رادران و خواهران عزیزم   طلب حاللیت و گذشت از جمیع ب       
 و دیگـر ابرقـدرت شـرق و     آمریکـا ردگی امپریالیسم   کباطل و نابودي استکبار جهانی به سر      

                                           
 . حدیث شریف نبوي است-1
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دعا و نماز و دیگر مسائل را       د این کمربند اطمینان در عمل که        یاسرائیل غاصب و سعی نمای    
جا آوریـد       روزه قضا نیز در حق ما به        دارید و نماز و     برپا د که همیشه  یبه یکدیگر القاء نمای   
نیب«. در صورت امکان  1.»و ما توفیقی االّ باهللا علیه توکلت و الیه اُ

 

 محمدرضا اکبري
 گردان کربال) 7( امام رضا21تیپ 

16/11/642 

                                           
پنـاه  ) از شـر بـدان  (طلبم و بر او توکل کرده، به درگاه او        در هر کار از خدا توفیق می      «.  سورة هود  88 بخشی از آیه     -1

 .»برم می
ی، کوچه مسجد، پالك شا: آدرس«: شهید نشانی منزل خود را نوشته است -2  .»، منزل اکبري39هرود، خیابان معلّ
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 هاي کلیدي عبارت
I ها سر دهم روم تا نداي لبیک یا خمینی را در جبهه به جبهه می. 
I زودي پرچم اسالم در سرتاسر جهان برافراشته خواهد شد  بهانشاءاهللا. 
I راه راه اهللا است. 
I نشاید که راه شیطان را پیش بگیرید. 
I من لباس مقدس سربازي را دوست دارم. 

 حسن :نام
 اکبریان :خانوادگی  نام

  محمد:پدر نام 
  لیال:نام مادر

 1340دهم اسفند : تاریخ تولد
روســتاي فرومــد از توابــع  :محــل تولــد
 ن شاهرودشهرستا

  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362 یکم مهر :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 1حسن اکبریان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
حـسن  . ودنام کسی که ما را به راه اسـالم هـدایت فرمـ          دهندة مستضعفان و به     نام اهللا یاري    به

  حسن اکبریان.نویسم نامه خودم را می وصیت  دوم2اکبریان گروهبان
 مـن ایـن لبـاس       .سالم به رهبرکبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی، راهبرندة جهانیـان           

شتابم تا شـاید بتـوانم اسـالم را از     پوشم و به جبهۀ حق علیه باطل می  مقدس سربازي را می   
 در بیاوریم و مـن ایـن لبـاس را دوسـت داشـتم کـه                 3ها قدرتچنگ این کافران بعثی و ابر     

هـا سـر بـدهم و         روم تا نداي لبیک یـا خمینـی را در جبهـه             بپوشم و بروم بجنگم و من می      
ـ       همچون یک سرباز اسالم بجنگم و به شما وعدة پیروز بودن را می             زودي  هدهم و انـشااهللا ب

 .جهان برافراشته خواهد شدزود آنها نابود خواهند شد و پرچم اسالم در سراسر 
د و بـر علیـه کفارهـا    نـ این را باید بگویم که هر فرد مسلمان مـسئول کـه بـه جبهـه بیای          

. شما بگویم که راه راه اهللا است و نـشاید کـه راه شـیطان را پـیش بگیریـد                   ه  بجنگند، باید ب  
 تومـان کـه از      10000 پدرجان مقدار    .روید، راه اهللا باشد     انشااهللا امیدوارم که در راهی که می      

 هـزار تومـان اسـت کـه     7 تـا  6مانده در حدود   خواستم، مقداري از آن باقی      دایی حسین می  
 .مانده را شما بگیرید براي خودت خرج کن باقی

  دیگر عرضی ندارم جز سالمتی،خداحافظ
 

 . پرچم اسالم در سراسر جهان4نبه امید برافراشته شد
 .امام خمینی ندرود به رهبرکبیر انقالب اسالمی ایرا

 5. و شوروي و عراق صهیونیستیآمریکامرگ بر 
 

                                           
 . نوشته شده است10/5/63در باالي وصیت تاریخ  -1
 .»بان گروه«در اصل وصیت  -2
 .»عبرقدرتها« در اصل وصیت -3
 .»شد«در اصل وصیت  -4
 .»سهیونیستی« در اصل سند -5
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 ]اي دیگر  نامه  وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 رب شهدا بسم
 . درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی

 . کرد1نامه حسن اکبریان که در راه اسالم جان خود را نثار وصیت
 ، و اسالم عزیز قدم نهادم تا شاید با این قطـره خـون   من در راه خداوند   ،پرور  ملت شهید  

 شـما امـانتی در دسـت    ،من بتوانم درخت اسالم عزیز را آبیاري کنم و پدرجان و مادرجـان       
داشتید و او را بزرگ کردید و این امانت را به صاحبش برگردانیدید و همیـشه دعـاي خیـر                

مـورد شـهید شـدن مـن ناراحـت          شما این باشد که خداوند قبول کند و نشاید پدرجان در            
ولی گریـه کـردن اشـکال     . کند  بشوید که دشمن از ناراحت شدن شما از فرصت استفاده می          

 من براي شما ملـت  . چون شرکت در حماسه و روح هماهنگی من و نشاط من دارید   ،ندارد
عزیز باید بگویم که در این موقع اسالمی شدن کشور ایران لیاقت ایـن کـار را داشـتیم کـه                     

یاییم و در راه اسالم در سربازي نبرد کنیم با مـزدوران بعثـی و در ایـن راه مقـدس اسـالم                   ب
 من که االن بـه  ، پدرجان.ایم گمان خودم شاید لیاقت این کارها را هم داشته   به .کشته بشویم 

ام و تنها نبرد من جهاد در راه اسـالم اسـت و اي کـاش جـان                    خدمت مقدس سربازي آمده   
پـرور    شما ملت شهید.جنگیدم اشتم و در راه اسالم عزیز با مزدوران عراقی مید اي می   دوباره

 از آستین در نیایید و در کـشور         2جانباید که دست    نگه دار ها را     ایران فقط تنها پشت جبهه    
 .هم نزند و شما ملت عزیز هوشیار باشیده وحدت ما را ب

 خداحافظ همگی شما
 »تهاهللا و برکا  ۀرحموالسالم علیکم و «

 16/11/59تاریخ 
 تقدیمی از سرباز اسالم حسن اکبریان

 ـــــــ: تاریخ شهادت
                                           

 .»نسار« در اصل وصیت -1
 .»عجانب«در اصل وصیت  -2
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درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی که نگذاشت ما در خواب غفلت باشیم و                 
 .ما را از این خواب سنگین بیدار کرد و این در راه مقدس اسالمی گام نهادیم

 .یی که کشور ما را به فساد کشیده بودیکاآمر صدام ،ي جهانخوارآمریکامرگ بر 
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 هاي کلیدي عبارت
I تر و بهتر کنید عزیزانم حجابتان را کامل. 
I نماز را ترك نکنید. 
I نماز را اول وقت به جا آورید. 
I قرآن بخوانید. 
I ها را به جماعت بخوانید نماز. 
I ها در اثر دعاها است تمام پیروزي. 
I حال دریابیدمان را همیشه و در همه امام . 
I شک حسین زمان است امام بی. 

 نوروزعلی :نام
 اکبري چاشمی :خانوادگی  نام

  محمدباقر:پدر نام 
 نسا  سیده:نام مادر

 1326یکم اردیبهشت : تاریخ تولد
 شهرستان سمنان :محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367وم مرداد  س:تاریخ شهادت
  کرمانشاه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي روســتاي خیرآبــاد :مــزار
 زادگاهش 
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 چاشمی  نوروزعلی اکبري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و       الجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ لهم           «

ا  آنهـا در راه خـد      ،مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریـداري کـرده           خدا جان و  « 1»یقتلون
 .»قتل رسانند و با خود کشته شوند  هکنند که دشمنان دین را ب جهاد می

 )امام خمینی (2»شما پیروزید براي اینکه خدا با شماست«
حمد و ستایش خداي بزرگ را که براي چندمین بار توفیقم داد تا بتوانم در جبهـه حـق                

نقالب اسالمی کـه مـا را از        با سالم و درورد فراوان به رهبر کبیر ا        . علیه باطل شرکت نمایم   
 را به مـردم نـشان داد و بـا           هللا لقاءا سوي  بهبار پهلوي نجات داد و راه حرکت         دوران ضاللت 

 امیدوارم که نتوانستم    .سالم به خدمت خواهران خوبم و همسر مهربان و یگانه دختر نازنینم           
 . سپارم تان را به خداي بزرگ می شما را سرپرستی کنم، همگی

 حجابتـان را    ، کنیـد و ثانیـاً عزیـزانم       3اول مـرا غربـت    : ی که دارم این اسـت     یک سفارش  
نمازتان را تـرك    . تر و بهتر کنید که این خود مشت محکمی است بر دهان ضد انقالب              کامل

قـرآن را بـسیار بخوانیـد و دسـتورات آن را عملـی      . نکنید و حتماً اول وقت به جـا آوریـد         
 که سنگر اسـالم     ،مسجد. نید و از شیوع آن جلوگیري نمایید      پراکنی مبارزه ک    با شایعه  .نمایید
امام را دعـا کنیـد تـا خداونـد او را از     .  را پر کنید و نمازهایتان را به جماعت بخوانید   ،است

د و همچنین تمام رزمندگان اسـالم را دعـا کنیـد            نگه دار ) عج(گزند حوادث تا ظهور مهدي    
 . ها در اثر دعاها است  و تمام پیروزيکه دعاهاي مردم در اینجا نقش بسزایی دارد

                                           
 . سورة توبه111 از آیه  بخشی-1
 .497، ص10صحیفه امام، ج -2
. »مرا حالل کنیـد، عفـو کنیـد   «از اصطالحات بومی در منطقه سمنان است، به معنی اینکه      » مرا غربت کنید  « اصطالح   -3

. طلبنـد   هایی که احتمال شهادت یا ارتحال وجـود دارد از افـراد حاللیـت مـی                 معموالً در سفرها و برخی مأموریت     
 .طلب عفو و بخشش و بحل خواستن است» ت کردنغرب«
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تان را   اجر مرا در نزد خدا از بین نبرید و صداي گریه      ،همسر و دخترم و خواهران خوبم      
 کنیـد و بـا      ،اکبـر    حضرت علی  ،)7( امام حسین  ۀبلند نکنید و گریه براي جوان هجده سال       

  .گریه کردن براي من دشمنان اسالم را شاد نکنید
نـور چـشمان عزیـزم محمـد و مجیـد و مهـدي و محـسن کـوچکم، اي                    پیام دیگرم با     

مان را همیشه و در همه حال دریابید و پیامش را به جـان بخریـد                 بخشان انقالب، امام   تداوم
 مثل مردمـی    ،و ما نباید خداي ناکرده مثل اهل کوفه باشیم        . شک حسین زمان ما است      که بی 

 به آنها بگوییـد  .گویند  به اسالم و امام بد می کمبود وسایل مورد نیاز    خاطر  بهکه شب و روز     
 از برادرانـی کـه در       ،هـایی کـه ریختـه شـده         از این همه خـون     ،کشند  نزد خدا خجالت نمی   

 پس دست از    ،بازند  ها جان باخته و می      ها و گلوله    ها شب و روز در زیر ریزش خمپاره         جبهه
ا کنیـد و آخـرت را بگیریـد کـه      زندگی دو روزة دنیـا را رهـ      .تان بردارید  هاي مادي  نق زدن 

 . زندگی جاودانه در آنجاست
بوسم و از خداوند متعال مسئلت دارم که شـما را نیـز         از دور شما را می     ،فرزندان عزیزم  

 خـوب احـساس کنیـد و خـوب بـراي نجـات              ،از دردمندانی قرار بدهد که خوب بفهمیـد       
م که زمانی که شماها به جوانی       امیدوار.  بکوشید - از این ظلمی که بر او رفته است        -بشریت
 . مند شوند هاي مستضعف بهره  انسانۀ جامعه جهان بلکه هم،رسیدید

 اسـت کـه بایـد بدانیـد         3 و مـارقین   2 و ناکثین  1پیام دیگر با ضدانقالب و تمامی قاسطین       
 ، آزادي،اسـتقالل «مـان را بلنـد و گفتـیم        هاي آهنـی    طوري که از شروع انقالب مشت      همان

 . کند و نخواهد کرد انشاءاهللا  تا دم مرگ این شعار تغییر نمی،»میجمهوري اسال
 درس طلبگـی  ، هر کدام که عالقه بیشتري دارنـد  ،در خاتمه انتظار دارم یکی از فرزندانم       

بـشوند و در آخـر دختـرم را بـه کـسی بدهیـد کـه        ) عج(بخوانند و سرباز باوفاي امام زمان   
 . فدار انقالب و امام باشد طر،صددرصد فردي مکتبی و اسالمی باشد

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات خوارج. ك. ر -3
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 اشک یتیمان، این رهبـر کبیـر مـا را    ،خداوند به حق رزم رزمندگان و خون پاك شهیدان       
  . آمین یا رب العالمین.دنگه دار

 » اهللا و برکاتهرحمۀ و 1موالسالم علیک«
 27/5/61نوروزعلی اکبري 

                                           
 .»علیک«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I  ام اب کردهرا انتخ) جنگیدن(آگاهانه این هدف را. 
I هرگز تن به ذلت و خواري نخواهم داد. 
I من قدردان زحمات شما هستم،پدر و مادر . 
I قدم باشید ها در کارها پیش شما اي بسیجی. 
I اتحاد و انسجام خود را حفظ کنید. 
I شود تفرقه موجب شکست می. 
I تر نیست اکبر حسین که رنگین خون من از خون علی. 
I ه او بپردازید هر کس طلب دارد ب،پدر بزرگوار. 

 یحیی :نام
 نژاد اکبري :خانوادگی  نام

 محمد  علی:پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1343پنجم خرداد : تاریخ تولد
آبـاد از توابـع       روستاي عبـداهللا   :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 هفدهم اسفند :تاریخ شهادت
  مجنون جزیرة:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 نژاد یحیی اکبري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
که در راه به آنهایی   «1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون        والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل    «

 .»خورند اند و نزد خداوند روزي می شوند، مرده نگویید، بلکه آنها زنده خدا کشته می
.  پـست و مقـام نبـود       خـاطر   بـه مـان در ایـن راه        شخودت شاهدي که تال   تو  بار خدایا،    

خواهم شرکت ایـن       به ما توفیق خدمت به اسالم و قرآن عنایت بفرما و از تو می              ،پروردگارا
 2]را [بندة حقیرت را در راه خودت و در راه دفاع از مملکت اسـالمی و سـرافرازي قرآنـت       

 کـه   -خواهم وصـیتی را      می ،باشم اکنون که در حال اعزام به کربالي حسینی می          هم. بپذیري
با سالم و درود به روان پـاك شـهیدان و زنـدگان             .  بنویسم -عنوان یادگار براي شما باشد      به

جمـاران،    آن پیـر ،تاریخ و سالم بر حسین، این سرور و ساالر شهیدان و سالم بر امام امـت     
). عـج ( مهـدي شکن زمان امام خمینی و سالم بر رزمندگان اسالم و سالم بر حضرت         آن بت 

کنم و با توجه به اینکه به فرمـان امـام امـت و بـا                  عنوان وصیت شروع می     اي را به    چند نکته 
ـ    اعتقاد داشتن به یگانگی خداوند و ایمان به رسول          خـودت  ، پروردگـارا .ام خاسـته پـا  ه اهللا ب

 پـیش    این راه را در    ،چیز، جز راه خودت     هیچ خاطر  بهگاه با تبلیغات سوء و       دانی که هیچ    می
 -نگرفتم بلکه آگاهانه این هدف و این راه باعظمت را انتخاب کرده و تا آخرین قطرة خونم               

 با دشمنان خدا مبارزه خواهم کرد و هرگز تـن بـه ذلـت و    -در هر کجاي از جهان که باشم   
تان بـه یـاري      پدر بزرگوار و مادر مهربانم، هرگاه که این فرزند کوچک         . خواري نخواهم داد  

 درجۀ شهادت رسید، شما خداوند را بیش از پیش شـکرگزاري کـرده و از خـدا                  خداوند به 
به واهللا قسم، اگـر     . شما هرگز ناراحت نباشید   . بخواهید که این هدیۀ ناقابل را از شما بپذیرد        

 خواهـد بـود و از شـما         3نسبت به این موضوع بدبین نباشید، جاي شما در بهشت جـاودان           
شـما بـه   . ها کشیدید در و مادر مهربان، شما براي من زحمتپ. خواهم که مرا حالل کنید     می

پس شکرگزار نعمات خداونـد باشـید       . حول و قوة خداوند فرزندتان را تا به اینجا رساندید         
                                           

 .169/ آل عمران -1
 .اضافه است» را «-2
 .»جاوان« در اصل وصیت -3



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 130

مـن هرگـز زحمـات و    . اید از برکت این اسالم و انقالب سـهمی ببریـد      که شما هم توانسته   
تـان و    اه خدا براي قدردانی از زحمات     هاي شما را فراموش نخواهم کرد و در پیشگ          مهربانی

ولی اي خـواهرانم، امیـدوارم همچـون گذشـته          . براي خشنودي شما سر فرود خواهم آورد      
حجاب اسالمی خودتان را حفظ کنید و این را باور داشـته باشـید کـه سـیاهی چـادر شـما                    

خـواهم کـه    ا میم، از شما باشد و اي برادران گرامی تر از خون سرخ ما می     تر و کوبنده    ارزنده
امام عزیزمان را هرگز تنها مگذارید و همیشه در کارهاي خیر و در کارهایی براي خشنودي                

و اما شـما اي  .  ادامه خواهید داد، که جز ره اهللا نبود   ،قدم باشید و انشاءاهللا راه ما را        خدا پیش 
، از شـما    قـدم بودیـد     هاي امام زمان و اي فرزندان پاکی که همیـشه در کارهـا پـیش                بسیجی

خواهم که اتحاد و انسجام خـود را حفـظ کـرده و هرگـز ایـن          می 1آباد  برادران بسیج عبداهللا  
همبستگی را از بین نبرید، چون اتحاد رمز پیروزي شماست و اگر ایـن اتحـاد شـما از بـین      

اي باشد آنجا نـه اینکـه بـه           برود، بین شما تفرقه خواهد افتاد و این را بدانید هرجا که تفرقه            
 درست مثـل کـار      ،شود  رسد، بلکه باعث شکست خواهد شد و نابود می          پیروزي نهایی نمی  

خواهم که در این راه زحمت بیشتري بکـشید، انـشاءاهللا            از شما می  . صدام کافر و اطرافیانش   
تان خواهد کرد و بیشتر دعا کنید که انشاءاهللا نابودي دشمنان اسـالم حتمـی و                 خداوند یاري 

 . باشد ک میزیارت کربال نزدی
 2اي پس اي پدر و مادر، شما اگر دیدید من که در این راه به شهادت رسیدم، هیچ غـصه                  

تـر اسـت، مگـر خـون مـن از خـون        اکبر حسین رنگین مگر خون من از خون علی . نخورید
کفن بهتر است که خون آنها براي رشـد نهـال آزادي بـر زمـین ریختـه       هزاران شهید گلگون  
آنقدر در دریاي خون شنا خواهیم کـرد تـا بـه            . خون این شهیدان باشم   شود و من تماشاگر     
 از شـما بـرادران و خـواهران و          و همچنـین  خـواهم     پس از شـما مـی     . ساحل آزادي برسیم  

 .سیاه نپوشید و به این خاطر     . خواهم که در شهادت من گریه و زاري نکنید          خویشاوندان می 

                                           
 کیلـومتري جنـوب غربـی    12در  عبداهللا آباد دهی است از دهستان قهاب صرصر، بخش صیدآباد شهرستان دامغـان،       -1

 .)5معین، اعالم، ج(. صیدآباد و یک کیلومتري شمال درستگاه امروان
 .»اي قصه« در اصل وصیت -2
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شـما  . لی کنید و براي اولیاءاهللا خدا اشک بریزید       ع  بنا   هرچه گریه و ناله دارید، براي حسین      
 . کنید اگر بدانید راه و جایی را که ما رفتیم چقدر خوب است، براي این گریه نمی

کننـده    این موضـوع بـراي مـن ناراحـت    - ابراهیم1اي مربوط به اخوي گرامم و اما مسئله  
 راضی نبـودم  ،تأخیر بیندازید رفتن من، مسئلۀ ازدواج را خاطر بهاست که اگر خواسته باشید   

حـق نداریـد ایـن کـار را دنبـال           . به شهادت برسم، به این خاطر که کار شـما عقـب بیفتـد             
 ، به این موضوع خـتم بدهیـد  3 باید بالفاصله بعد از چهلم یا حداکثر بعد از دو ماه   2.بیندازید

 .ازماي را بعد از مدتی صبر به تأخیر بیند  بنده4]کار[خواستم  چون هرگز نمی
کنم به کسی بدهکاري داشته باشـم و اگـر چنـین بـود،                در پایان پدر عزیز، من فکر نمی       

 کـه در بانـک دارم و        5]را [و در مـورد آن مقـدار پـول کمـی          . طلب هر شخص را بپردازید    
 قـرآن را و  ،پـس شـما اي عزیـزان   . همچنین در مورد دفن من پدرجان تو خودت مختـاري   

امیـدوارم کـه بـا شـهادتم توانـسته باشـم            . ا فرامـوش نکنیـد    دعاي به جان رهبر عزیزمان ر     
نگـه   خداوند یـار و      ،به امید اهللا  . مسئولیت خودم را نسبت به انقالب و اسالم ادا کرده باشم          

 .»خداحافظ« همۀ شما باشد دار
 نژاد  یحیی اکبري،فرزند حقیرتان

  نوشته شده است13/12/62در مورخ 
 
 .»نگه دار خمینی را ،حتی کنار مهدي ،خدایا خدایا تا انقالب مهدي«
 .» رزمندگان ما را نصرت عطا بفرما،خدایا خدایا تو را به جان زهرا«

 »والسالم«
 زیارت کربال

                                           
 .برند جاي گرامی به کار می  در زبان مرسوم و متداول، گرام را به-1
 .یعنی تأخیر انداختن، به عقب انداختن» دنبال انداختن« تعبیر -2
 .»ما« در اصل وصیت -3
 .نیست» کار« در اصل وصیت واژة -4
 .دارد» را« در اصل وصیت بین کمی و که واژة -5
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 هاي کلیدي عبارت
I من از دیدار حضرت مهدي ناامید نیستم. 
I به قرآن توجه کنید. 
I پیوند خود را با خدا قطع نکنید. 
I ختخواب ذلت بمیرید نکند در ر،اي جوانان . 
I مبادا در غفلت بمیرید،اي جوانان . 
I دعاهاي کمیل و توسل را بخوانید. 
I فرداي قیامت محضر خداست. 

 حمیدرضا :نام
 اکرم :نوادگیخا  نام

 اهللا  سیف:پدر نام 
  عشرت:نام مادر

 1346هفتم مرداد : تاریخ تولد
 شهرستان تهران :محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362ودوم مهر   بیست:تاریخ شهادت
  سردشت:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

ــامزاده:مــزار ــزار شــهداي ام ــاي   گل یحی
 ان سمنانشهرست



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 136

 حمیدرضا اکرم
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
تان باشد، که ما براي خدا        سخنان را با نام خدا شروع کنید که نام خدا بر لبان            ،اول هر کاري  

 موال جان، یک عمر صدایت زدم امـا لیاقـت           ،مهدي جان . جنگیم  و براي اسالم است که می     
 مـرگم  ۀگذارم که در آخـرین لحظـ     بدین امید گام در راه می     . دیدارت را نیافتم، ناامید نیستم    

 به قرآن   .چه خوب است که یک لحظه انسان معشوق خود را ببیند          . آرایت را ببینم   جمال دل 
هر روز الاقـل    . آن در نزد خدا از ما شکایت کند        راضی نشوید که روز قیامت قر      .توجه کنید 

. گـاه ناامیـد نباشـید     پیوند خود را با خدا قطع نکنید و هیچ.چند آیه بخوانید بر شما باد نماز  
 اي . در میدان نبرد شـهید شـد      )7( نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین       ،اي جوانان 

بادت شهید شـد، مبـادا در حـال          در محراب ع   )7( مبادا در غفلت بمیرید که علی      ،جوانان
 ،مـادران . و با هـدف شـهید شـد    ) 7( در راه حسین    حسین 1اکبر  تفاوتی بمیرید که علی     بی

تان به جبهه جلوگیري کنیـد کـه فـرداي قیامـت در محـضر خداونـد                  مبادا از رفتن فرزندان   
 دعاهـاي کمیـل و توسـل را   .  شهید را نمـود   72توانید جواب زینب را بدهید که تحمل          نمی

هـا را برویـد، نمـاز     نمـاز جمعـه  . دهد بخوانید که این دعاهاست که به رزمندگان روحیه می        
 در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنیـد عظمـت او    .جماعت برپا دارید، اجرتان با خدا باشد      

 سـالم  .را بیابید و خود را تسلیم خدا کنید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید           
.  خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کـرد ةز برسانید و بگویید تا آخرین قطر   مرا به رهبر عزی   

 . مساجد را خالی نگذارید، دعا براي امام یادتان نرود
 .»نگه دار خمینی را ،)عج( حتی کنار مهدي،خدایا خدایا تا انقالب مهدي«
 

 حمیدرضا اکرم

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I ها را فراموش نکنید کمک به جبهه. 
I در شهادتم لباس سیاه نپوشید، گریه نکنید. 
I خونتان را براي آبیاري درخت اسالم بدهیدسعی کنید . 
I زدگان کمک کنید جاي خرج براي مجلس من به جنگ به. 
I به والیت فقیه اعتماد کنید. 
I باشید، این قلب امت،گوش به فرمان امام خمینی . 

 جواد :نام
 بخش اهللا :خانوادگی  نام

 غالمحسین :پدر نام 
 فرخنده :نام مادر

 1334 دهم فروردین :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي مـومن   :محل تولد 

 شهرستان دامغان
 واد بیس:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1360وهفتم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شوش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 بخش هللا جواد
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 هـزار پیغمبـران   124ر سخن، با شهادت و اعتقاد به یگانگی خداونـد و اعتقـاد بـه     قبل از ه  

 و یازده فرزند معصومش که آخـرین آنهـا حـضرت            )7(بن ابیطالب   الهی و اعتقاد به علی    
باشد و بعد از شهادت به خداوند و پیغمبران الهی و ائمه اطهار اعتقاد کامـل                  می) عج(مهدي

 کـه تـا بـه حـال         ، از پـدر و مـادرم      ،اسـت ) عـج (ت ولی عصر  به والیت فقیه که همان والی     
 امیدوارم کـه اگـر بـه        .خواهم   عذر می  ،نتوانستم حق فرزندي را نسبت به آنها ادا کرده باشم         

 خشنودي آنها از من باعث خشنودي پروردگار از این بنده روسیاه            ،فیض شهادت نائل آمدم   
خواهران و فامیل و کسانی که این حقیر را باشد و دیگر اینکه از تمامی دوستان و برادران و           

خواهم که اگر من یک وقت پـشت سـر آنهـا غیبـت و یـا خـداي ناخواسـته            شناسند می   می
 فامیل و دوسـتان رضـایت       ۀ بنده را عفو کنید و ببخشید و بنده هم از هم           ،توهین روا داشتم  

 ، یـک بـرادر دینـی      عنـوان   خواهم که به    کس ناراضی نیستم و از همه می       کامل دارم و از هیچ    
 بـه هـر     ،خواهد بدهـد    یک برادري که خون ناقابل خودش را براي آبیاري درخت اسالم می           

صورت حرف اینجانب را گوش کنید و آن این است کـه بـه والیـت فقیـه اعتمـاد کننـد و                       
گوید عمل کنید که نجـات   آنچه می.  باشند، این رهبر عالیقدر ،گوش به فرمان این قلب امت     

 را، و کمک به     1ین است و کمک کنید دولت انقالبی و مکتبی میرحسین موسوي          شماها در ا  
خواهم اگر خداوند خواست فـیض   مادرم می دیگر اینکه از پدر و. ها را فراموش نکنید   جبهه

د و اگـر کـسی آمـد بـراي          ی لباس سیاه نپوشید و گریه نکن      کند،شهادت را نصیب این حقیر      
تـا جـایی کـه امکـان دارد از          . گویند و تبریک بگویند    بگویید به ما تسلیت ن     ،عرض تسلیت 

گرفتن ختم و مجلس ترحیم خـودداري کنیـد و خرجـی را کـه بـراي مجلـس ایـن حقیـر                       
دیگـر اینکـه از سـپاه       . زدگـان بگذاریـد     خواهید بکنید آن را به حـساب جنـگ و جنـگ             می
 بـه   ،نقـالب  کنار شـهداي اسـالم و شـهداي ا         ،خواهم جنازه این حقیر را در بهشت زهرا         می

عنوان وکیل      به. ام   دیگر نوشته  ۀ در ضمن طلبکاري و بدهکاري که دارم در نام         .ندرخاك بسپا 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 140

هاي مرا بگیـرد و بدهـد و در خاتمـه            خواهم طلبکاري و بدهکاري     از طرف من از پدرم می     
 شما را به تقوي و پاکدامنی و اعتقاد به اسالم راستین و پشتیبانی از امام امـت و کمـک              ۀهم
 . کنم زدگان و رزمندگان اسالم دعوت می ه جنگب
 

 »والسالم«
 بخش هللا جواد ،فرزند حقیر شما
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 هاي کلیدي عبارت
I به حقانیت مرگ شهادت دهید. 
I شوید اگر با مال و جان از انقالب اسالمی حمایت کنید رستگار می. 
I امام را تنها نگذارید. 
I در یاري رساندن به انقالب سستی نکنید. 
I دیر نشده توبه کنیدتا . 
I بدانید که حساب و کتاب و قبر و صراط و میزان حق است. 

 عباسعلی :نام
 دادي اهللا :خانوادگی  نام

 عبدالکریم :پدر نام 
 صفیه :نام مادر

 1329 چهارم تیر:تاریخ تولد
  شهرستان ري:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367 ام اردیبهشت  سی:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــشت :م ــهداي به ــزار ش ــراي   گل زه
 شهرستان تهران
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 دادي عباسعلی اهللا
 

  الرحمن الرحیم اهللا بسم
القاسم محمد و علی آلـه         والسالم علی سیدنا و موالنا ابی      ةالعالمین و الصلو   والحمدهللا رب «

 .»الطیبین الطاهرین المعصومین
 االمام الخمینی و بر همۀ رزمنـدگان        ، اولیاء خدا بر نایب االمام      خدا و همۀ   ةوالسالم و الصلو  

 .اسالم
دهـم کـه ال الـه اال اهللا و     دادي در کمال هوشیاري شهادت می      و اما اینجانب عباسعلی اهللا     

دهـم کـه مـرگ حـق          اهللا و شهادت می      ولی 2 و رسوله و اشهد ان علیاً      1ه عبد اًاشهد ان محمد  
 حـساب حـق     .صراط حق اسـت   . قیامت حق است  . ق است سؤال و جواب در قبر ح     . است

دهـم کـه    و شهادت مـی   . که خداوند خود در کتابش فرموده       همچنان ،است میزان حق است   
این انقالب انقالبی است اسالمی و هرکس که امروز با آن موافقت کند و با مال و جانش از                   

 دوستان و آشنایان    ۀهم رستگار وگرنه در ضاللت و گمراهی است و لذا به            ،آن حمایت کند  
کنم که امام را تنها نگذارید و در کمک و یاري رساندن به ایـن                 و بستگان خود نصیحت می    

هر علت فـرداي قیامـت   ه  ب، خرج ندهید که اگر کوتاهی کنید به خود   انقالب هیچ سستی به   
تعالی روسیاه و شرمنده خواهید بـود و اگـر تـاکنون در ایـن مـورد                   در پیشگاه حضرت حق   

 هنوز دیر نشده برگردید توبه کنید و گذشته را جبران کنید که خداونـد               ،اید  کرده  کوتاهی می 
 .واب و غفور و رحیم استتکنندگان واقعی  براي توبه

 :و اما سفارشات من در خصوص مسائل زیر
اي که در منزل دارم مشخص شـده    در مورد خمس مقداري بدهکار هستم که در دفترچه  -1
 . داده شودسرتختنی امام جماعت  آقاي زماهو ب
 .کس بدهکار نیستم  به هیچ-2
 . طبق قانون شرع به او بپردازید،ام  همسرم را پرداخت نکردهۀ مهری-3

                                           
 .»عبد«در اصل وصیت  -1
 .»علینا«در اصل وصیت  -2
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خواهم که فرزندانم را طوري تربیت کند که رضایت خـدا و رسـولش در                  می م از همسر  -4
. عنایت کرد من برداشتم   خداوند  . آن هست و به فرزندانم بگو که پرچم از دست پدرم افتاد           

کـنم کـه پـرچم افتـاده از دسـت مـن را                 به فرزندانم سفارش می    ،لذا اگر جنگ طوالنی شد    
امـان اهللا ولـی اگـر     که خواست شوهر کنـد فـی   و همسرم چنان .نگذارند بر زمین باقی بماند  
کـنم کـه       در این صورت به فرزندانم وصیت می       ،ها را بزرگ کرد     شوهر نکرد و نشست بچه    

 وقتی که مادرشان زنده هست حق ندارند منزل را بفروشند و مادرشان را از خانـه خـارج                تا
 .نمایند

ام و تـا حـدود مبلـغ      به اکبرآقا سفارش کردم و مقـداري هـم پـول داده            ، اگر شهید شدم   -5
تواننـد   فقـط مـی  ... تومان براي کفن و دفن و ختم و هفت و چهـل و       ) پنجاه هزار  (000/50

 .خرج کنید
 قیم ،باشد و اگر همسرم شوهر کرد     یم فرزندان را اگر همسر نخواست شوهر کند او می          ق -6

باشد و ناظر     ی و وکیل من بعد از مرگ اکبر رضائیان می         صو. باشد  ها اکبرآقا رضائیان می     بچه
 .باشد آقا پاکدل می حاج

 دادي عباسعلی اهللا
29/1/67 

 29/1/67علیرضا هادوي . ام نامه بوده شاهد این وصیت
 29/1/67 1 [...]امضاء محسن

دادي اسـت کـه در         موارد فوق اظهارات برادر بزرگوار جناب آقاي عباسعلی اهللا         ،تعالی  بسمه
 خود در فراغتشان مطالب را اظهار و مکتوب         29/1/67شب دوم ماه مبارك رمضان و تاریخ        

 29/1/67 2[...] امضاء عزیزاله. عنداهللا در امور خیر باشندمن داشتند و امید است موفق 
 29/1/67اکبر رضائیان  امضاء علی

 

                                           
 .خوانا نیست -1
 . خوانا نیست-2
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 هاي کلیدي عبارت
I  شهادت راهنمایی کردسوي بهمرا ) رهبرم(امام . 
I  باشد) شهادت(چه بهتر که مرگمان در راه خدا. 
I شود با شهادت جسم و روح آدمی پاك از گناه می. 
I نباشدتان جز اسالم  خواهران و برادران سعی کنید راه و هدف. 
I وهب با پیکرم برخورد کن مادرم مانند ام. 
I در عزاي من گریه نکنید. 

 ابراهیم :نام
 الماسی :خانوادگی  نام

 اسداهللا :پدر نام 
 نجمه :نام مادر

 1344سوم فروردین  و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 هشتم مرداد :تاریخ شهادت
  کوشک:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي فردوس زادگاهش:مزار
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 ابراهیم الماسی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب شهدا

اي اهل ایمـان در  « 1»اهللا لعلکم تفلحونا الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقو     یا ایها «
مت سفارش کنیـد و مهیـا و مراقبـت کـار     صبر و مقاو  کار دین صبور باشید و یکدیگر را به    

 .»دشمن بوده و خداترس باشید، باشد که فیروز و رستگار گردید
 . ابراهیم الماسی، فرزند اسالم و قرآن،نامه اینجانب وصیت

چنین شاد و خـرم    که من را این،دهندة مستضعفین درود و سالم گرم من به رهبرم، یاري    
وانم بعد از چندین سـال در نبـرد حـق علیـه باطـل در                 شهادت راهنمایی کرد که بت     سوي  به

رکاب امام زمان و نایب برحقش و براي اسالم و قرآن قدمی برداشته باشم و این بار گرانبها                  
را از گردن خود بردارم و تا شاید جسم و روحم را بشوید و گناهـانم را بخـشیده و همـراه           

پـس  . ه امکان دارد سراغ مـا بیایـد       جایگاهی برایم قرار دهد و مرگ هر لحظ        شهداي راهش 
باشـد کـه اگـر قـرار          می) 7(از سخنان امام حسین   . چه بهتر که آن مرگ در راه خدا باشد        

د پس چرا در راه خـدا بـا شمـشیر قطعـه             میرهاي ما ساخته شود که آخر کار ب        باشد که بدن  
 2.قطعه نشود

یه اقوام و دوسـتان و      مادرم و برادر و خواهرم و همچنین کل         دیگري به پدر و    3و وصیت  
 اینکه اگر بدي و خوبی از من دیدید، مرا ببخشید و مرا حالل کنید و اي پـدر                   :آشنایان دارم 

 اگر من لیاقت و سعادت شهید شدن را داشتم، هرگز یک قطـره اشـک هـم بـرایم                    ،و مادرم 
هدف نریزید و بلکه براي من جشن بگیرید و شادي برایم کنید، چون راه من راه حق بود و             

 و 4روید ادامه دهید که حتـی راه   راهی را که می،من پیشبرد اسالم و قرآن بود و اي خواهرم     

                                           
 .200/ آل عمران-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»وصیتی«در اصل وصیت  -3
 .»را«وصیت  در اصل -4
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هدف تو جز اسالم نباشد و اي برادرم، تو هم راه من را ادامه بـده کـه راه و هـدف مـن اهللا           
 ابراهیم الماسی، فرزند اسـداهللا الماسـی        ،نامه جوان شانزده ساله     بود و بس و این بود وصیت      

خـواهم   نامـه کـه مـی    چیز دیگر در پایان وصیت     به صورت خالصه و کوتاه نوشتم و یک        که
به امید پیروزي حق علیه     . بگویم این است که جسدم را در کنار مزار شهدا به خاك بسپارید            

 . باطل و حتماً راه شهدا را ادامه بدهید که راه شهدا حق است
 :شعري براي یادگاري و براي مادرم

  باش1بدنم را برایت آوردند مثل مادر وهبمادر وقتی 
 .گیرم سوي دشمن پرتاب کن و بگو چیزي را که در راه خدا دادم پس نمی بدنم را به

 
ــن   ــر از م ــداري خب ــده، ن ــم دی ــادر غ  اي م

 

ــن     ــر م ــر س ــد ب ــام چــه آم ــردش ای ــز گ  ک
 

ــ سنمــن تــازه جــوان بــودم انــدر چمــن ح 
 

 نــشکفته فــرو ریخــت همــه بــال و پــر مــن 
 

 ه روح در بــدن نیــست مــرا  افــسوس کــ 
 

ــرا     ــست م ــدن نی ــشت، کام ــه به ــنم ب  2رفت
  

 پایان زندگی ابراهیم الماسی

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
خصوص بیت سوم که از جهـت وزن و قافیـه بـا دو بیـت دیگـر متفـاوت        به.  اشعار مرجع مشخص و معینی ندارند    -2

در . بین دو مصرع، از جهت وزن و آهنگ، همخوانی وجـود نـدارد  . در مصرع دوم داراي سکته شعري است . است
 :اصل وصیت

 رفتن به بهشت سفري که آمدن نیست مرا    افسوس که روح در بدن نیست مرا  
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 هاي کلیدي عبارت
I بر پیامبر و فرستاده خدا درود بفرستید. 
I درود بفرستید بر سلحشوران جبهه جنگ و جهاد. 
I دهنده راهم باشند برادرانم ادامه. 
I در عزاي من گریه نکنید. 
I  بر دهان امپریالیسم استی مشت محکمتحجابخواهرم . 

 ابراهیم :نام
 الماسی :خانوادگی  نام

 اهللا نعمت :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1348 یکم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروندرود:ادتمحل شه

 - :نحوة شهادت
 - :مزار
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 ابراهیم الماسی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنـداهللا و    ۀدرجـ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفـسهم اعظـم                «

آنان که ایمان آورده اند و هجرت گزیدند و جهاد کردند در راه خدا              « 1.»اولئک هم الفائزون  
هایشان درجاتشان عظیم است نزد خدا و آن گروه ایشانند رسـتگاران و   شان و جان  های   مال اب

  .»کامیاران
 خـدا   ةحمد و سپاس خدایی را که خالق هستی و با درود و سالم بـر پیـامبر و فرسـتاد                    

 منجـی عـالم     )عـج ( موعـود  و با سالم و درود بر مهدي      ) 6(حضرت محمد ابن عبداهللا   
 خمینی کبیر و با درود و سالم بر شهداي برحـق انقـالب              ش امام امت  برحق نایببشریت و   

اسالمی و با درود و سالم بر رزمندگان اسالم و با امید پیروزي و سالمتی این کفر ستیزان و                  
 . سلحشوران جبهه جنگ و جهاد

 امیدوارم که حال پـدر و مـادر عزیـزم خـوب             ، پس از تقدیم عرض سالم     2سالم علیکم  
 بـا امیـد ایـن مـرا ببخـشید و از بـرادرانم             ، حقیر خـدا شـهید شـدم       ةد بن 3باشد اگر انشاءاهللا  

شوم که در عزاي من گریه کنیـد و            راه من باشند و بنده راضی نمی       ةدهند خواهم که ادامه    می
  .خواهم در عزاي من گریه کنید بنده نمی

 4سمیـ خواهم که با حجاب خود مشت محکمـی بـر دهـان امپریال              از خواهر عزیزم می   و   
 ،خواهم من را ببخـشند و بنـده در آخـر        دوستان و آشنایان می    ۀو غرب باشد و از هم     شرق  

 نگرفتـه    روزه  و 5هسالم مرا به همگی آشنایان و اقوام برسانید و بنـده نمـاز و روزه نخوانـد                
 . است که براي من بگیرید

                                           
 .20/ توبه -1
 .»الیکم«در اصل وصیت  -2
 .»انشاءاله«در اصل وصیت  -3
 .»امپراالیس«در اصل وصیت  -4
 .»نخواند«در اصل وصیت  -5



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 154

 بـه امیـد پیـروزي رزمنـدگان     .شوم که در مجلس من گریـه کنیـد   من باز هم راضی نمی  
 3. هستم به آن بدهید2 ضمناً اگر به کسی بدهکار1کهالم و آناس

 

 جنگ جنگ تا پیروزي

                                           
 .»آن«در اصل وصیت  -1
 .» کار به«در اصل وصیت  -2
 .»بدهیی«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I مراد و مقصود خداست. 
I گویم خدا را به پاس گشودن در رحمت جهاد سپاس می. 
I  حسین دارم به جبهه آمدم»هل من ناصر«من براساس رسالت و مسئولیتی که در جواب نداي . 
I  کوب بر فرق دشمنان است اي دشمن اسلحهشهادت. 
I به دنیا دل نبندید. 
I  جامعه ما را از سراشیبی سقوط نجات داد) چون امام(خداوند با وجود رهبري. 
I کنیم ما با اهداي خون خود از عنایت خدا تشکر می. 
I شود در جهان حکمفرما می) 7(انشاءاهللا روزي در جهان فقط حکومت علی. 

 هوشنگ :نام
 بخش اله :خانوادگی  نام

 غالمحسین :پدر نام 
 عذرا :نام مادر

 1338 چهاردهم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
 الرصاص  ام:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

آبـاد     گلزار شهداي روستاي مؤمن    :مزار
 از توابع زادگاهش
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 بخش هوشنگ اله
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قـاتلوا و قتلـوا الکفـرن عـنهم                   «
وابـاً مـن عنـداهللا واهللا عنـده حـسن           ثاتهم و الدخلنهم جنات تجري من تحتها االنهـار          ئسی
اه مـن  اند و در ر هاي خویش رانده شده  از خانه]و [اند به کسانی که هجرت نموده  «1»وابثال

 بـه بهـشتی کـه    ، حتمـاً گناهانـشان را بخـشیده     ،انـد    شـده  و کشته اند و جنگیدند      اذیت شده 
پـیش خـدا   . جویبارها از آنها جاري است واردشان خواهم نمـود، ایـن پـاداش خـدا اسـت         

 .»باشد زیباترین جایگاه می
 صـادره از    ،1338 سـال    ،484 شناسـنامه    ، فرزند غالمحـسین   ،بخش  اینجانب هوشنگ اله   

 ایـن  ،نامه عاقل و بالغ و مختار، بـدون هـیچ اجبـار و اکـراه            دامغان در هنگام نوشتن وصیت    
 .نویسم نامه را می وصیت

م، امیدم اوست، مـراد  ا نام او که آزادي به. م در جهت اوست   ا  نام آنکه زندگی    نام خدا، به    به 
دلی که نهراسـد و از     شود و از    نبرم به تو از درونی که سیر          خدایا پناه می  . و مقصودم اوست  

 .از نمازي که باال نرود و از دعایی که شنیده نشود دانشی که بهره ندهد و
 و جـرئتم داد تـا از    رحمت جهاد را بر مـن گـشود  گویم که درِ حد می خدا را سپاس بی  

 من براساس رسالت و مسئولیتی که در جواب بـه نـداي             .مرگ نهراسم و زنده مرزوق بمانم     
کردم    نیازي که احساس می    ۀواسط  حسین زمان در خود احساس نمودم و به        2»هل من ناصرِ  «

در خودم، که به جبهه بیایم و به جنگ با دشمن خدا بپردازم تا شاید از ایـن راه رسـتگاري                     
اي جهـاد   و افتخارم این است که در راه ایـده      . نصیب من شود و خداوند رحمان مرا بیامرزد       

آن کامالً آگاهم و راهی هم نداریم جز اینکه یا پیروز شویم        کنیم که به حقانیت       کنم و می    می
مـا امـروز بایـد بـا     . کوب بر فرق دشمن فرود آوریـم       اي دشمن   و یا شهادت را چون اسلحه     

) عـج (سـاز حکومـت مهـدي        که زمینه  ،مان این حکومت عدل اسالمی را      جاري نمودن خون  

                                           
و » همتسـیا «،  »والذین«به اشتباه   » الثواب«و  » سیئاتهم«،  »فالذین«در اصل وصیت    . ران سورة آل عم   195بخشی از آیه     -1
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باشـد کـه    .  متـصل کنـیم    )عـج (عـصر    این حکومت را به حکومت ولی       و است، یاري نموده  
رسـد و     دنیا به آخـر مـی     .  یاران آن حضرت به حساب بیاورد      ةخداوند انشاءاهللا ما را در زمر     

 .نباید فراموش شود که ما چه بودیم، کـه بـودیم و کجـا بـودیم             . انسان نباید به دنیا دل بندد     
تـه بـودیم و   گرف رفت و اکثر ما در سراشیبی سقوط قـرار           ما با شتاب رو به تباهی می       ۀجامع

 بـا    و مـا   خداوند عنایت فرمود و رهبري، از تبار ابراهیم، براي دوباره زنده کردن ما فرسـتاد              
 این وجود عزیـز دوبـاره زنـده شـدیم و فهمیـدیم کـه       ۀگوارانررهنمودهاي خردمندانه و بز 

  ناقابـل   با هدیه و نثار خون     ،پس باید . چگونه باید باشیم و فهمیدیم که انسان واقعی کیست        
انقـالب  (خویش، کمال تشکر و سپاس را از خداوند متعال بنماییم که این نعمت عظمی را                

به ما ارزانی فرمود و حال که ابرجنایتکاران شرق و غـرب، آنهـا کـه نـابودي ملـل        ) اسالمی
بخـش از هـر طـرف         مستضعف و محروم را خواهانند، براي نابود کردن این انقالب رهـایی           

 بایـد  ،هند مانع از رسیدن پیام انقالب به مردم مستضعف دنیا شوندخوا  اند و می    هجوم آورده 
ن راه پروردگار است، صداي قیام پرشـکوه        ا که هم  ،مان در راه اهداف انقالب     ما با نثار خون   

خونبارمان را به گوش دنیا برسانیم و این راه و این خـط همـان خطـی اسـت، همـان خـط          
مه دارد و انشاءاهللا هم و حتماً هم تـا انقـالب        سال پیش تاکنون ادا    1400سرخی است که از     

  ایـن اسـوه مقاومـت و       ،به امید روزي که امام امـت      . ادامه دارد و خواهد داشت    ) عج(مهدي
 اسالم دراز کننـد    سوي  به شاهد این باشد که تمامی جهانیان دست خویش را           ، تقوي ةاسطور

 در جهـان  )7(و از خدا طلب سـعادت کننـد و آن روز اسـت کـه حکومـت فقـط علـی                    
 بـه امیـد     .ها از زندگی کردن در دنیا احساس راحتی و رضایت کنند           حکمفرما شود و انسان   

 .امید خداه  ب،انشاءاهللا. آن روز و انشاءاهللا که آن روز دیر نیست
کـردیم و اگـر     فقط یادتان نرود که کجا بودیم و چه مـی ،اهللا  مردم حزب ،امت شهیدپرور  

 ایـن نعمـت     1]از[هایش باشـید و      دانید و همیشه گوش به فرمان     یادتان هست، قدر امام را ب     
گرانبهایی که خداوند نصیب ما کرده است، کمال استفاده را بنمایید و امیدوارم کـه راه امـام                  

 فراموش نکنید و بدانید که فقط این راه است که شما را             ، که همان راه انبیاء است     ،خمینی را 
اند و بدانید که این آب و ایـن خـاك و ایـن وطـن عزیـز        رس  به لقاءاهللا و سعادت واقعی می     

                                           
 .نیامده است» از« در اصل وصیت -1
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هاي افتخـارآفرین بـراي ملـت مـا            که ما را در خود پرورانده است و شاهد حماسه          ،اسالمی
 ما حق دارد و باید در حفظ آن از اجانـب و دشـمنان خـدا کوشـا         ۀ به گردن هم   ،بوده است 

 .باشیم و نگذاریم که به دست بیگانگان از بین برود
 من دیگر نباشـم و از       ،خوانید   شاید وقتی که شما این را می       ،ما  و مادر عزیز و گرامی    پدر   

تابی نکنید، مبادا از اجر شما کاسته شـود و بدانیـد              این دنیا رفته باشم و امیدوارم که زیاد بی        
که انسان براي امتحان دادن در این جهان آفریده شده است و تمام کارهـاي انـسان امتحـان                   

 خوشا بـه  .  براي امتحان است   ، چیزهایی که خدا به ما داده است، حتی فرزندان         ۀاست و هم  
 این مرحله بـراي     ،پدر و مادر عزیز   . حال کسانی که از این امتحان موفق و پیروز بیرون آیند            

ولی چه خوب است که آدمی در راه خـدا از    . »الیه راجعون  اناهللا و انا  «باشد    همه است و می   
 . این مرحله بگذرد

کنم اشک مریز و به خـواهرم هـم    مادرجان، بعد از شنیدن خبر شهادت من، خواهش می     
اي از یـاد خـدا        مادرم مانند کوه باش و استقامت کن و لحظه        . بگو در سوگ من اشک نریزد     

 1چـون و چـراي   غافل مشو و بر خدا توسل کن و تن به رضاي خدا ده که اوست قـادر بـی      
ترین و عزیزترین موجودها در نزد مـن هـستی و             دا مهربان  اي که بعد از خ     ،مادرجان. مطلق
ات، در     تو هم به شهادت من و به اینکه فرزندت، جگرگوشه          ،کنم  وجود تو افتخار می     من به 

راهی که آرزوي همۀ صلحا و بزرگان دین بوده است رفته اسـت، افتخـار کـن و قامتـت را              
 .دهبلند گیر و با صبر و بردباري خویش دشمن را شکست ب

 دوسـتان و    ۀ این مأموریت از جانب خداوند بوده است و باید همـ           ، پدر گرامی  ،پدرجان 
ام در موقع رسیدن خبر شهادت من شاد باشـید و             آشنایان خصوصاً تو پدر گرامی و خانواده      

که مرگ در این راه تولدي دوبـاره بـراي انـسان اسـت،               چرا. اصالً نگران و ناراحت نباشید    
 .لنشینتولدي بس خوش و د

توانـستم    گیرم و در سنگر نباشم و نمی       توانستم در مکانی راحت قرار      پدر عزیز، من نمی    
این بـود  . شوند و من شاهد باشم      اي از بهترین فرزندان اسالم شهید می        ببینم که هر روز عده    

                                           
 .»چرا« در اصل وصیت -1
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درس مبارزه و جهاد یاد گرفتم و منتظر نـشدم کـه            ) 7(که من هم از آقا و سرورم حسین       
 .گیرد رامرگ مرا ف

وار با نامالیمات دست و پنجه نرم کـن و صـبور بـاش کـه                گونه و زینب     زینب ،خواهرم 
 .خداوند یار صابران است

 بیدار باشید و به غیر از اسالم و قرآن و انقـالب بـه چیـز دیگـري فکـر                     ،برادران عزیزم  
رانم، مبـادا  بـراد . خـواهم کـه راه خـدا را بپوییـد و در ایـن راه بکوشـید        نکنید و از شما می    

 تقوي خارج شوید و تمامی فرامین اسـالم را بـه گـوش دل              ةاي غفلت کرده و از جاد       لحظه
 .که زمان زمان حساسی است شنوید و پذیرا شوید، چرا

 افتخار کن و بر خود ببال و اگر من شهید شدم، براي من اشک نریز و حـسرت         ،همسرم 
 امیـدوارم  ،همسرم. خدا جان داده استمخور، چرا که تو همسر یک شهید هستی که در راه            

 مـا   نگـه دار   مرا ببخشی چون ما ایمان داریم که خـدا           ،از اینکه ترا و فرزندم را تنها گذاشتم       
طـوري   همسرم، فرزندمان را آن. است و ما چون به این ایمان داریم، پس نباید نگران باشیم        

بیت کن تا وقتی بزرگ شد،    خواستم تر   گونه که من می    که من آرزو داشتم بزرگ کن و همان       
بداند که پدرش در زمان انقالب همراه با سربازان اسالم با کفار مبارزه کرد و شـهید شـد و                    

 . ادامه دهد، که راه حق است،باشد که او هم راه مرا
 محمـد،  ،در پایان وصیت من به بازماندگانم و پـدر و مـادر عزیـزم، همـسرم و فرزنـدم           

یشانم این است که به دستورات خدا توجه کنید و سعی کنیـد              خو ۀبرادران و خواهرم و هم    
 .همیشه با یاد خدا و در راه خدا زندگی کنید

بوسـم و بـه خداونـد بـزرگ            ندیده مـی   ،مدتم را    ثمرة زندگی کوتاه   ، محمدم را  ،در پایان  
ر گونه که من آرزو داشتم، قـرا     همان ،ینیخواهم که او را از علماي عل        سپارم و از خدا می      می
 .انشاءاهللا. دهد

 .خواهم که مرا از شهیدان در دریا قرار دهد چون اجرش بیشتر است و از خداوند می 
 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 بخش  هوشنگ اهللا19/11/64
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 هاي کلیدي عبارت
I امروز اعزام به جبهه تکلیف است. 
I داشت  پشت جبهه را هم باید گرم نگه. 
I کنند ها با یکدیگر علیه ایران و لبنان و ملت مستضعف توطئه می  شرقیها و غربی. 
I جنگند رزمندگان براي اسالم می. 
I هاي جمعه و دعا شرکت کنید در نماز. 
I از روحانیت در خط امام پشتیبانی کنید. 
I امام را تنها نگذارید. 

 علی :منا
 الیاسی :خانوادگی  نام

 علی صادق :پدر نام 
 جان خانم :نام مادر

 1344 دوم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1364 یکم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ي زادگاهش گلزار شهدا:مزار
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 1علی الیاسی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
د بر امام امت خمینـی کبیـر و سـالم بـر شـهداي عزیـز اسـالم و درود بـر امـت                وبا در  

شهیدپرور ایران و با امید به پیروزي نهایی رزمندگان اسالم بر کفر جهـانی و فـتح کـربالي                   
 .حسینی

. کـنم   مت شما عرض مـی     چند کلمه در مورد رفتن به جبهه دارم که خد          ،امت شهیدپرور  
  امروز شرعاً تکلیف است و باید تمام افراد به مقامات مسئول مراجعه کننـد و               ،برادران عزیز 

زیـرا کـه االن جبهـه    . توانند به جبهه بروند، بروند     اگر مقامات مسئول تشخیص دادند که می      
بهه پیرمردهایی بینم در ج    آید، من می    نگویید که از دست ما دیگر برنمی      . احتیاج به شما دارد   

دسـت  ه آیا شما از آنها کمتر هستید؟ حتما نباید اسلحه ب. هستند که کمر آنها خم شده است     
مـسئله  . توانید کـار خیلـی زیـاد اسـت          توانید بجنگید و اگر نمی      بگیرید و بجنگید و اگر می     

 مـن و تـو کـه اینجـا     ، بـرادران عزیـز  .کنم کمک به رزمندگان اسـت   دیگري که سفارش می   
کنیم، رزمندگان اسالم در غرب و جنوب مشغول حفاظـت از         ایم و راحت زندگی می      هنشست

تـوانیم و      نمـی  ید مـا  ینگویم  نگه دار میهن اسالمی هستند، پس ما باید پشت جبهه را محکم           
 و آیـد  قحطـی مـی    3باید تابع اسالم باشیم تا خداوند هم پشتیبان ما باشد و چـرا در اتپـوپی               

چـون  . زدگـی اسـت   زدگـی و غـرب     اش از شـرق      اینها همه  .دهند مردم از گرسنگی جان می    
کننـد و     هـاي بیخـودي مـی       نشینند و صحبت    ها در سازمان ملل دور هم می        و شرقی  ها  غربی

هاي مستضعف دیگر بکننـد و      کنند که توطئه بر علیه ایران و لبنان و ملت           میلیاردها خرج می  

                                           
ي قدرتمند شـما را  اینجانب از دور دست و بازو     «: نامه این جمله از امام خمینی نوشته شده است          باالي برگه وصیت   -1

:  قیـد شـده اسـت    سـمت راسـت وصـیت   . »کـنم  بوسم و بر ایـن بوسـه افتخـار مـی        که خداوند باالي آن است می     
 .»نامه پاسدار شهید علی الیاسی وصیت«

 -هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده نپندارید، بلکـه آنهـا زندگاننـد و نـزد آفریـدگار       «. 169/آل عمران  -2
 .کنند شان از نعمات ارتزاق میپروردگار

 .تعلیقات. ك.ر -3
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بینیم جاي این سـئوال اسـت کـه     در جبهه میتر از همه آنچه که ما   به آنها حمله کنند و مهم     
 و موقعی که یک خبرنگـار انگلیـسی   1جنگد آید و براي چه می چرا یک بسیجی به جبهه می     

: گویـد   جنگی؟ مـی    گوید براي چه می     کند و می    در جبهه با یک برادر بسیجی ما مصاحبه می        
 2ی مـسئله بزرگـی  ایـن خـود خیلـ    خواهیم و براي اسالم و ما اینجا از خدا فقط شهادت می         

دعاهـا   کنم در نمازهـاي جمعـه و جماعـت و    به کلیه برادران و خواهران سفارش می  . است
شرکت کنید و امام را تنها نگذارید و از روحانیت در خط امام پشتیبانی کنیـد و در پایـان از           

 طلـبم و    اید، حاللیت مـی     هایی که کشیده     زحمت خاطر  به ، پدر و مادرم   ، محترم خود  ةخانواد
خـواهم     دوستان می  ۀاز هم . در شهادتم ناراحت نباشید و صبر کنید که خدا با صابرین است           

خواهم که بسیج را همیشه پر کنید و    ند و از برادران بسیجی می     نگه دار ها را محکم      که جبهه 
 .فعالیت خود را بیشتر کنید

 

 »اهللا و برکاته  رحمۀوالسالم و علیکم و «
 )7( حسین به امید فتح کربالي امام

 30/10/63علی الیاسی 

                                           
 .»جنگید می«در اصل وصیت  -1
 .»بزرگ«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I گریه کنید) 7(در شهادت من براي امام حسین. 
I امام امت را تنها نگذارید. 
I جنگ را تحت فرماندهی امام تا پیروزي ادامه دهید. 
I  حسین زمان را لبیک گفتیم حسینیِ»هل من ناصر«ما با آگاهی به نداي . 
I مقاوم باش) 3(مادرم مانند زینب. 
I اهللا اسلحه مرا به زمین نگذارید امت حزب. 
I سنگرمان را خالی نگذارید. 

 اهللا قدرت :نام
 الیاسی :خانوادگی  نام

 رمضانعلی :پدر نام 
 مدینه :نام مادر

 1345 نهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  اول راهنمایی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1364ودوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  گرمدشت:محل شهادت
  بمباران هوایی:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اهللا الیاسی قدرت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 شـهید شـدم، بـراي مـن         1 اگـر  :عنوان سفارش به پدر و مادر خود دارم         چند نکته وصیت به   

دشمن به خاك و     چون   3گریه کنید ) 7( دل خود براي امام حسین     ]در[ و   2ناراحت نباشید 
کنـیم     خود عمل کنیم و از اسالم و وطن خود دفاعۀناموس ما حمله کرده و ما باید به وظیف 

امام امـت   .  به جنگ ادامه داده و تا پیروزي ادامه دهیم         ، فرمانده کل قوا   ،و به فرمان امام امت    
فرمـان ایـشان    همیشه از امام اعالم داریم و گـوش بـه            ]را[را تنها نگذاریم و پشتیبانی خود       

 .گریه کن) 7( براي امام حسین، گریه براي من مکن،مادرم. باشیم
 به امید پیروزي اسالم بر کفر صدامی

 »والسالم«
 اهللا الیاسی قدرت

8/9/64 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
م،  حسین زمان را لبیک گفـت      4»هل من ناصر  «اکنون که من با چشم باز و گوش شنوا صداي           

 ۀایـن جبهـ   من اگـر در . مادر دارم اهللا و پدر و  عنوان وصیت با شما مردم حزب       چند کلمه به  
 ،گونه گریه و زاري نکنید و اگر خواستید براي من گریه کنید             حق شهید شدم، براي من هیچ     

 ]و[ابن علی گریه کنید چون دشمن اسالم در هرکجا از این مـرز      براي سرور شهیدان حسین   
 پیـام بـراي     .خواستید نروید تا کشته نشوید      گویند می   کنند و می    استفاده می  سوء ،بوم هستند 
ها شرکت کنند و یار و یاور امام امـت باشـند، چـون                هاي خودم دارم که در جبهه       همشهري

از . این امام بود که ما را از تاریکی شب به روز روشن و ظلـم و سـتم بـه نـور مبـدل کـرد               
                                           

 .»اگه«در اصل وصیت  -1
 .»نباشد« در اصل وصیت -2
 .»کند« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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 مـرا  ،اگر در حق ایشان بدي کردم و یا بـدي از مـن دیدنـد            خواهم که     ها خود می    همشهري
 و شـکیبا باشـید و       1خواهم که صبور    اي مادر و اي پدر، از شما می       . ببخشند و حالل نمایند   
خواهم که اسلحه مرا به زمـین نگذاریـد و            اهللا می   از شما امت حزب   . مثل زینب مقاوم باشید   

خـواهم کـه عمـر امـام را تـا ظهـور               در پایان از خداوند متعال می     . سنگرمان را خالی نکنید   
 .نمایم امام زمان طوالنی بگرداند، چند بیت شعر را تقدیم می) عج(مهدي

 
ــا ــل هرکج ــن دارد بلب ــه چم ــل ب ــد می   باش

 

ــه وطــن دارد   ــل ب  ســرباز هرکجــا باشــد می
 

ـ  2امروز که جز    سـرم نیـست    ه شوق جوانی ب
 

  کــه فــردا اثــرم نیــستنگــه دارعکــسم تــو  
 

 عکس خود هدیه نمـودم کـه مـرا یـاد کنـی            
 

ــی  ــی  جــسم ب ــرا در نظــرت شــاد کن  روح م
 

ــا  ــرود از دل م ــه مهــرت ن ــاش ک  مطمــئن ب
 

ــ   ــامگــر آن روز شــود خــاك س ــزل م  3یه من
  

 8/9/64اهللا الیاسی  قدرت
 دار  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 »والسالم«

                                           
 .»صبر« در اصل وصیت -1
 .»بجز« در اصل وصیت -2
 ندارد چه بسا افرادي که به شاعري شهره نبودند با مختصر ذوقی این شعرها را به               این قبیل اشعار سرایندة مشخصی     -3

 .اند ها افتاده صورت یک بیت سروده و تابع شرایط بر سر زبان
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 هاي کلیدي عبارت
I قبل از آنکه مرگ به سراغ شما بیاید از آن استقبال کنید. 
I مرگ من انتخابی بوده و آن کشته شدن در راه خداست. 
I همۀ ما مسافر این دنیا هستیم. 
I اوستسوي به از آن خدا هستیم و بازگشت همه همه . 
I شهادت من در واقع اجراي احکام خداست. 
I سنگرها را حفظ کنید. 
I مسجدها را خالی نکنید. 
I تر انجام دهید نماز جمعه را باشکوه. 

 سهراب :نام
 الیکایی :خانوادگی نام

 همتعلی :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1344 نوزدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362 یکم آذر :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سهراب الیکایی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
خداونـد دوسـت دارد     « 1»اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصـوص             ان«

کنند چون سدي آهنین و اسـتوار در           با دشمن مقابله می     و کسانی را که در راه او جهاد کنند       
 .»صف واحد

 سـوي   بـه قبل از هر چیز پدر و مادر مهربان همه از آن خـدا هـستیم و بازگـشت همـه                      
یـد بـه     شما خوب مطمئن هستید که همۀ ما در این دنیـا مـسافر هـستیم و فـردا با                   2.اوست

مان برویم، جایگاهی که چنانکه اعمال من و تو مورد رضاي خـداي تبـارك و                 جایگاه ابدي 
صورت در ظلمـت و تـاریکی قـرار          گیریم در غیر این      در نور الهی قرار می     ،تعالی واقع شود  
سـراغ مـا      چه خوبست مرگ قبل از اینکـه بـه     ، شما اي پدر و مادر مهربان      3.خواهیم گرفت 
دانید مرگ من انتخابی بـوده و آن          قبال کنیم و سراغ او رویم و شما خوب می         آید، از آن است   

 پدر و مـادر  .هم چه مرگی، کشته شدن در راه خدا چیزي بوده که آرزوي نهایی من بود، آن 
شناسید، ایـن راهـی       خدا قسم که خودتان خیلی خوب مرا می           به . همین برایتان بس   ،مهربان

 فقـط  ،پدر بزرگـوارم . گیرم و آرزوي نهایی من بود  آن قرار کردم که در    است که من دعا می    
هاي پدرانۀ ترا جبران کـنم و خیلـی دوسـت داشـتم تـا                 ناراحت هستم که نتوانستم زحمت    

  سال براي تو زحمت بکشم، بـه       60راستی که اگر من     . هاي تو را بکنم     بتوانم جبران زحمت  
 خیلی دوست دارم کـه      ،پدر عزیزم . شود  سال زحمتی که تو براي من کشیدي نمی        اندازة یک   

در این موقعیت ترا ببینم، ولی رسیدن به اهللا خیلی از دیـدن تـو بـراي مـن بهتـر و عزیزتـر                
هاي رنـج کـشیدة    درود گرم بر تو و دست      قبل از هر چیز سالم و      ، اما تو مادر مهربان    .است
کـن و تـو مـرا        شـیر پاکـت را حاللـم         ،جان  مادر .هایی که من در آن بزرگ شدم        شب  و تو

                                           
 .4/ الصف -1
 .است» اناهللا و انا الیه راجعون« ترجمۀ آیه شریفۀ -2
خدا دوست و کارساز مؤمنان اسـت، آنـان را از   « : از سورة بقره قرآن کریم است    257 جمالت برگرفته از آیه شریفه       -3

هایند، آنها را از روشـنایی بـه    برد و کسانی که کافر شوند دوستان و کارسازانشان طاغوتی ها به روشنایی می   تاریکی
 .»برند تاریکی می
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 باید خدا را شکر کنی کـه فرزنـدي را           ،مادر جان . ام  ببخش از اینکه از تو خداحافظی نکرده      
 شما در قبال    ۀ محترم خودم، وظیف   ةخانواد. اي  اي و آنرا در راه خدا از دست داده          بزرگ کرده 

ر بـوده   ست که شما هیچ منتی بر سپاه نگذارید و بگویید فرزند ما پاسدا             ا سپاه پاسداران این  
مان انجام بدهید، من در راه سپاه شهید نـشدم و اشـتباه نکنیـد، مـن در راه                و لذا کاري براي   
اي بود که من از آن استفاده کردم و اگر سپاه نبود مـن        سپاه پاسداران وسیله   .خدا شهید شدم  

دادم و خـدا مـن را زنـده کـرد و           را انجام مـی    م شرعی خود  ۀرفتم و وظیف    از راه دیگري می   
 حتی اگر تمـام  ،کنند  ودش هم مرا گرفت و در ضمن سپاه پاسداران حکم خدا را اجرا می             خ

شوم براي اجراي حکم خـدا    زیرا من که شهید می،مردم روي زمین مخالف این حکم باشند   
 . بر روي زمین است

 جنگیـد،  رویم و در راهی که او می     علی به جبهه می      ابن  اهللا با یاد حسین     ما پاسداران روح   
 بـه تمـامی وابـستگان       ،بار خـدایا  . شویم  جنگیم و براي هدفی که او کشته شد، کشته می           می

 . شهدا صبر عطا بفرما و آنها را در غم از دست دادن عزیزانشان محکم و استوار بدار
امید است مسیر مرا تمام اقوام و دوستان طی نمایند و پشتیبان انقـالب اسـالمی و رهبـر       

فقیـه و انقـالب         امیدوارم پشتیبان والیت   ،جان، اقوام و دوستانم     و مادر  پدر. عزیزمان باشند 
 بر سر مزار من گریـه نکنیـد،   ،پدر و مادر عزیزم و برادران و خواهران عزیزم . اسالمی باشید 

کـنم کـه    در آخر به شما عزیزان این سفارش را مـی . ترین راه به مقصد است  زیرا تفکر عالی  
قول امام عزیزمـان سـنگر اسـت و سـنگرها را حفـظ               ه   مسجد ب  مسجدها را خالی نکنید که    

مان امـام    تر انجام دهید و در دعاي       ها را هرچه باشکوه     جمعه ها و نماز    جماعت  و نماز  1کنید
و در آخر وصیتم اگر شهادت نصیب ما هم شد من را در کنـار سـایر                 . عزیزمان یادتان نرود  

 .شهدا دفن کنید
 »يوالسالم علی من اتبع الهد«

 ییسهراب الیکا

                                           
 .حـزب اسـت   . مسجد یک سنگر اسالمی است و محراب محل جنـگ اسـت           «:  برگرفته از سخنان امام خمینی است      -1

 ).1378، چاپ اول، 361، ص13صحیفه امام خمینی، ج. (»خواهند از دست شما بگیرند ها را می این
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 هاي کلیدي عبارت
I را تنها نگذارید) امام امت(وقت این رهبر بزرگ اسالم  هیچ. 
I قدر به انقالب بدبین نشوید براي قدري مسائل مادي این. 
I شود با اسالم انقالب اسالمی جهانی می. 
I در راه اسالم واقعی باید از مال و جان و فرزند و غیره گذشت. 
I به دست آمده است... ها، شهیدها و زي به بهاي خوناین پیرو. 
I توانید متحد باشید تا می. 
I باید مرا به صاحب امانت پس دهی،مادرم من امانت هستم . 
I مرگ سرخ آرزوي من است. 

 العابدین زین :نام
 امامی :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
 نسا بی بی :نام مادر

 1347 هجدهم آذر :تاریخ تولد
 ن تهران شهرستا:محل تولد
  سوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 سیزدهم اسفند :تاریخ شهادت
 ة مجنونر جزی:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي شـهر سـرخه از        :مزار
 شهرستان سمنان توابع
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 العابدین امامی زین
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
و مـا   نهم من ینتظر   من قضی نحبه و م     فمنهممن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه         «

 1»بدلوا تبدیال
و نایـب بـرحقش امـام خمینـی و امـت      ) عـج (با سالم به امام زمان حضرت ولی عـصر         

 که زندگی و هستی خود را در راه دیـن داده  ، آن جانبازانیشهیدپرور ایران و دیگر جانبازان   
 . و در راه خدا دادند

 ایـن رهبـر بـزرگ       ،ت امام امت را   وق پرور ایران این است که هیچ       وصیتم به امت قهرمان    
 ، قدر رهبر را بدانیـد     ،اي ملت .  حاضر باشند  2ها   تنها نگذاشته و همیشه در صحنه      ،اسالمی را 

 ،قدر خداي نکرده به انقالب بدبین نشوید، بدانید نام این رهبـر      براي قدري مسائل مادي این    
 مقام ایشان را قـبالً تـذکر      .استآمده  » اهللا علیهم   سالم« اطهار   ۀنام این انقالب در روایات ائم     

 3 بـشارت  .اند   این انقالب یادآور شده    ۀوسیل   و جهانی شدن اسالم را به       اسالم اند، صدور   داده
انـد آنچـه را     بـشارت داده .اند پیروزي ما را بر اعراب و دیگر شیاطین داخلی و خارجی     داده

ایـن پیـروزي، ایـن      امید به او داریم و آن این است کـه اسـالم صـادر خواهـد شـد، ولـی                     
  بایـد بـراي بـه   . شـود  دست نیامده و حاصـل نمـی      ها به   ها به همین سهل و آسانی       سرفرازي

ها داده، سرها داده، فرزندها       ها داده، شهیدها داده، دست      اي خون  دست آوردن چنین پیروزي   
 پـدر  دست آوردن اسالم واقعی باید از مال و جان و فرزنـد و    ها و خالصه در راه به       و خانه 

هـیچ  . ها را نداشـته اسـت   بدانید هیچ انقالبی چون انقالب ما چنین پیروزي    . و غیره گذشت  

                                           
تـا بـه راه خـدا       (مردانی هستند که به عهدي که با خدا بستند کامالً وفا کردنـد                برخی از مؤمنان بزرگ   «. 23/  احزاب -1

در اصـل وصـیت     . د را تغییـر ندادنـد     مقاومت کرده، هـیچ عهـد خـو       ) شهید شدن (و برخی به انتظار     ) شهید شدند 
 .آمده است» هم ومن» «فمنهم«جاي  به

 .»صحنها«در اصل وصیت  -2
 .»ةبشرار«در اصل وصیت  -3
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 یا شکست خـورده     1. چون این انقالب اسالمی، به این سهل و آسانی نگذشته است           ،انقالبی
مـا  . هایی که هیچ در انقالب ما نبـوده اسـت   یا اگر پیروز شده، با هزاران بدبختی و گرفتاري 

 آسـانی دارنـد     ]و [ این سهل  ه چهار سال یا سه سال و نیم در جنگیم و ملت ما ب             اآلن حدود 
 این کمبودها و دیگر مسائل مـادي کـه بعـضی را خـسته       ،ها  البته این گرانی  . کنند  زندگی می 

کرده است، همه بر اثر این است که یک عده سودجو، یـک عـده ضـدانقالب و یـک عـده                      
و  3 دیگري در آنهـا داخـل شـدند       2ه، بسیج یا هر ارگان    دین، براي بدنام کردن دولت، سپا       بی

هاي رهبر گوش داده و به آن عمل کنید و بدانیـد کـه              به گفته  ،اي مردم . کنند  گري می   اخالل
 در زمان بعد از رحلت پیامبر گرامی اسـالم مـردم از             .تا وقتی با والیت فقیه هستید پیروزید      

 که حـال نیـز گـاهی باعـث          ،هایی  دودستگی دور والیت فقیه کناره گرفتند و به همین علت        
مـردم از اتحـاد دسـت برداشـتند و از پیـروزي دور              . وجود آمد  هشود، ب   زحمت مسلمین می  

هـاي انقالبـی    شوند بین ارگـان    توانید متحد باشید و از کسانی که باعث می          پس تا می  . شدند
ا یکدیگر دست بردارند،    ها و غیره نفاق و دوري بیفتد تا از همکاري ب             کمیته  و  ارتش  و سپاه

در هرجا هستید و همیشه براي طول عمـر         . دوري کنید و به آنها مهلت معرکه گرفتن ندهید        
دعا کنیـد و همیـشه آگـاه بـه دوسـت و             ) 7(رهبر عزیزمان امام خمینی و فرج امام زمان       

 .اند باشید هایی که براي این انقالب کشیده دشمن خود و توطئه
سالم به پدر و مادرم که مرا با هزاران زحمت و           . ها برادرم   مشیرهوصیتم به پدر و مادر ه      

درود . مشقّت بزرگ کرده و به این دین با شرافت آشنا کردند و مرا به این مرحلـه رسـاندند       
 خـاطر  بـه  مـن و  خـاطر  بـه  من بیداري کشید و روزها را    خاطر  بهها را     خدا بر مادرم که شب    

 پدر بزرگوارم کـه از اسـتراحت خـود گذشـت و              درود خدا بر   .بزرگ کردنم زحمت کشید   
روزها تا شب در محیط کارخانه و مشقّاتش زحمت کشید تا بتواند براي زندگی من و براي                 

 . حیات من نان و غذا تهیه کند

                                           
ها و کودتاهـا    یعنی هیچ انقالبی نتوانسته است مشکالت را مثل انقالب اسالمی پشت سر بگذارد و از موانع و توطئه   -1

هاي داخلی به این      هاي سیاسی وابسته و ستون پنجم و عوامل جاهل و فتنه            ها و گروه    ها و مسئله قومیت     و اعتصاب 
 .سادگی عبور کند

 .»اروگان«در اصل وصیت  -2
 .»شد«در اصل وصیت  -3
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 که بـر اثـر نـادانی باعـث          ،کنم که گناهانم را، کارهاي زشتم را         از تو خواهش می    ،مادرم 
مـادرم در   . هایم جریان دارد حاللم کنی      کت را که در رگ     ببخش و شیر پا    ،ناراحتی شما شد  

.  شیون مکن و بر روي و سـر و صـورتت مـزن             دارممرگ سرخ که آرزویم است، خواهش       
مادر یادت باشد که مـن امانـت هـستم و           . دوست دارم که مادران دیگر از تو عبرت بگیرند        

ماندم    که من شاید زنده نمی     باید امانت را به صاحب امانت پس داد و این را نیز یادت باشد             
خواهم که برایم دعا کنید کـه در آن دنیـا     از شما می  . ضمانت کرد ) 7(ولی آقا امام حسین   

مـادر جـان یـادت      . و اصحاب طاهرینش مرا منزل دهند     ) 7(نیز در جوار پاك امام حسین     
 باشد آن مادر شهیدي را که در مزار شهیدش گریه نکرد و بر سـر قبـر فرزنـدش سـخنرانی                   

نـد و آرزویـم ایـن    ا اینها شیرزنان انقـالب و اسـالم    . کرد و بدان ما از این مادرها زیاد داریم        
است که تو نیز از این زنان باشی و در نظر داشته باشی که بعضی از مادران هستند کـه یـک         
پسر و یک فرزند بیشتر نداشتند و او را در راه خدا دادند و بعضی یازده فرزنـد خـود را در                  

باید بدانی هدف ما از انقالب کردن برپایی دین مبین اسالم بـود و هـست و                 . دا دادند راه خ 
پس یک فرزند کـه هـیچ همـه         . کار باید فرزندان و اموال را و هرچه داریم بدهیم          براي این 

شما مگر اباعبداهللا را دوست نداري؟ اگر داري باید این دوستی را ثابت             . فرزندان را باید داد   
و فـداي راه بـا   ) 7(فرزندم و فرزنـدانم و زنـدگی و جـانم فـداي حـسین     پس بگو  . کنی

اهللا الـرحمن     بـسم « بدان خداونـد فرمـوده اسـت کـه           ،مادر جان ). 7(عظمت امام حسین  
کننـد رهـا      مردم خیال مـی    «1:»احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم الیفتنون         . الرحیم

 خداوند تبارك و تعـالی  .»شوند یم و آزمایش نمیا شوند موقعی که بگویند ما ایمان آورده      می
گوید مـن خـدا را     ببینیم او که می،کنیم فرمود ما انسان را با مال و جان و فرزند آزمایش می          

را دوسـت دارم، آیـا      ) 7(را دوست دارم، حـضرت علـی      ) 7( امام حسین  ،دوست دارم 
 بـه ابـرو نیـاورد؟       بدهد و خم  ) 3(حاضر است یک فرزندش را در راه خدا و ائمه اطهار          

 ایمان شـما را امتحـان   ،کند، تا صبر شما را امتحان کند   پس بدان خداوند شما را آزمایش می      
پس صـبور بـاش   . کند و بدان مادر عزیزم با صبر انسان به درجات عالی ایمان خواهد رسید   

ود که  باعث نش ) خانواده شهید (کنم که این نام       اما وصیت می  . تا خداوند به شما پاداش دهد     

                                           
 .2/  عنکبوت-1
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 اگـر تحـسین کردنـد،    .اري داشـته باشـید  ظـ کس انت شما به گناه کشیده شوید و نباید از هیچ  
خیال باشید و همه را به چـشم           بی ،اش را داد    خیال باشید، اگر گفتند براي فالن فالن بچه         بی
براي رها شدن از این گناه همیشه خـود         . اعتنایی نظر کنید و مبادا باعث سوءاستفاده شود         بی
 فامیل خود را دادند و خانمان را دادند و خـود            ۀ کوچک بشمارید در مقابل آنهایی که هم       را

 . خدا انشاءاهللا به شما صبر جمیل و اجر جلیل عنایت فرماید. نیز آواره شدند
اولین وصیتم حفظ حجـاب، حفـظ حجـاب، حفـظ           : وصیت و نصیحتم به خواهرانم که      

پیدا نیست و کنـار پنجـره یـا بـه پـشت بـام               نگویید که من هیچ جایم      . عفت عمومی است  
گوینـد خـواهر       مـی  .بروید، شما اگر حجاب را حفظ ننمایید باعث بدنامی شما و بنده است            

هایشان شر است و صحبت       دانید در دل    آنهایی که می     با. شهید خودش وضعش خراب است    
ار خود سنگر خـود    ک شما نیز با این   . شود، صحبت نکنید     آنها باعث پررویی آنها می      با کردن

د در جامعه رواج پیدا کـرده و        ازیرا اگر قرار باشد حجاب حفظ نشود، فس       . اید  را حفظ کرده  
دار و    گردیم، نماز و روزه و احکـامی را کـه اسـالم بـراي زنـان خانـه                   دوباره به عقب برمی   

 منزل  از برادرم نیز خواستارم که درسش را ادامه دهد و در          . شوهردار آورده است، اجرا کنید    
 . سعی خود را در جانشین شدن من بنماید

 . در مورد وسایل حقیر، از شما خواستارم حتماً عمل نمایید
 .ها کنید را فروخته وقف جبههطال  ة حلقه و گوشوار-1: از شما خواستارم

 را بـه  »سـوگند مقـدس  « را بـه مـسجد امیرالمـؤمنین و کتـاب     »حوادثی از تاریخ« کتاب  -2
 را بـه مـسجد      1نـژاد   هاي شهید هاشمی    و کتاب قرآن و کتاب    ) ع(سگريمسجد امام حسن ع   

 .جواداالئمه تحویل دهید
 . ریالی را که به مادرم گفته بودم ادا کنید500 -3
 از کتبی که جیبی است و مورد استفاده خواهران و برادرم اسـت برداشـته و بقیـه را بـه                      -4

 . استفاده همگان قرار گیرد آستان قدس مشهد یا قم وقف کنید تا موردۀکتابخان
 فوق عمل شود و اگـر  ة بعضی کتب را که در دست دیگران است اگر آوردند طبق شمار            -5

 . آورده نشد حاللشان باشد

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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زدگـان یـا فقـرا        هایم اگر براي یکی از شما اندازه است برداشته و االّ بـراي جنـگ                لباس -6
 .انفاق شود

 الحمدهللا علی عظیم رضـیتی،      ] علی مصابهم  لک [اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک،     « 
 الحسین یوم الـورود و ثبـت        عۀهم ارزقنی شفا  ل، ال ] فی سبیلک  ةاللهم ارزقنی توفیق الشهاد   [

جهـم دون الحـسین   هلی قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین، الـذین بـذلوا م            
 1.»السالم علیه

 . الهی، الهی، حتی ظهور المهدي احفظ لنا الخمینی
 

 »مین رب العالمینآ«
 مسیش.  ه3/9/1362شب 
 یالعابدین امام  زین،حقیر سراپا تقصیر

                                           
ـ » ةاللهم ارزقنی توفیق الـشهاد    «جا افتاده و    » لک علی مصابهم  «در اصل وصیت    . فرازي از زیارت عاشورا    -1 ه زیـارت   ب

 .اضافه شده است
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 هاي کلیدي عبارت
I اسالم براي زنده ماندن احتیاج به خون دارد. 
I خداوند شما را تا آخر راه خواهد برد،اگر شما در راه خدا حرکت کنید . 
I مطمئن باشید امام زمان پشتیبان شما خواهد بود. 
I هایش جلوي پاي اسالم قربانی کنید زندگی را با همۀ پیرایه. 
I قربانی کنید) عج(زندگی را جلوي پاي امام زمان. 
I بعد خرج کنید،ام خمس و زکات بدهید از وجوه به جا مانده . 

 حسین :نام
 امامیان :خانوادگی  نام

 محمد ابراهیم :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1335 پانزدهم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 ي کارشناسی حسابدار:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام

 1361 پانزدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 شهداي زادگاهش گلزار :مزار
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 حسین امامیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهدا

  حسین امامیانۀنام وصیت
وسیله از پدر و مادر و برادران و خواهران و اقوام و آشنایان و                دین ب ،اینجانب حسین امامیان  

منـد   مخصوصاً از خانوادة خود که شاید از این نظـر گلـه  . نمایم  دوستان خود خداحافظی می   
سفارشم به همه این است، اکنون که اسالم براي زنده ماندن خـود احتیـاج بـه خـون      . باشند

شما . نده بودن خود ترجیح دهید و از خون دادن نهراسید   شما دارد، زنده بودن اسالم را به ز       
مطمـئن  .  مطمئن باشید خداوند شما را تا آخـر راه خواهـد بـرد             ،از جاي خود حرکت کنید    

بیاییـد  . آنچه مهـم اسـت حرکـت اول اسـت    .  پشتیبان شما خواهد بود)عج(باشید امام زمان  
 )عـج ( جلـوي پـاي امـام زمـان    ،یدهایش جلوي پاي اسالم قربانی کن      زندگی را با همۀ پیرایه    

هاي اینجانب نظر برادر سعید آقابیکی هرچـه هـست درسـت               در مورد حساب   .قربانی کنید 
از آن . است و اگر بـدهکار شـوم، از موجـودي اینجانـب و بانـک رهنـی برداشـت نماییـد                    

پولی که در جبهه جهـت تقـسیم بـین بـرادران      . موجودي هرچه ماند در راه خدا خرج کنید       
هاي من پیدا شـد، مربـوط        ام، همراهم است، بنابراین هرچه پولی که در جیب          ت نموده دریاف

  .)البته مقداري هم پول شخصی است که اشکال ندارد(به بسیج است 
وجوه مربوط به اینجانب که قرار شد در راه خدا خـرج نماییـد، خمـس و زکـاتش داد                     

 . اشکالی نباشد1عا از جهت شرلطفاً قبل از خرج این جهت را اصالح نمایید ت. نشده
 ة و الشهادعۀو من اهللا توفیق الطا

 حسین امامیان

                                           
 .»شرح«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I به جبهه آمدم) عج(خدایا من به نداي امام و رضاي تو و خشنودي امام زمان. 
I ها را خالی نگذارید هرگز جبهه. 
I هاي امام گوش کنید به فرموده. 
I از روحانیت متعهد جدا نشوید. 
I ستغفار و دعا را از یاد نبریدا. 
I به نماز و عبادت و دعا اهمیت بیشتري دهید. 
I آخرت خود را به دنیاي خویش مفروشید. 
I به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید. 
I خدایا مرگ مرا شهادت در راه خود قرار بده. 

 حسین :نام
 امانی :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
 طاهره :نام مادر

 1350نهم دي  :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367 پنجم مرداد :تاریخ شهادت
 آباد غرب  اسالم:محل شهادت

ــهادت ــه:نحــوة ش ــابت گلول ــط   اص توس
 )منافقین(نیروهاي سازمان مجاهدین 

ــزار ــردوس رضــاي  :م ــهداي ف ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 1حسین امانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
گمان مکنیـد آنـان   » «اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل    «

 2.»خورند اند و نزد خداوند روزي می اند بلکه آنان زنده اند مرده که در راه خدا کشته شده
 مظلومان و درهم کوبندة سـتمگران و بـا   ةدهند  یاري،با نام اهللا، پاسدار حرمت خون شهیدان   

ت، خورشید درخشان جمـاران، امیـد مستـضعفان و بـا            سالم و درود فراوان خدمت امام ام      
 طیبه شهیدان، از صدر اسالم تا کربالي امروزي و با سالم و         ]و[سالم و درود بر ارواح پاك       

خدایا خداونـدا،   . هاي معظم شهدا    درود خدمت تمامی خدمتگزاران اسالم و سالم برخانواده       
گیـرم کـه هـدف مـن جـز             را شاهد می   تمامی امامان و تمامی پیامبران و مالئکه و فرشتگان        

 امـام   3لبیک گفتن به نداي امام و برداشتن حق از گردن خـود و رضـاي خـدا و خـشنودي                   
 جز این نیست، و حاال پیام من بـه امـت            )7( و در پایان آزادي کربالي حسین      )عج(زمان
اریـد   را خالی نگذ4ها اهللا و شهیدپرور پشت جبهه این است که اي برادران هرگز جبهه        حزب

هاي امام گوش دهید و از روحانیت متعهد جدا نشوید که اگر جدا شـوید، روز                  و به فرموده  
دعـا    اسـتغفار و   5.دنبدبختی خود را آغاز کردید و نگذارید که منافقین بین شما تفرقه بینداز            

. به نمـاز و عبـادت و دعـا اهمیـت بیـشتري بدهیـد              . را از یاد نبرید و همدیگر را دعا کنید        
هاي حق علیه باطل ثابت نگه داریـد و در بزرگـی و عظمـت امـام                   ود را در جبهه   حضور خ 
آخـرت خـود را بـه دنیـاي     .  حفظ کنید]او[صداقت و اخالص خود را همچون   . دقت کنید 

یاد خدا باشید و در راه او قدم        ه  همیشه از خدا طلب آمرزش بخواهید و ب       . خویش مفروشید 
غفلت و  . د، زیرا خداوند آن را واجب دانسته است        خمس و زکات را فراموش نکنی      .بردارید

                                           
و ) 7(اي از امام یا حـضرت علـی   نامه در برگه مخصوص وصیت نوشته شده است اینگونه وصایا با جمله             وصیت -1

 .شوند هایی شروع می طرح سوال
 .نامه آمده است این آیه در ابتداي صفحه دوم وصیت. 169/ آل عمران -2
 .»خشندي«در اصل وصیت  -3
 .»هاي جبهه«در اصل وصیت  -4
 .»بیندازد«در اصل وصیت  -5
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ست که واقعـاً   ااما یک نصیحت هم به برادران دارم و آن این. تفاوتی را از خود دور کنید   بی
گـوییم    سزاوار یک مسلمان نیست که در رختخواب ذلت بمیرد، چون ما در دعاهایمان مـی              

دانید که مـرگ بـراي همـه     ن را میکه خدایا مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده و ای          
حتمی است و این را خدا وعده داده است و انسان براي آخرت آفریده شده است نـه بـراي    

پـس بترسـید از اینکـه مـرگ شـما را            .  براي مردن و نه براي زنـدگانی       ، نه براي هستی   ،دنیا
 هرگز از رفـتن      اي مادران،  :دریابد و شما در حال گناه باشید و نصیحتی دارم به شما مادران            

فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري نکنیـد و در تربیـت فرزنـدانتان بکوشـید و نکنـد از رفـتن                      
توانیـد در محـضر خداونـد جـواب           فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که در آخـرت نمـی          

 . به امید پیروزي رزمندگان اسالم.  را بدهید)3(حضرت زینب
 »والسالم«

 نگه دار خمینی را  تا انقالب مهديخدایا خدایا
 اهللا گردان روح

1/10/65 
 

 شهرستان دامغان. در صورتی که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 196

 



 197 امانی، حسین     ¹استان سمنان 

 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I مادرم در مقابل منافقین چون کوه استوار بایست. 
I  روم  می ام به جبهه  دفاع از مکتب خونبار و میهن اسالمیخاطر بهمن. 
I هستیم) 7( پیرو امام حسینما. 
I مرگ سرخ را بر تن به ذلت دادن ترجیح دهید. 
I تر از خون سرخ من است حفظ حجاب کوبنده. 
I مگذارید منافقین در بین شما رسوخ کنند. 

 محمود :نام
 امی :خانوادگی  نام

 غالمعلی :پدر نام 
 جهان ملک :نام مادر

 1345 یکم فروردین :تاریخ تولد
توابـع   روسـتاي وامـرزان از       :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 دهم فروردین :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلــزار شــهداي فــردوس رضــاي:مـزار 
 زادگاهش
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 1محمود امی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 کـه ایمـان    اي کـسانی   «2»الرسول و اولی االمر مـنکم     ا  یا ایها الذین امنوا اطیعوااهللا و اطیعو      «

 .»اید اطاعت کنید خداي را و رسول را و اولیاء امر را آورده
پس از شـکر و حمـد خـداي تعـالی و بـا درود و سـالم فـراوان بـه محـضر حـضرت                      

... ا ش حـضرت نایـب االمـام روح       بـرحق و نایـب    ) عـج (و حـضرت مهـدي    ) 6(محمد
 .الموسوي الخمینی

ها به جبهه بروند و ایـن جنـگ    جوان«:  که فرمودند، حضرت امام  ،به فرمان رهبر انقالب    
م ا   دفـاع از مکتـب خونبـار و مـیهن اسـالمی            خاطر  به و   3»را خاتمه بدهند که فردا دیر است      

 . روم تا خط امام بماند  خط سرخ شهدا باشم و میةدهند روم تا ادامه می
ن، امـا   گویم گریه نکن گریه کـ        نمی ،مادرم. دانم داغ فرزند بسیار دشوار است        می ،مادرم 

در مقابل منافقین همچون کوهی استوار بایست، تا نباشد که خیال کنند ملت مـا از شـهادت                  
مکتبـی کـه شـهادت دارد اسـارت      «:فرمایـد  مادرم حرف رهبر را به یاد آر که مـی     . ترسد  می

دانم براي پرورش من چه زحماتی کشیدي ولی بـه یـاد آر کـه حـضرت                    می ، پدرم 4.»ندارد
) 7(بـن علـی     کرد و حسین    ها روزها با دهان روزه کار می       در نخلستان ) 7(امیرالمؤمنین

ما نیـز بـه   . را پرورش و تربیت نمود که مرگ سرخ را بر بیعت با یزیدبن معاویه ترجیح داد             
 ،بـرادرم . 5دهـیم   مرگ سرخ را، به تن به ذلت دادن تـرجیح مـی           ) 7(پیروي از امام حسین   
ه ذلت و خواري مده که این ارثـی اسـت از موالیمـان              تن ب . ام را برگیر    سالح بر زمین افتاده   

. تر از سرخی خـون مـن اسـت           حجاب تو کوبنده   ،خواهرم. به ما رسیده است   ) 7(حسین

                                           
: ، محـل شـهادت    10/1/62: بـسیج، تـاریخ شـهادت     : عضو«: نامه به صورت تایپی نوشته شده است        در باالي وصیت   -1

 .»پاسگاه زید
 . سورة مبارکه نساء59 بخشی از آیۀ -2
 .117 -116 ص 19 صحیفه امام خمینی، ج -3
 . جلدي22ی، دوره  صحیفه امام خمین-4
 .»هیهات من الذله«منسوب است ) 7(عبارت شهید یادآور این سخن است که به امام حسین -5
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 در وحـدت شـما   1 اسالم را پشتیبانی کن که دین رسول خداست و مگذار منافقین           ،هموطنم
و خالصـه   . ردرسوخ کنند و باعث تفرقه بین شما شوند که تفرقه مـا را هـالك خواهـد کـ                  

 در سـنگر تـو راه       2مگذار منافقین .  سنگري که تو داري همانند سنگر من است        ،ما  کالسی  هم
 . مان خواهد شد یابند که باعث سقوط فرهنگ

م درس بخوان و درس بخوان تا در آینده بتوانی خدمتی شـایان بـه کـشور و                  ا  کالسی  هم 
 پرچم  ۀ روزي که کره زمین در زیر سای       به امید . مان دهی  مان کنی و از وابستگی نجات      اسالم

 . ارواحنا له الفداء درآید) عج(اهللا و رهبري حضرت مهدي اهللا، محمد رسول اله اال ال
 

 ةاهللا التوفیق الشهاد و من
 »اتبع الهدي والسالم علی من«

 محمود امی

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا با شهادت من به امام بد بگویید. 
I زند شهید افتخار کنیدشما از داشتن فر. 
I براي من خرجی و مخارجی نکنید. 
I فرزندان را به خدمت اسالم درآورید. 

 عباس :نام
 امید :خانوادگی  نام

 هدایت :پدر نام 
 پري :نام مادر

 1340 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 تدایی پایان دورة اب:تحصیالت
  ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

 1360 یکم اسفند :تاریخ شهادت
  هفت تپه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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 عباس امید
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهدا

 رفیع شهادت رسـیدم، چنـد کلمـه بـه شـما             ۀاگر من به درج   .  سرباز اسالم، عباس امید    ،من
که امام خمینی را بد بگویید، که خداونـد          شما مبادا    1 اگر من شهید شدم،    ،پدرجان. گویم  می

 برادرم چه همسرم،    3شما باید چه مادرم چه خواهرم چه      . شود   می 2به بدگویی شما غضبناك   
ایـد و بـزرگ     داشـته ]ي[نباید ناراحت شوید چرا که شما باید افتخار کنید که چنـین فرزنـد      

این یک افتخار براي شـما      .  در راه اسالم کشته شود     5 و به خدمت اسالم فرستادید تا      4کردید
 خـود برسـید و   6رسم و شما هم امیـدوارم کـه بـه آرزوي    من که به آرزویم می. و من است 

 و 7هایم را به جهاد ببرید و بزرگ کنیـد         فقط عکس  .براي من هیچ خرجی و مخارجی نکنید      
 9. کنم را حالل8جان من خداحافظ و مادر. خیلی متشکرم. به روزنامه اطالعات بفرستید

 

                                           
 .»شودم«در اصل وصیت  -1
 .»قزبناك«در اصل وصیت  -2
 .»که«در اصل وصیت  -3
 .»کرید«در اصل وصیت  -4
 .»و«در اصل وصیت  -5
 .»آرزویه«ت در اصل وصی -6
 .»کونید«در اصل وصیت  -7
 .»ما«در اصل وصیت  -8
نامه و آدرس عباس امیـد، سـبزاوار بخـش جغتـاي، دهـستان                وصیت«: نامه به خط شهید آمده است       در پایان وصیت   -9

 .»کهنه، جایه دفن خودم
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 هاي کلیدي عبارت
I از امت مومن درخواست دعا دارم. 
I  سپاس گویید) امام امت( وجود این استاد الهی خاطر بهخدا را. 
I شدگان در میدان جنگ با شهیدان عاشورا و احد محشور گردند از خدا بخواهید کشته. 
I آنچه پول دارم به حساب جنگ واریز کنید. 

 محمود :نام
 امیدوار :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 سکینه :نام مادر

 1342 یکم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361   نوزدهم اردیبهشت:تاریخ شهادت
  دارخوین:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

فـردوس رضـاي     گلـزار شـهداي      :مزار
 زادگاهش
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 محمود امیدوار
 

 برادر شهید محمود امیدوارنامۀ  متن وصیت
 هوالباقی

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
و  ) شهدا ء، انبیا ،صالحین، صدیقین ( با درود به بندگان خوب خدا        1.»الیه راجعون  اناهللا و انا  «

 .شکن  خمینی بت،کبیر انقالب اسالمی، امام امت با درود بر رهبر
  بـا اعتقـاد بـه   ،144اسـنامه   داراي شـمارة شن    ، فرزنـد محمـد    ، محمود امیـدوار   ،اینجانب 
ــدین راه   ــد ب ــانگی خداون ــسیر اهللا و جهــت حرکــت   ،وحــدانیت و یگ ــه راهــی جــز م  ک

خواهم   و از خداوند متعال می    ) انشاءاهللا(ام     قدم گذاشته  ،نیست) 7(و علی ) 6(محمد
کـنم دعـا کنیـد      و از امت مؤمن درخواست می2]قرار دهد[ریا  اي مخلص و بی که ما را بنده  

 .ایم گیرد وگرنه معرکه را پاك باخته تعالی قرار   مورد قبول حقتا شاید
 3امت مؤمن همیشه از پیشتازان این لطف الهی یعنی انقـالب اسـالمی بـوده تـا انقـالب                   

 وجـود ایـن اسـتاد الهـی     خـاطر  بـه و همیشه خداوند را سپاسگزار بوده،   ) عج(مهدي موعود 
 .دنگه دارا تا انقالب مهدي  دعا کنید تا خداوند وجود مقدسش ر،سپاس گویید

د               از خدا بخواهید تا کشته      حـ  محـشور   4شدگان در میدان جنـگ بـا شـهیدان عاشـورا و اُ
 . آنچه پولی دارم به حساب جنگ واریز کنید5انشاءاهللا. گردند

 

 »اهللا و برکاته  ۀرحموالسالم علیکم و «
 9/2/1361محمود امیدوار 

                                           
 .»گردیم  او باز میسوي بههمانا ما از آن خداوندیم و «. ه بقرة سور156 بخشی از آیه -1
 .نامه نیست  در متن وصیت-2
امت مؤمن همیشه از پیشتازان این لطف الهی یعنی انقالب اسالمی بـوده تـا               (خوانا و نامفهوم است        این عبارت نیمه   -3

 .)انقالب
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»انشاءاله«در اصل وصیت  -5
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 هاي کلیدي عبارت
I ا دانشگاه امت خود بدانیدنعمت جنگ ر. 
I  گردد جود امام خمینی عدالت و قسط بر پا میوبا. 
I        به فرمان مرجعم حضرت امام خمینی بـه جبهـه حـق            من براي دفاع از اسالم و مملکت اسالمی 

 .ام علیه باطل شتافته
I شود شهادت ما موجب آگاهی و رشد فکري جامعه جهانی می. 
I ام باشیدپشتیبان روحانیت مبارز و در خط ام. 
I پس از من سالحم را بگیرید تا شهادت به جهاد بپردازید. 
I ترین چیز براي خواهران حجاب است بهترین و ارزنده. 

 ابراهیم :نام
 امیراحمدي :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1345 هشتم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361ن  بیستم بهم:تاریخ شهادت
  رقابیه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي روسـتاي امیریـه         :مزار
 شهرستان زادگاهش
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 ابراهیم امیراحمدي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
همتا را که پس از آفرینش ما را با نـور هـدایت بـه                 حد معبود بی    نام ایزد یکتا و سپاس بی       به

 و آلش و پاکان و خاصان درگاهش رهنمون ساخت و           )6(حمدصراط مستقیم و خط م    
الزمان بودن را به ما عطا فرمود و نعمـت جنـگ    وي را که افتخار امت صاحب حد  سپاس بی 

را که چون دانشگاهی امت ما در آن آبدیده شده و توانست بـا شـیاطین درون و بـرون بـه                      
ش و تحـت رهبـري و   ا  را که با یاريما عطا فرمود و شکر خداوند متعال       هستیز برخیزد را ب   
 . توانستیم بر آنها غلبه نموده و به چنین موقعیت دست پیدا کنیم) 7(هدایت ائمه اطهار

بـن    خصوص سرور شهیدان حـسین      و آلش، به  ) 6(و سالم و درود بیکران بر محمد       
 فرزنـد پـاك آن   ،)عج(ساز تاریخ و حضرت مهدي  بزرگ معلم انسان   ،سیدالشهدا) 7(علی
د و در پنـاه  نباشـ   که عالمی منتظر قـدم مبـارك و پربرکـت آن حـضرت مـی     ،هید بزرگوار ش

 . گردد حاکمیت آن حضرت است که عدالت مفهوم پیدا کرده و قسط برپا می
سـاز ظهـور مـولی و         و سالم و درود بر خمینی روح خدا، نایب مهدي موعود که زمینـه              

 صـحت و سـالمتی ایـشان را مـسئلت      باشد و از خداوند بـزرگ طـول عمـر و            مان می  آقاي
 .  از عمر ناقابل ما بکاه و بر عمر پربرکتش بیفزا،پروردگارا. نماییم می

دهم که براي دفاع از اسالم و دفاع از           با آگاهی شهادت می    ، ابراهیم امیراحمدي  ،اینجانب 
 حـضرت امـام   ،مملکت اسالمی به فرمان بزرگ رهبر مـسلمانان جهـان و مرجـع عالیقـدرم          

امید است که خون ما نهال نوپاي انقالب اسالمی را          .  حق علیه باطل شتافتم    ۀمینی به جبه  خ
از شـما   .  جهانی اسالم گـردد    ۀبارور نموده و شهادت ما موجب آگاهی و رشد فکري جامع          

 . خواهم که پشتیبان روحانیت مبارز و در خط امام باشید ملت قهرمان می
 بـانوي   1در خیلی مشکل اسـت ولـی بایـد چـون لـیال            دانم داغ فرزند براي ما       می ،مادرم 

ل کنی و تو هم مادرم براي مـن خیلـی زحمـت        بزرگوار اسالم باشی و داغ فرزندت را تحم
کشیدي تا بزرگم نمودي، ولی هرچه فکر کردم نتوانستم از این بهتر به شما خدمت کنم کـه    

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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خـواهم کـه    ز بـرادرانم مـی  ا. مان جهاد نموده و شهید بـشوم  در راه اسالم و قرآن و مملکت    
سالح را برگرفته و تـا شـهادت        . نگذارند سالح گرم و خون خیس من سرد و خشک گردد          

از خـواهرانم   . به جهاد پرداخته و مجد و عظمت را به ارث بـراي فرزنـدان خـود بگذارنـد                 
تـرین   وار عمل نموده و این را از من داشته باشند کـه بهتـرین و ارزنـده             خواهم که زینب    می
 و قومـان وصیت به تمام . تان است ترین زینت شما حجاب  یز براي ما مرگ سرخ و ارزنده      چ

 . زیرا روز عاشورا کسی نبود گریه کند. خویشان خودم که بر سر قبر من گریه نکنند
من اینجا شاهد شهادت کسانی هستم که ما در مقابل آنها پر کاهی             : و به شما اي دوستان     

پس شما اي دوستان بـشتابید کـه از         . کنند   خود اسالم را آبیاري می     اینها با خون  . هم نیستیم 
 . غافله عقب نمانید

 .نگه دارخمینی را ) عج(جان مهدي تا انقالب مهدي  در پایان شعار خدایا خدایا ترا به 
 

 ابراهیم امیراحمدي
17/11/61 
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 هاي کلیدي عبارت
I خدا ناظر اعمال ماست. 
I چشم من هستند، و مادر قلب من و پدر،امام . 
I شویم شرمنده می) 6(اهللا  در آخرت پیش رسول،اگر به حرف امام گوش نکنیم. 
I پردازند تنها رستگاران واقعی هستند که با جهاد با نفس می. 
I قبل از محاکمه در روز قیامت خودمان را محاکمه کنیم. 
I است) 7(راه امام همان راه امام حسین. 
I استسازي جبهه دانشگاه انسان . 
I دوستان من فقط به دستورات اسالم رفتار و عمل کنید. 
I هدف من فقط یاري اسالم بود. 

 نوروزعلی :نام
 امیرفخریان :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 خانم صحبه :نام مادر

 1335 دوم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363وچهارم اسفند  بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:ادتمحل شه

  اصابت ترکش:نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1نوروزعلی امیرفخریان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2»االرض  الـسموات و مـا فـی         و النوم له ما فـی      سنۀاهللا ال اله اال هوالحی القیوم ال تاخذه         «

 هرگز او را کسالت خواب فرا       ،نده است  زنده و پای   ،خداي یکتاست که جز او خدایی نیست      
و گواهی میـدهم کـه      . نگیرد تا چه رسد بخوابد، اوست مالک آنچه در زمین و آسمان است            

 .»خدا یکی است و شریکی ندارد
هاي خود را     نام خدایی که ما را آفرید و نعمت        ه پاسدار حرمت خون شهیدان، ب     ،نام اهللا   به 

 راهنمایی ما پیامبرانی فرستاد که اولـین آنهـا حـضرت            بر ما ارزانی داشت و براي هدایت و       
است تا ما را به راه راست هدایت کنند و گواهی           ) 6(آدم و آخرین آنها حضرت محمد     

به نام خدایی که تمام جهان در تحت        .  فرستاده و رسول خداست    )6(دهم که محمد    می
باشـد و    مـا مـی   حکومت اوست و ما در هر حال در محضر خدا هستیم و خدا ناظر اعمـال               

طور نیست که انسان با مردن فانی   دهم که قیامت و بهشت و جهنمی است و این           شهادت می 
 .  اعمال خود را خواهد دیدۀگردد و در قیامت نتیج بشود بلکه دوباره زنده می

  و  عنـداهللا  جـۀ اهللا باموالهم و انفسهم اعظم در       الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل       « 
کننـد در راه   کنند و جهاد مـی  اند هجرت می آن کسانی که ایمان آورده  «3»الفائزوناولئک هم   

خدا با مال و جانشان و اینهـا در نـزد خـدا اجـري عظـیم و بـزرگ دارنـد و اینهـا هـستند                     
 . »رستگاران

گاه که در تاریکی فرو رفته و حیران و سرگردان بـدون هـدف، بـدون آنکـه کمـی              و آن  
 هر بـادي    ۀوسیل  آفریده شده، هدف از خلقت من چیست، مانند کاه به          بیندیشیم که براي چه   

تر از جـاي قبلـی بـود و چنـان            افتادم تاریک   رفتم و به هر کجا که می        سو می   آن  و سو به این 

                                           
 امیرفخریـان فرزنـد عباسـعلی امیرفخریـان در تـاریخ          نامـه نـوروزعلی     وصـیت «: نامـه آمـده اسـت       در باالي وصیت   -1

20/12/63«. 
 . سورة بقره255بخشی از آیه  -2
 .20/  توبه-3
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دیـدم و در حـال    ها در نظرم سیاه شده بود که تمام چیزهاي سفید را سـیاه مـی      تمام سفیدي 
 پیامبران بود، نورافـشانی کـرد و از       ۀ که از ذری   ،ورانیکور شدن بودم که ناگهان خورشیدي ن      

این نور چشمم روشنایی تازه و قلبم صراطی مستقیم یافت و این امام عزیز بود کـه بعـد از                    
گذشت یک هزار و چهارصد سال، همان نوري بود کـه خداونـد بـراي مـا فرسـتاد و او را                      

  رسیدیم؟  می آیا اگر امام نبود به چنین سعادتی.رهبر ما قرار داد
کنید، باید به شـما بگـویم کـه           خوانید یا گوش می     نامه را می    و اما کسانی که این وصیت      

توان زیست ولی بـدون قلـب    بدون چشم می.  چشم من هستند، قلب من و پدر و مادر    ،امام
 در این زمان براي اینکه بتـوانیم زنـده باشـیم، بایـد بـه حـرف امـام        ،پس اي عزیزان . هرگز

تـوانیم خـود را زنـدگان دنیـا بـه          گوش کنیم و اگر گوش نکنیم به خدا قسم نمـی           عزیزمان
پـس  .  شرمنده خـواهیم شـد     )6(اهللا  حساب بیاوریم و در آخرت در پیش جدش رسول        

 صراط مستقیم استفاده کرده و گوش به فرمان او          - نور - تا دیر نشده از این الگو      ،اي عزیزان 
 شکر کنـیم  ، اینکه این نعمت عظیم را به ما داده استخاطر  به ،باشید، بنابراین ما باید خدا را     

 اصلی مربوطـه بـه خودمـان، جهـاد بـا نفـس اسـت و تنهـا رسـتگاران واقعـی                       ۀو اما مسئل  
 شـما خودتـان قـضاوت    ،کنند و اما اي عزیزان جهادگرانی هستند که با نفس خود مبارزه می 

اید که آن لذت در وجـود شـما     بردهکنید از آن موقع که آفریده شدید، چه لذتی از زندگانی          
روز   خواهید بدانید کدام لـذت روزبـه        گویم که می    باشد و از بین نرفته باشد و اما به شما می          

ماند و آن لذت عبادت خداست که تمام لذات دنیـا در مقابـل                بیشتر و براي همیشه باقی می     
کند تـا بـه منبـع     مه پیدا میقدر ادا شود و اما لذت به خدا آن       آن به اندازه یک سر سوزن نمی      

 .  جایی که در آنجا همیشه جاویدان خواهد ماند،اصلی آن برسد
هـاي خـود حـساب بکـشید      از نفس« »حاسبوا انفسکم قبل ان تُحاسبوا    «): 7(قال علی  

  1.»پیش از آنکه از شما حساب بکشند
ما باید خودمـان را   ، قبل از اینکه در روز قیامت ما را پاي میز محاکمه قرار دهند   ،عزیزان 

دهـیم کـه اگـر خـداي          محاکمه کنیم و ببینیم در روز مثالً چقدر کار نیک و یا بد انجام مـی               

                                           
ضـمناً در   . دانـسته اسـت   ) 7(باشد که شهید آن را منسوب به حضرت علی          می) 6( این حدیث از پیامبر اکرم     -1

 .آمده است» حاسبو«اصل وصیت 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 216

نکرده مقدار کار بدمان بیشتر شد، باید سعی کنیم که روز بعد آن را کم کرده و کار نیـک را                     
ل، نه فرزنـد،     نه ما  ،خورد  کس به درد ما نمی     بیشتر کنیم و باید بدانیم که در روز قیامت هیچ         

خورد که هر جا برویم بـا   درد می  نه پدر و نه مادر و نه محاسبه و فقط اعمال خود انسان به            
 . شود ما است و اگر نیک باشد، موجب سعادت ما می

ایم، از آن موقع که انقالب شـده اسـت،    حال ما چه کرده      بیایید و فکر کنید تا به      ،عزیزان 
 تا حال شده است که در مواقع حساس از سـود خـویش              ؟یما  براي پیشبرد انقالب چه کرده    

حـال بـه آنچـه کـه بـر زبـان          و آیا تـا بـه  ؟ انقالب کنار رفته باشیمخاطر بهگذشته باشیم و   
ایـم و   حال چقدر حرف رهبر را گوش کرده   آیا تا به؟ایم  ایم به آن جامۀ عمل پوشانده       آورده

 در پاي منبر نشستیم و به محض شنیدن اسـم امـام   حال چقدر   آیا تا به  ؟ایم  به فرمان او بوده   
هاي مـن در و دیـوار مـسجد را            مان سرازیر شد و صداي ناله      ها از چشم   اشک) 7(حسین

اي خزیده و سر خود را در گریبـان فـرو    به لرزه درآورده و اما موقع عمل هر یکی به گوشه          
 انتخـاب کـرده، چـرا       همان راهی است کـه امـام      ) 7( به شما باید بگویم راه حسین      ه؟برد

قـدر ایـن نعمـت الهـی را         . توانید باشید    به خدا در روز قیامت جوابگو نمی       ؟کنید  سستی می 
هاست کـه بنـدگان    ایم و خدا با این نعمت      بدانید که اگر قدر آن را ندانیم کفران نعمت کرده         

 . دهد خود را مورد آزمایش قرار می
خـدا هـستیم و آن نعمـت جهـاد در راه     امروز از هر زمان دیگر بیشتر غـرق در نعمـت          

 از جـان  ،خیزنـد   که با خدا به مبادله جان و بهشت برمی      ، این مجاهدان در راه خدا     .خداست
اند و    اي هستند که از راه خودپرستی و دنیاپرستی به خداپرستی بازگشته            باخته گذشتگان پاك 

 و فرمـان او، کـه بـه     ستایشگر خدایند و سپاسگزار در برابر خدا و ساجد در برابـر عظمـت             
دارند و در همـه حـال سـخت     ها و فساد بازمی کنند و از زشتی ها همگان را دعوت می      نیکی

 در  1.سـازي   و جبهه است دانشگاه الهـی، دانـشگاه انـسان         . مرزهاي خدا را حافظ و نگهبانند     
  ساله نارنجک به کمر بسته و خود را به زیـر تانـک دشـمن   2هاست که آن برادر سیزده   جبهه
ها دوري نموده و به نداي     از زشتی . ایم تا خود را در این دانشگاه بسازیم         اندازد و ما آمده     می

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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 رهبري کـه همچـون شـیر در         ؛ حسین زمان خود لبیک گفته باشیم      1»هل من ناصر ینصرنی   «
 . هاي جهان ایستادگی کرده و آنها را به زانو درآورد مقابل تمام ابرقدرت

دانستیم که  کردیم و می  که ما هم مسئولیت خود را درك می       شد   چه می  ،اي خداي بزرگ   
کس افتخاري نیافریده و جز رنج و انـدوه بـه بـار نیـاورده                 این دنیا زرق و برقش براي هیچ      

 وقـت را بایـد غنیمـت        ، اي عزیـزان   .است و فقط و فقط آزمایشی است براي بندگان خـدا          
دا دیگـر دیـر اسـت و امـروز     شمرد که هدر دادن وقت موجب غصه و نگرانی اسـت و فـر          

خواهد، ما باید در همه حال خـود را آمـاده کنـیم تـا                 خواهد، خون می    اسالم عزیز یاري می   
 نفـس کـرده     ۀشود مگـر اینکـه تزکیـ         این نمی  . اسالم عزیز نماییم   ۀخون ناقابل خود را هدی    

یـامی  آموزان عزیز بوده، یـک پ       باشیم و چون در این مدت خدمت ناچیزم سروکارم با دانش          
 :براي این عزیزان داشتم

 .باشـد   ایم که حاصل خـون هـزاران شـهید مـی            هایی نشسته   بر روي صندلی   ،اي دوستان  
خواهید سعادت    خواهید راه شهدا را ادامه دهید، اگر می         امروز وظیفه ما دشوار است، اگر می      

اي درس بیاموزید و فـرد    ) 7(دنیوي و اخروي را نصیب خود کنید، باید از مکتب حسین          
شود و شـما بایـد حـافظ و نگهبـان             نزدیک، بار سنگین این انقالب به دوش شما سپرده می         

هـاي رزمنـدگان     اسالم عزیز و مرز و بوم این کشور باشید و شما باید این ایثار و فـداکاري                
 فقط درس بخوانید    ،شود مگر اینکه درس بخوانید      اسالم را به روي کاغذ بیاورید و این نمی        

ین توجه بیشتري نمایید و اي عزیزان اگر در این مدت از من خالفی سر زد و            و به مسائل د   
سر شما داد کشیدم، امیدوارم که من را ببخشید و چون معتقد به قبولی دعاهاي شما هـستم،   

خوانید از خدا بخواهید که خداوند امام ما را تـا انقـالب               خواهم هر موقع دعا می      از شما می  
ش بکند و شما بخواهیـد از خداونـد         ا  ينگه دار ) عج( مهدي حتی کنار ) عج(حضرت مهدي 

 . متعال که من را جزء شهدا قرار دهد
هاي    اگر بچه  .خواهم که گوش به حرف امام عزیز باشید          از شما می   ،اي همشهریان عزیز   

 الاقـل   ،توانیـد بیاییـد      اگر به جبهه نمـی     . سد راه آنان نشوید    ،خواهند به جبهه بیایند     شما می 
به آنها اعتمـاد  هاي در خط امام پشتیبانی کنید و         ا را تشویق کنید که بیایند و از جوان        ه جوان

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
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کنید و کارهاي مهم را به آنها واگذارید و در انجام کارهاي خدا از یکدیگر سبقت بگیرید و                  
دوسـت و رفیـق را کنـار    .  در مـسئولیت خـود عـدالت را رفتـار کنیـد           ،اگر مسئولیتی دارید  

 من  ،طبق دستورات اسالم رفتار نمایید و عمل کنید و اگر از من بدي دیدید             بگذارید و فقط    
 . را ببخشید و از خدا بخواهید که خداوند من را جزء شهدا قرار دهد

.  ایـن کـار را ادامـه دهیـد     -ایـد   حال به جبهه آمده      آنهایی که تا به    -هاي عزیز   و اما جوان   
 و اما جوانانی کـه     .اره به جبهه آمدن باز دارد     نکند خداي ناکرده مسائل دنیوي شما را از دوب        

خـواهم حتـی بـراي        هر چقدر به خود مطمئن باشید از شما می         ،اید  حال به جبهه نیامده     تا به 
ها بیابید که اگر این کـار را بکنیـد،            بار هم شده به جبهه بیایید تا عمالً اسالم را در جبهه            یک

واهیـد رفـت و معنـی عاشـق شـدن را درك             دیگر خداي ناکرده به راهی غیـر از اسـالم نخ          
خواهم اي عزیـزان در همـه         کنید و لذت خوشی را خواهید چشید انشاءاهللا و از شما می             می
 دعا به جان امام و یاران باوفاي امام یادتان نرود و از خـدا بخواهیـد کـه خداونـد                  1]از [،جا

 . متعال من را جزء شهدا قرار دهد
پــدر و مــادر عزیــزم، کــسانی کــه قلــب امــام امــت و درود و ســالم فــراوان بــر شــما  

پـدر  . از دل وجان گفتید که بروید و براي اسـالم دفـاع کنیـد          را شاد کردید و    )7(حسین
بگیري و پدر جان اگر در ایـن        ) 7( انشاءاهللا اجرش را در روز قیامت از امام حسین         ،جان

 .  امیدوارم که مرا عفو کنی،مدت از من نافرمانی دیدي
کنم به شما چون هر وقت خواستم به جبهه بـروم بـا کمـال        افتخار می  ،مادر عزیزم و اما    

اگر شهید شدم مادر زیاد براي من گریـه نکنـی کـه دل دشـمنان را شـاد      . شهامت گفتی برو 
 مـادرم  .بگیـري ) 3(بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا   انشاءاهللا اجر کار خود را از بی       .بکنی

 . از پسرم به خوبی مواظبت کن
 امیدوارم که خداوند از مـن  ،هدف من فقط یاري اسالم بود و هدف فخر و قدرت نبوده      

 .قبول کند
 »والسالم«

                                           
 .اضافه است» از«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا امام را تنها بگذارید. 
I مبادا از والیت فقیه دوري کنید. 
I باید راه شهیدان عزیز را ادامه دهید. 
I  ا و روحانیون تفرقه بیندازند بین شمآمریکامبادا سرسپردگان. 
I هر مقدار پول دارم پس از شهید شدنم به جبهه بفرستید. 
I در بسیج شرکت نمایید. 
I بیاموزند) 3(خواهرانم حجاب و پاکدامنی را از زینب. 
I برادرانم باید راه شهیدان را ادامه دهند. 

 رجبعلی :نام
 امیري :خانوادگی  نام

 ابراهیممحمد :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1344 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
 روسـتاي میقـان از توابـع    :محـل تولـد  

 شهرستان شاهرود
  دوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت

  اصابت ترکش: شهادتنحوة
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1رجبعلی امیري
 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
خـصوص    کوبندة ظلـم و سـتمگران بـه        ن و به نام خداوند درهم      مهربا ةنام خداوند بخشند   به

 .  و سران آن3 و کرملین2هاي سفید کاخ
 .»گردیم  او بر میسوي بهما همه از جانب خدا هستیم و  «4،»الیه راجعون اناهللا و انا«
 حـضرت   ، از صدر اسالم گرفته تا به آخرین پیامبر خدا         ،با درود و سالم بر تمام پیامبران       

مان امـام خمینـی و     درود و سالم گرم ما به رهبر کبیر انقالب5]با[ .)6(ن عبداهللا بمحمد
 7و از حـسین تـا بهـشتی       ) 7( گرفته تا به حسین    6سالم ما بر تمام شهیدان اسالم از هابیل       

 .  عزیز و غیره9 و باهنر8ییمظلوم و رجا
 مبادا  ،ر ایران یک وصیت به ملت عزیزم دارم و آن این است که ملت قهرمان و شهیدپرو               

 بایـد راه شـهیدان عزیزمـان را    .مبادا از والیت فقیه دوري کنید. امام بزرگوار را تنها بگذارید 
 میـان شـما و روحـانیون مبـارز تفرقـه و             آمریکـا ادامه دهید و نگذارید که این سرسپردگان        

شـمنان را    شما باید برادر یکدیگر باشید و از والیت فقیه حمایت کنیـد و د              .جدایی بیندازند 
 . اند کنم که مرا باسواد کرده هاي خودم سالم عرض می  معلمۀضمناً به هم. سرکوب نمایید

دیگـر اینکـه    .  اول از همه اینکه امام را تنها نگذاریـد         :یک وصیت به پدر و مادر مهربانم       
اگر من بـه شـهادت   . باید از من راضی باشید که نتوانستم حق فرزندي شما را به جاي آورم      

                                           
 .»نامه اینجانب رجبعلی امیري عضو بسیج میقان وصیت«: نامه آمده است در باالي وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 . سورة بقره156 بخشی از آیه -4
 .اضافه است» با« -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .علیقاتت. ك.ر -8
 .تعلیقات. ك.ر -9
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زیرا دشـمنان از گریـه      . بلکه باید به مردم شیرینی بدهید     .  براي من گریه نباید بکنید     ،دمرسی
 . شوند کردن شما خوشحال می

بیاموزند و بـه پـدر و       ) 3(بیک وصیت به خواهرانم که حجاب و پاکدامنی را از زین           
شـهیدان را  برادرانم بایـد راه     . روستایی خود مهربانی کنند    مادر کمک کنند و به خواهران هم      

مادر را از عوض من     . خصوص در نماز جمعه     به. ادامه دهند و در بسیج و غیره شرکت کنند        
  .کننددلداري 

 شـدم آن مقـدار پـول را بـراي جبهـه             ، اگر شـهید   ؛در ضمن مقداري پول در بانک دارم       
 و از رسـانم  نکتۀ دیگر به همۀ برادران بسیج و کتابخانه سـالم مـی  . بفرستید یا به فقرا بدهید   

 . خواهم که به وضع کتابخانه برسند و در بسیج شرکت نمایند آنها می
 »والسالم«

 

و ایـن شـعر را بـراي ظالمـان و مـال              نگـه دار  خدایا خدایا تـا انقـالب مهـدي خمینـی را            
 :نویسم خواران می مردم

ــد     ــزا کننـ ــل ناسـ ــر عمـ ــان هـ ــزد امتـ  نـ
 

 یا روزي شود که پـشت بـه راه خطـا کننـد            آ 
ــا   ــل گرفتگــ ــاده دور باطــ ــق فتــ  ن ز حــ

 
ــد      ــا کنن ــق التج ــه ح ــاز ب ــه ب ــود ک ــا ش  آی

ــی   ــد ب ــا چن ــکوت  ت ــردي و س ــی و س  ارادگ
 

 تا کـی بـه مـا خیانـت و جـور و جفـا کننـد               
ــراد ماســت       ــه دنیــا م ــرد نیــستیم ک ــا م  م

 
ــد     ــا کننـ ــان را رهـ ــوده جهـ ــردان آزمـ  مـ

 آن ملتی کـه رفتـه دل و عقلـشان بـه خـواب              
 

  کننـد آیا شود کـه چـشم دل از خـواب رهـا          
 خـوار  این فرق بهر چیست که ما سخت و بـی    

 
ــد     ــوا کنن ــیش ن ــاده و ع ــشتند ج ــا ک  و آنه

 » اهللا و برکاتهرحمۀالسالم علیکم و و« 
 

 .  حفظ کنند را مدرسه1رکخواهم که لش آموز عزیزم می در آخر از برادران دانش
انقـالب مهـدي   ترا بـه جـان مهـدي تـا     خدایا خدایا .  جمهوري اسالمی  ، نه غربی  ،نه شرقی 

 . نگه دارخمینی را 

                                           
 .»لشگر«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I همواره خدا را به یاد داشته باشید. 
I ایثار و فداکاري را از خود نشان دهیدۀدر شهادت من روحی . 
I ایم ما براي اداي تکلیف به جبهه رفته. 
I ما امانتی هستیم از جانب خدا. 
I اید  مبادا به دیگران منت بگذارید که قربانی داده،در صورتی که شهید شدم. 

 عباس :نام
 امیري :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1342 پانزدهم فروردین :تاریخ تولد
 روسـتاي ارمیـان از توابـع        :محل تولـد  

 شهرستان شاهرود
  کاردانی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362 شانزدهم آبان :دتتاریخ شها

  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 يعباس امیر
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 تومنون بـاهللا و رسـوله و   * تنجیکم من عذاب الیمةیا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار    «

اي کـسانی کـه    «1»اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون        تجاهدون فی سبیل  
نجـات  ) آخرت(ردناك   آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب د            ،اید  ایمان آورده 

خدا و رسول ایمان بیاورید و به مـال و جـان         آن تجارت این است که به      ؟بخشد داللت کنم  
 .» براي شما بهتر است، اگر دانا باشید،در راه خدا جهاد کنید، این کار از هر تجارتی

خـدمت مـادر عزیـز خـود سـالم عـرض       . نمایم خدمت پدر عزیز خود سالم عرض می      
اهللا سـالم     خدمت بـرادر عزیـز فـتح      . یدوارم که حال شما خوب و خوش باشد       نمایم و ام    می
 خدمت برادر عزیز محمد سالم عرض       .رسانم  خدمت برادر عزیز عبداهللا سالم می     . رسانم  می
. رسـانم   خـدمت ننـه کلثـوم سـالم مـی         . رسـانم   خدمت برادر عزیز مجتبی سالم می     . کنم  می

خـدمت عموحـسن بـا      . رسـانم    سـالم مـی    خدمت حسین و خواهر عزیز شهربانو و مرضیه       
اسحق و ننه گلدسته و دایی حـسن و دایـی رجـب بـا                خدمت بابا . رسانم  خانواده سالم می  
 .رسانم خانواده سالم می

شـویم انـشاءاهللا تـا در     نویـسم، آمـاده مـی    شود حال که این نامـه را مـی       باري عرض می   
رحمـت خداونـد       ییم و بـه   را داشـتیم، شـرکت نمـا       هـا اسـت انتظـار آن        عملیات که مدت  

امیدواریم و امیدواریم که لطف خداوند شامل حال ما شود و به آرزوي نهایی خـود برسـیم              
خواهم که مرا عفـو نماییـد و مـرا             از همۀ شما می    .نویسم  و این نامه را براي خداحافظی می      

و اقـاء    دیـدار ل   2]بـه [شـد و    مـا   خواهم انشاءاهللا لطف خدا شامل حال         ببخشید و از شما می    
ـ                 باره بی    در این  ،شتافتیم ه تابی نکنید و صبر و آرامش را پیشه خود نمایید و همواره خدا را ب

و یـاران  ) 7(خواهید گریه کنید براي فرزندان اباعبداهللا الحـسین   یاد داشته باشید و اگر می     
حیـه  او گریه کنید و طوري رفتار کنید تا دیگران از مشاهده حاالت شما آرامش بیابنـد و رو           

                                           
 .11-10/ صف -1
 .ندارد» به«در اصل وصیت  -2
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ایثار و فداکاري در آنها زنده شود و مبادا خداي ناکرده بـر دیگـران منـت بگذاریـد کـه مـا                     
ایم، که این عمل درست نیست و این را همیـشه    ایم و ما تکلیف خود را ادا کرده         قربانی داده 

حال نگـاه   ه  ب ما داده و تا   ه   داشته باشید و بگویید که این امانتی بوده است که خدا ب            خاطر  به
را از ما گرفته و ما راضی هستیم به رضاي خداوند و تسلیم امـر او           ایم و حال خدا آن      داشته
باشند و خـط اسـالم      ) 7(رو ائمه هدي     برادرانم را سفارش کنید که همیشه دنباله       1.هستیم

اهللا، تـو بعـد از مـن بایـد دسـت              را همیشه بپیمایند و راه شهیدان را ادامه دهند و برادر فتح           
اگر خدا را بخـوانی و یـاري        را بگیري و آنها را یاري دهی و هیچ ناراحت نباشی و           برادران  

ها را غنیمت شمار و یک لحظـه غفلـت نکـن و بـه       و فرصت2کند  دهی خدا تو را یاري می     
 خـدا .  تو به وظیفه اسالمی خود عمل کن       .پدر و مادر کمک کن و مبادا آنها را ناراحت کنی          

 .شکن را یاري دهید و به سخنان او گوش فرا دهید بتحافظ شما و امام امت خمینی 
 انشاءاهللا موفق باشید

  شما بادنگه دارخدا یار و 
 عباس امیري

 1362محرم 
 ]اي دیگر  نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا لهـو     مـاتوا لیـرزقنهم اهللا رزقـا حـسنا و ان           اهللا ثـم قتلـوا او       والذین هاجروا فی سـبیل    «

 مردنـد همانـا خـدا        یـا  که هجرت کردند در راه خدا سپس کشته شدند         آنان «3»خیرالرازقین
 .»دهندگان روزیشان دهد روزي نیکو و همانا خداست بهترین روزي

مدتی بود که آرزوي شهادت و جهاد در راه خدا را داشتم تا سرانجام سـعادت مـرا یـار                   
 هـر لحظـه دلـم آرزوي    .جایی که دیار عاشـقان اسـت    . شد و توانستم در جبهه شرکت کنم      

                                           
کتـاب موسـوعه   »  المـرك رضـائک و تـسلیماً  بالهـی رضـاً   «: است) 7( دقیقاً ترجمه این فراز از دعاي امام حسین   -1

 ).7(کلمات االمام الحسین
 .7/محمد» یا ایها الذین آمنوا ان تنصرواهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«. کند  بخشی از این آیه از قرآن را تداعی می-2
 .58 /حج -3



 231 امیري، عباس     ¹استان سمنان 

سـعادت را در ایـن راه       . خـواهم بـه معـشوق بپیونـدم         سوي معشوق را دارد و مـی        پرواز به 
 تـو را بـه   ،خـدایا . انـد  دانم، راهی که همه انبیا و اولیاء براي پیاده کردن احکـام آن آمـده            می

چـه زبـانی     ،خدایا. پایان شکرگزاریم    آن همه نعمت بی    خاطر  بهستاییم و تو را       ت می ا  بزرگی
کنم خدا را که توفیق را به مـن داده      شکر می  .گویاي لطف و کرم تو براي هدایت بشر است        

. م نـسبت بـه اسـالم و قـرآن انجـام دهـم             ا  که بتوانم وظیفه شرعی خود را در حـد توانـایی          
 ،بینم جنگ بین حق و باطل درگیر اسـت           چون می  ،اینجانب برحسب وظیفه شرعی که دارم     

گرچـه  او فرزندش امام خمینی لبیک گفتـه،        ) 7( حسین 1»ناصر ینصرنی هل من   «به نداي   
ولـی ایـن انتخـاب      .  کـنم  )7(تر از آنم که بخواهم ادعاي پیروي از مکتب حسین          کوچک

زمـان زمـان گلچـین      « ،هاسـت  زمان زمـان امتحـان    . پذیرم تا شاید رستگار گردم      عالی را می  
 و 3شود به آنها قـسم خـورد       تند که می  ها و دقایق دقایقی هس      و خالصه زمان   » است 2ها شدن

ترین نعمت خدا بر بندگان اسـت و سـاکت بـودن در              باالخره زمان جهاد است و این بزرگ      
زمانی که جنایتکاران دستشان تا مرفق به خون محرومین و مستضعفین آلوده است، معنـایی               

 .ندارد جز تایید ظالمان
ـ کل نفس   « :مایدفر  دانید که مرگ حق است و خدا می         و این را می      پـس   4» المـوت  ۀذائق

 چرا این مرگ در راه خدا و بـا فرمـان   ،بار باید مرد چشد و حاال که یک      هرکسی مرگ را می   
 .الهی نباشد

تـر   دنیا آمدم و این بنده حقیر کوچک  کنم که در چنین موقعیت زمانی به    خدا را شکر می    
قـول    چـون بـه  .  چیزي بگـویم  اهللا  عنوان شخصی باشم که براي شما امت حزب         از آنم که به   

اهللا، خـدا را در       حزبگویم که اي امت قهرمان         می  ولی این را   5.امام ملت ما الهی شده است     
هـا آرام    یاد خدا باشید و تنها با یـاد خداسـت کـه دل              ههیچ حال فراموش نکنید و همیشه ب      

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»کند یده را گلچین میبندگان برگز) عج(ر آخرآلزمان امام عصرد« مضمون حدیثی است که این عبارت قریب -2
کنـد   هـاي اول و دوم سـوره عـصر را تـداعی مـی      تعبیر قسم و سوگند خوردن به زمان، تعبیري است قرآنـی و آیـه         -3

 .»والعصر، ان االنسان لفی خسر«
 . انبیاءة سور35 بخشی از آیه -4
 ).293، ص13 ج،صحیفه امام. (برگرفته از سخنان امام خمینی است» ملت ما الهی شده است« تعبیر -5
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د و خـستگی را از تـن      توانید در صحنه باشـی       و تا می   1»اال بذکراهللا تطمئن القلوب   « :گیرد  می
اگر به قیمت جـان  . متصل شود) عج(پا شده باید به انقالب مهدي ه  انقالبی که ب  . بیرون کنید 

ریـزد و راه   دور مـی ه ها را ب رود و ناخالصی و انقالب جوشان به پیش می  . همه ما تمام شود   
سـعی کنیـد   . باشـد  فقیه و روحانیت مبارز و اصیل می  حقیقی همانا پیروي از رهبر حق، ولی      

 خـدا بـه   خـاطر  بهها را  ها و نزاع  اختالف،برادران عزیز. تان از روحانیت جدا نشود    که اسالم 
کنار بریزید و با یکدیگر دست وحدت را محکم کنید و براي خدا کوشـش کنیـد کـه اگـر                     

هاي منافقـان و       مبادا نغمه  ،اي عزیزان . دغفلت کنید، پشیمانید و همه در پیشگاه خدا مسئولی        
 .اید ئنان در شما اثر کند که سست شوید که اشتباهی بزرگ مرتکب شدهخا

 :پیام به خانواده
پدر و مادر عزیز، درود خدا بر شما باد که چنین فرزندي تربیت کردیـد و مـادر شـیرت      

ـ         حاللم باد و این را بدانید که ما امانت خداییم و عاریه            شـما سـپرده    ه  اي هستیم کـه خـدا ب
گیرد و پدر و مادرم، شما سربلند باشید و صـابر کـه               هد امانتش را می   است و هر وقت بخوا    

 نکند خداي نخواسته شیطان نفس بر شما غلبه کند که مطرح کنید،             2خداوند با صابران است   
آید و از ایـن بابـت هـیچ           خداوند خوشش نمی  . چه آگاهانه و غیرآگاهانه که ما شهید دادیم       

الیـه   اناهللا و انـا    «:سوي خداست   خداییم و بازگشت ما به    ناراحت نباشید، زیرا که ما همه از        
شما خـدمت کـنم، مـرا    ه طور باید و شاید نتوانستم ب      اگر که آن   ، پدر و مادر عزیز    3»راجعون

 .رو حق و راه خدا باشید  همواره دنباله،پدر و مادر عزیز. حالل کنید
 

ــت    ــد رف ــون بای ــان خ ــی می ــرد ره ــر م  گ
 

 4د رفـــتاز پــاي فتــاده و ســـرنگون بایــ    
 

ــو پــاي    و هــیچ مپــرس  بــه راه در نــه ت
 

 خــود راه بگویــدت کــه چــون بایــد رفــت  
  

 :آموزان عزیز همکاران و دانش

                                           
 .»گیرد ها آرام می با یاد خدا دل « . سورة رعد28 بخشی از آیه -1
 . سورة انفال46بخشی از آیه » واصبرو ان اهللا مع الصابرین«اي از   ترجمه-2
 . سورة بقره156 بخشی از آیه -3
ته است و وزن شـعر   در مصرع اول بیت دوم در اصل وصیت جابجایی صورت گرف           . رباعی از عطار نیشابوري است     -4

 .» مپرس تو پاي در راه نه و هیچ«: را اندکی متزلزل کرده است
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گویم کـه نیـت خـود را در راه            برادران عزیز همکار، شما معلمان و مربیان گرامی را می          
معتقـد و   آمـوزان را      آموزان همواره خدا قرار دهید و سعی کنیـد دانـش            تزکیه و تعلیم دانش   

 ،آموز برادران عزیز دانش  . مند به اسالم بار آورید که خود بیش از من به این امر واقفید               عالقه
هم در جهت رضاي خداي بزرگ و بکوشید تـا           سعی و کوشش کنید و درس بخوانید و آن        

د اید، بدانیـ  در آینده براي براي اسالم مفید باشید و در پایان اگر از من تندي و ناراحتی دیده        
 .تان بادنگه دارخدا یار و . که در جهت مصلحت خود شما بوده و مرا حالل کنید

 

 »والسالم من اتبع الهدي«
 1»و ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت و الیه انیب«

8/[...]2/62 
 عباس امیري

                                           
 .»ام و روي به درگاه او دارم طلبم، بر او توکل کرده از خداوند توفیق می«.  سورة هود88 بخشی از آیه -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I نژادها را ادامه دهیم یمان راه شهیدان رجایی و بهشتی و هاشم ما باید در شهادت. 
I باشیم) 7( ما باید پیرو امام حسین؛مادرم، امروز عاشوراست. 
I ما به نداي امام و رهبر عزیز لبیک گفتیم که در کربالي ایران شهید شویم. 
I  فروشیم خود را به خدا می. فروشیم  و شوروي نمیآمریکامانند دیگران خود را به. 
I ام رفتهمن رهبري امام را از جان و دل پذی. 
I نگذارید سنگرم خالی بماند. 
I خط سرخ شهادت را بپذیرند،برادرانم هم . 

 مدسیداح :نام
 امیریان :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 السادات اشرف :نام مادر

 1342وپنجم خرداد   بیست:تاریخ تولد
ــد ــل تول ــع  :مح ــان از تواب ــتاي رامی  روس

 شهرستان شاهرود
  دیپلم:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1361  دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  خرمشهر- اهوازة جاد:محل شهادت

  اصابت گلوله و ترکش:شهادتنحوة 
   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 1سیداحمد امیریان
 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 و بسم رب الشهدا

  2»هنحب  من قضی]نهمفم[و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواهللا علیه «
 . » فی سبیلکةفیق شهاد اللهم الرزقنی تو3. و یا رب سعیداً و توفنی شهیداًینیو اح«
 

 انـــــد اهللا اکبـــــر شـــــهیدان زنـــــده
 

 انــد اهللا اکبــر  بــه خــون خــود غلطیــده    
ــو    ــرباز تـ ــه سـ ــا همـ ــیامـ  ییم خمینـ

 
ــو     ــان تـ ــه فرمـ ــوش بـ ــیاگـ  ییم خمینـ

 کفــن بــدوز بهــر تــنم مــادرم، خــواهرم  
 

 اکبـرم مـادرم، خـواهرم       مگو عزیزتر از علی    
ــد    ــرگ رفتنـ ــوي مـ ــه سـ ــاران همـ  یـ

 
ــده     ــا زنــ ــه تــ ــشتاب کــ ــانیبــ   نمــ

  

یا خونم قرمزتـر    ) 7(بن علی   برادران و خواهران عزیز، مگر جان من عزیزتر از حسین          
 . هاست6نژاد ها و هاشمی 5ها، رجایی 4تر از خون بهشتی از او بود؟ یا مگر خون من سرخ

اي تفکر کنید ببینید ما که به رجایی عزیز و بهـشتی عزیـز       پدر عزیزم، مادر عزیزم، لحظه     
 چگونه آنها را تنهـا بگـذاریم و بـا تنهـایی بمـانیم؟ مگـر       ،ودیم و به آنها رأي دادیم وفادار ب 

 ، چگونه ما باید بمانیم؟ آیا این رسم انسانیت اسـت کـه مـا بمـانیم           ،ندیدیم که بهشتی رفت   
 .  لقاءاهللا بروند مگر ما لیاقت آن را نداریمسوي بهیاران همه 

                                           
 در روز جمعه بعد از نماز جمعه مراسـم    تعالی ضمناً در صورت امکان      بسمه«: نامه نوشته شده است      در باالي وصیت   -1

  .»تشییع جنازه و دفن برگزار شود
مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً            برخی از آن مومنان بزرگ    «.  سورة احزاب  23یه  آ بخشی از    -2

 .» پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند،وفا کردند
خـدایا مـرا بـا سـعادت زنـده بـدار و بـا          «. نقل شده است  ) ع(از ائمه » ه المومنین جامعۀ ائم «این دعا پس از زیارت       -3

 .»شهادت بمیران
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك.ر -6



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 240

بـودیم و  ) 7(ش ما هم در زمان سیدالشهدا   گفتیم که کا     یادت هست که می    ،مادر عزیز  
 هـر  :فرمایـد  که مـی ) 7(مگر روایت امام حسین. شدیم در روز عاشورا در کربال شهید می     

 پس ما به نداي رهبر عزیز لبیـک گفتـه و در روز   1، کربالستی عاشورا و هر سرزمین ما روز
 مـن   ، پس مادر عزیز   .شهید بشویم ) ایران(و در سرزمین کربال     ) هر روزي که باشد   (عاشورا  

 3 عزیز و بـاهنر    2 راهی که رجایی   ،آگاهانه با چشم باز، با دید عمیق، این راه را انتخاب کردم           
 مـا هـم   ،مـادر جـان  . کـنم   من هم انتخاب می، شهید مظلوم بهشتی انتخاب کرد  ]و [محبوب

ك هـاي پـا    هـا و دل    خداوند جـان   «:فرماید  در قرآن می  . فروشنده شدیم، فروشندة جان خود    
هـا     بعـضی  . پس مادر چه خریداري بهتر از خدا       4،»کند به قیمت بهشت     شما را خریداري می   

 خود فروخته به    ،ایم  فروخته  بله ما هم خود    .فروشند  هایشان را به خلق به بهاي اندك می        جان
 یـا بـه شـوروي    آمریکـا  ماننـد دیگـران خـود را بـه      مـا  بلـه . خالق، به کسی که ما را آفرید      

روایت هست که در    . انشاءاهللا که خداوند قبول کند    . فروشیم  ود را به خدا می     خ ،فروشیم  نمی
ضامن دیگران بشوند، یکی از این چهـار  ) شفیع(توانند  روز قیامت چهار دسته هستند که می  

  5.دسته شهدا هستند
امیدوارم که  .  در این دنیا نتوانستم زحمات شما را جبران کنم         ،مادر، پدر، برادر و خواهر     

خواهم که اعتقادتـان را        از شما می   ،برادران، خواهران . من معتبري در قیامت برایتان باشم     ضا
تر و استوارتر دهان مخالفین والیت       بیشتر کنید و محکم    )امام خمینی (به رهبري والیت فقیه     

 آنهـایی    بایـد  ام فقـط    خواهم که در تشییع جنازه      من می .  هرچند پدرتان باشد   دفقیه را بکوبی  
ام نیاینـد   نند که اعتقاد قوي به والیت فقیه دارند و آنها که اعتقاد ندارند زیر جنـازه            شرکت ک 

این رهبري امام بود که این خط سرخ را به مـن  . که در روز قیامت از آنها شاکی خواهم بود       
ام و شـما بـرادرانم هـم        و دیگر شهدا آموخت و من رهبري امـام را از دل و جـان پذیرفتـه                

                                           
 .»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«): 7(اي از سخن منسوب امام حسین ترجمه -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»ۀلجنان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«:  سورة توبه111ی از آیه  بخش ۀ ترجم-4
یـشفع یـوم    «: انـد   در این باره فرموده   ) 6(پیامبر اکرم .  اشاره به نص قرآن کریم و روایات بر مسئله شفاعت دارد           -5

 . »القیامه االنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء
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باشد کـه در   کننده این خط روحانیت می سرخ شهادت را بیاموزید و هدایت  بپذیرید که خط    
 بود که با شهادتش عـزم خـود         ،رأس این روحانیت عالم بزرگوار، شهید مظلوم دکتر بهشتی        

تـر   را استوارتر کردم و به راهم که شهادت بود اعتقاد بیشتري پیدا کردم و مـشتم را محکـم                  
 . قالبیونگره کردم براي کوبیدن دهان ضد ان

 الهی هنوز فارغ نشدي و این یک آزمایش است و امیدوارم            ات شما از آزمایش   ،پدر عزیز  
 شنیدي که روایتی است خوشا به حـال مـادر         ،که از این امتحان سرافراز بیرون بیایید و مادر        

دانم مادر چقدر دوست داشتی که مادر شهید باشی و به این آرزویـت رسـیدي و                   شهدا، می 
برادرم را راهنمایی کن و این خط را بـه  .  را نگذار زمین بیفتد و سنگرم خالی بماند        ام  اسلحه

 من از همۀ شـما راضـی        . چند وقتی در خدمت شما بودم      ،برادران پاسدار عزیز  . او بشناسان 
گونه بدي ندیدم و امیدوارم هرچه به شما بدي کـردم، مـرا ببخـشید و                 هستم و از شما هیچ    

هاي شـهید رجـایی بـوده و همچنـین تبعیـت از دسـتورات                  خواسته نظامت را که از    نظم و 
چون دشمنان مـا شـاد      .  برایم شیون نکنید   ، بشمارید و مادر و پدر عزیز      احترامفرماندهان را   

هـا را بـه هـر       مرا در کنار شهداي شاهرود دفن کنید و همچنین وسـایل و دارایـی             . شوند  می
در خاتمـه درود و سـالم گـرم و صـمیمانه      . صورت که صالح باشد، خرج و واگذار نمایید       

کـنم و همچنـین        فرزند جدم نثار می    ،ام، نایب امامم    فقیه  خودم را به رهبرم، امیدم، قلبم، ولی      
رسـانم و    مـی ...3اهللا رفـسنجانی   و آیت2اي اهللا خامنه  و آیت1اهللا منتظري سالم خود را به آیت 

 .  تا شهداي امروز4درود به شهداي اسالم از هابیل
 

  سرباز امام زمان-اهللا مانبر روح فر-جان نثار اهللا
 کوچک همگی شما
 سیداحمد امیریان

13/7/60 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .علیقاتت. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك.ر -4



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 242

 



 243 امیریان، سیداحمد     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 244

 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I سرتاسر زندگی یک مسلمان باید توام با جهاد و مبارزه باشد. 
I قـاط عـالم     ما جوانان مسلمان است که با ایثار خون خود پرچم ال اله اال اهللا را در اقصی ن                  ۀوظیف

 .به اهتزاز درآوریم
I دهد مسلمان واقعی مرگ با ذلت را بر مرگ با عزت ترجیح نمی. 
I را پیش بگیر) 3(همسرم در مرگ من صبر و تحمل داشته باش و راه زینب. 
I روم من با آغوش باز به استقبال شهادت می. 

 قاسمعلی :نام
 یدختیب امین  :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
 گوهر :نام مادر

 1327 یکم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  کارشناسی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1359 یکم اسفند :تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
 منافقین  اصابت گلولۀ:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
  زادگاهش
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 1قاسمعلی امین بیدختی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 گویم؟  ه بیندیشی تا چه بگویی، بیندیش که چه میهمسر عزیزم، پیش از آنک

 عنـداهللا و    درجـۀ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفـسهم اعظـم                «
آورند براي برقراري دین اهللا و        و کسانی که به پروردگارشان ایمان می       «2»اولئک هم الفائزون  

 بقا و پایداري قرآن با جان و مالشان در          کنند و براي    حکومت توحید از دیارشان هجرت می     
ترین درجه و مقام را در نزد خداوند کریم دارند و بـه راسـتی                 بزرگ ،کنند  راه خدا جهاد می   

 » .که آنان رستگاران دو عالمند
دست    جهاد با طبیعت براي به    . سرتاسر زندگی یک مسلمان توأم با جهاد و مبارزه است          

 جهـاد  ،اش، جهاد با نفس جهت تزکیه جسم و روحـش  دهآوردن روزي جهت خود و خانوا     
در این زمانی کـه     . باشند  با دشمنان خدا و رسول خدا و کسانی که سد راه تکامل جامعه می             

کنند تا انقالب اسـالمی ایـران را بـه نـابودي و نیـستی                 ها سعی و کوشش می     همه ابرقدرت 
رخ شهداي اسـالم را بـه تبـاهی     بکشانند، در این زمانی که دشمنان خدا سعی دارند خون س          

را » اهللا ال الـه اال   « وظیفه ما جوانان مسلمان است که با ایثار خون خود پرچم سرخ              ،بکشانند
 . در اقصی نقاط عالم به اهتزاز درآوریم

 3کدام مسلمانی حاضر است که در رختخواب بمیرد و در میدان جنگ با کفار و منافقین                
لمانی حاضر است که مرگ با ذلت را به مرگ با عزت            خون سرخش ریخته نشود؟ کدام مس     

 خـون  4همـراه روم تا بلکه خون کثـیفم   من با آغوش باز به استقبال شهادت می. ترجیح دهد 
 . پاك شهداي اسالم و در راه اهللا ریخته شود و پاك گردد

دانـم کـه     تـو مـی  ۀوظیف. خواهم که صبر و تحمل داشته باشی  و اما تو همسرم، از تو می       
دانـم کـه     تو مـی ۀ وظیف.ی خوشحال باش  ،پس از مرگم به جاي اینکه نگران و ناراحت باشی         

                                           
 .» هنگام اعزام به بانه کردستان24/10/59دوشنبه «: نامه آمده است در باالي وصیت -1
 .20/ توبه-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»در البالي«در اصل وصیت  -4
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 تـو هـم راه زینبـی را در پـیش     توحیـد  دین اهللا و حکومت براي یاريدر این برهه از زمان      
آنها که شهید شدند و رفتند راه حسینی را پیمودند ولی آنهایی که          «گیري و به قول استادمان      

  1.»اند د باید راه زینبی را در پیش گیرند وگرنه یزیديان باقی مانده
 

 ایـــن جهـــان زنـــدان و مـــا زنـــدانیان    
 

 2حفــره کــن زنــدان و خــود را وارهــان     
  

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 قاسمعلی امین بیدختی

                                           
 . است»حسین وارث آدم« از کتاب  عبارت از سخنان مشهور دکتر علی شریعتی-1
 . است موالنا»مثنوي معنوي « شعر از-2
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 هاي کلیدي عبارت
I قدر این انقالب را بدانید. 
I است) عج(رت مهديساز انقالب حض این انقالب زمینه. 
I وار استقامت داشته باشید دوست دارم در مرگ من زینب. 
I اهللا ایمان داشته باشید به راه پاك روح. 
I در راه اهداف جمهوري اسالمی با وحدت بیشتر پیش روید. 
I در پشت صحنه یاور امام امت و والیت فقیه و رزمندگان باشید. 
I  رآن و والیت دفاع کنیداز حریم اسالم و قباید با تمام نیرو و قدرت. 
I با هرگونه جریان انحرافی شرعاً باید مبارزه کنید. 

 ابوالفضل :نام
 زاده امین :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
 سکینه :نام مادر
 1333 یکم آْذر :لدتاریخ تو

 روستاي مهماندوست از توابع     :محل تولـد  
 شهرستان دامغان

  ابتداییة پایان دور:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361وهشتم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فکه:محل شهادت
 ترکش  اصابت:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 زاده ابوالفضل امین
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 » فی سبیلکةرزقنا توفیق الشهادااللهم «
 

ــ  ــر ب ــا اگ ــت ه دنی ــان گرانبهاس ــشم لئیم  چ
 

ـ       پاداش حق گران     نـزد ماسـت    هتـر و برتـر ب
 

ــته    ــا را سرش ــر م ــرگ پیک ــر م ــر به ــدا گ  ن
 

 در راه دوسـت کـشته شــدن افتخـار ماســت    
 

 به همۀ عاشقان راهش) 7(علی  بن از پیام ساالر شهیدان حسین
 رسـد هـر لحظـه بـوي کـربال        بر مشامم مـی   

 

ــربال    ــد آرزوي کـ ــم بمانـ ــم ترسـ ــر دلـ  بـ
 

ــم  ــا غ ــت   در دل م ــصیبان آرزوي کربالس  ن
 

 گفتگـــــــــــــوي کربالســـــــــــــت 
 

 تــا شــویم انــدر جــوار قبــر تــو مهمــان تــو
 

 1حـسین، جـان مـا قربـان تـو یـا حـسین             یا   
  

با عـرض   . خدایان پیکار کنم    من جان داد تا با بی       ه آفرید و ب   کهحمد و سپاس خداي را       
اهللا   ش حـضرت آیـت    برحقو نایب   ) عج(عصر امام زمان    سالم و درود به پیشگاه مقدس ولی      

کـنم کـه      کر مـی   پدر و مادرم و همسرم، خدا را ش        .اهللا  اهللا موسوي خمینی و امت حزب       روح
شما ه ام عمل کنم من ب       شرعی ۀوظیف   الاقل توانستم شماها را از خودم راضی نگه داشته و به          

 قدر ایـن انقـالب   ،شنوید که صداي من را می       برادران و خواهران و اي کسانی      .مدیون هستم 
ما  از شـ   ،برادران و خـواهرانم   . بدانید باشد  می) عج(ساز انقالب حضرت مهدي      زمینه ]را که [

کنـد و   خواهم که بر سر قبر من گریه نکنید چون گریه، کفار و منافقان را خوشـحال مـی              می
نمایید و براي من هم طلب مغفرت از درگاه         ) 7(علی  بن  گریه براي ساالر شهیدان حسین    

 مـن دوسـت دارم   ،اي پدر و مادر و اي همسرم و برادران و خواهرانم  . خداوند بزرگ بکنید  
سخنی بـا  . وار با دشمنان به مبارزه بپردازید  استقامت داشته باشید و زینب     وار  در مرگم زینب  

ـ  :دوستان و آشنایان و همکاران عزیـزم دارم        اهللا ایمـان داشـته باشـید و بـا            راه پـاك روح   ه   ب
هاي مـرا از تـابوت بیـرون     دست. وحدت بیشتر در راه اهداف جمهوري اسالمی پیش روید     

هـایم را بـاز بگذاریـد تـا       ام و چشم    که دست خالی از دنیا رفته     بگذارید تا دنیاپرستان بدانند     

                                           
 .شد هایی است که در مناطق جنگی براي تقویت روحیه رزمندگان خوانده می شعر قسمتی از نوحه -1



 251زاده، ابوالفضل       امین¹سمنان استان 

برادران تا آنجا که امکان دارد مـن        . ام  کوردالن بدانند که کورکورانه این راه را انتخاب نکرده        
 . و به روي سنگ قبرم این شعر را بنویسیدرا در مهماندوست دفن نمایند

 زنـــم ایـــن خانـــه را   آن قـــدر در مـــی 
 

 احبخانه راتــــــا ببیــــــنم روي صــــــ   
 

*** 
 آن کس که تو را شناخت جـان را چـه کنـد            

 

ــد      ــه کن ــان را چ ــال و خانم ــد و عی  1فرزن
 

 دیوانـــه کنـــی هـــر دو جهـــانش بخـــشی 
 

 دیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد      
  

 .در آخر از خداوند پیروزي اسالم بر کفر جهانی را خواستارم
 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 »والسالم«
 سرباز اسالم و قرآن
 زاده ابوالفضل امین

 ]اي دیگر  نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 » فی سبیلکةرزقنا توفیق الشهادااللهم «
ـ  مـوتکم     الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فـی        «:)7(بن ابیطالب   علیقال    2»اهرینق

 .ندگی در مرگ باعزت شمابار شماست و ز مرگ در زندگی ذلت: سرور شهیدان فرمودند
ــ  ــر ب ــا اگ ــت ه دنی ــان گرانبهاس ــشم لئیم  چ

 

ـ       پاداش حق گران     نـزد ماسـت  ه تـر و برتـر ب
 

ــته    ــا را سرش ــر م ــرگ پیک ــر م ــر به ــد گ  ان
 

 در راه دوسـت کـشته شــدن افتخـار ماســت    
 

 به همۀ عاشقان راهش) 7(علی بن از پیام ساالر شهیدان حسین
 رسـد هـر لحظـه بـوي کـربال        بر مشامم مـی   

 

ــربال    ــد آرزوي کـ ــم بمانـ ــم ترسـ ــر دلـ  بـ
 

 م اي اجـــل مهلـــت بـــدهفـــرات آب ۀتـــشن
 

 کربال یا کربال» قبر شهید کربال«تا بگیرم در بغل  
 

                                           
 .این رباعی از اشعار معروف خواجه عبداهللا انصاري است -1
.  منـسوب کـرده اسـت   )7(این عبارت کالمی از حضرت امیر است کـه شـهید آن را بـه حـضرت امـام حـسین                   -2

» طـاهرین «جـاي واژة قـاهرین    ضمناً در اصل وصیت بـه )  ترجمه سیدجعفر شهیدي 44، ص 51البالغه، خطبۀ     نهج(
 .آمده است
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 مـسلمین و  ةدهنـد  برانداز کاخ فرعونیـان و یـاري      ستمکاران، بنیان  ةنام اهللا درهم کوبند     به 
 براي احیاي دین حـق کـه   دریغ مؤمنین جهادگر در راه اهللا که با فداکاري خود و کوشش بی         

از خون خود گذشتند که به خواست خدا دین حق باقی بماند و با درود و سالم به پیـشگاه                    
 که بـا فریـاد      ،شکن   خمینی بت  ،و نایب برحقش امام امت    ) عج(عصر حضرت امام زمان     ولی

 افتادنـد و چنـان      دریـوزگی اش چنان لرزه بر اندام طاغوتیان انداخت که همگی بـه              حسینی
 و ابر جنایتکارها را به خاك مالید و بـا درود بـر شـهیدان صـدر اسـالم از                     ها  ابرقدرتزه  وپ

تـا کـربالي پهنـاور ایـران کـه بـا            ) 7(هابیل تا کربالي حسینی و از کربالي امام حـسین         
 آزادگی و بندگی خدا را ارمغان آوردند و با درود بر رزمنـدگان              درسقطره خون خود      قطره

هاي باطل را از آنها       خود بر علیه صدامیان و ابرجنایتکارها فرصت خیال         پیکار که با کفرستیز  
دمداران را به تعجب و حیرت واداشت و با درس گرفتن از سرور شهیدان              رگرفت و کلیه س   

ها دست کشیدند و بـه میعادگـاه عاشـقان اهللا     از مال و فرزند و خوشی) 7(بن علی  حسین
هـاي دیگـر     ارزش اسـت در برابـر فـداکاري        خیلی کم که با ایثار و نثار کردن خون خود که          

 . ملکوت به پرواز درآمدندسوي بهاتقوا که به لقااهللا پیوستند و بمومنین 
در پشت صحنه که با یاري کردن امام امت و والیت           ... ا  و با سالم و درود بر امت حزب        

دن مـال و    هـاي حـق علیـه باطـل مـشغول نبـرد هـستند و بـا دا                   فقیه و رزمندگان در جبهه    
انـد و     هاي خود که ثمرة عمرشان است در راه حق و یاري مسلمین جهان دریغ نکرده                جوان

گونـه  1که همیشه در صحنه حاضر و با درود بر مادران لـیال ... ا درود خدا بر کلیه امت حزب   
اند   هایی در به ثمر رسیدن این نوجوانان و نونهاالن قبول کرده            که زحماتی متقبل شده و رنج     

در هـزار و چهارصـد سـال    ) 7(مان حـسین  د چون امامکنن  می جبهه حق    ۀگونه روان  اینو  
 .ترین فرزندان خود در راه اهللا دریغ نکردند ترین و باتقوا قبل با دادن شریف

کـه فرزنـد خـوبی      امیدوارم که مرا حالل کنیـد چـون      ،کنم  پدر و مادر قهرمانم سالم می      
کنم که چنین پـدر و مـادري یـک             ولی من افتخار می    ، پدرجان مادر گرامی   .براي شما نبودم  

 یک قطره خون ناچیزش درخت اسـالم        تواند با   که می اند    چنین فرزندي تحویل اجتماع داده    

                                           
 .»ام لیال«تعلیقات . ك.ر -1
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ها هم بایـد خوشـحال باشـید و صـبر را پیـشه کنیـد کـه خداونـد بـا                        را آبیاري کنم و شما    
 1.دارد گان است و صابران را دوست میدصبرکنن

 زنـدگی یـار و      3 سالم به تو همسر عزیز و مهربانم که در تمام ایـن مـدت               و 2و با درود   
 مرا انـشااهللا حاللـم      .سنگر من بودي ولی در این مدت من همسر خوبی براي شما نبودم              هم

تـر اسـت و    کنید و تنها خواهش من از شما این است که رسالت شما از این به بعد سـنگین           
هـا و پـشتیبانی از امـور     و تربیت کردن بچـه ) 3(که زینب کبري  آن پیام خون شهدا چون    
 و 4د به حـرف مامـان گـوش کنیـ    ،بابا جان ملیحه و جواد جان. باشد رهبر و والیت فقیه می   

 .ها نماز جمعه را فراموش نکنید  و جمعه5دمامانی را اذیت نکنی
سـت   اولین خواهش و توصیه من از شـما ایـن ا  ،اهللا رضا و نعمت اهللا، غالم   برادرانم عزت  

 پیـامبر  ]هـاي [اهللا عروسـی کنیـد کـه ازدواج یکـی از سـنت            تر براي نعمـت     که هرچه سریع  
 و سفارشی زیادي در این مورد شده است که ایـن کـار روح مـرا شـاد                  6است) 6(اکرم
 .کند می

 ایـن ارتـش، ارتـش امـام          امـروز   امروز وظیفه شما سنگین اسـت زیـرا        ،اهللا  برادرم عزت  
کنی و باید با تمام نیرو و قدرت از حـریم اسـالم و قـرآن و            ی خدمت م  .باشد  می) عج(زمان

 باید با آن مبارزه کنید      عاًهاي انحرافی در آن دیدید شر       ا هرگونه جریان  یوالیت دفاع کنید و     
 اسـت و تـو      الهـی هـم یـک جهـاد         کـه آن   7دیالمال حفاظت نمای     از اموال بیت   اًو مخصوص 

خـواهم چـون زینـب      خـواهرم از شـما مـی      .خواهرم باید مرا ببخـشید و مـرا حـالل کنیـد           

                                           
 .»ان اهللا مع الصابرین«.  سورة بقره153ترجمۀ بخشی از آیه  -1
 .»دورود«در اصل وصیت  -2
 .»مدتی«در اصل وصیت  -3
  .»نکنی« در اصل وصیت -4
 .»نکنی«در اصل وصیت  -5
النکـاح سـنتی    «: در تأکید و سفارش براي ازدواج این اسـت        ) 6( اکرم  هاي رسول   از جمله مشهورترین سفارش    -6

» تنـاکحوا تکثـروا فـانی ابـاهی بکـم الهـم یـوم القیامـه               «: فرمایـد   در عبارتی دیگـر مـی     ) 6(رسول اکرم . »...و
 ).1389، دارالعلم، چاپ اول، 313 ص، ترجمه سیدعلی حسینی،الفصاحه نهج(

 .»نمایند«در اصل وصیت  -7
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ها را در راه اسـالم و یـاري از امـام و     گونه راه اسالم را ادامه دهید و بچه         اسالم) 3(کبري
 . برادران و خواهران در پایان صبر و استقامت و تقوا پیشه کنید.والیت فقیه بزرگش کنید

 

 »والسالم«
 .دار  ی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمین
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 هاي کلیدي عبارت
I من براي جنگ با کفار بعثی و ضد انقالب به جبهه اعزام شدم. 
I  کتبی به جهاد برخاستیم که به حقانیت آن آگاه هستیممامروز افتخار ما است که در راه عقیده و. 
I زنیم ما با شهادت خود مشت محکمی بر دهان هر زورگویی می. 
I جنگد ا آخرین نفس میملت ما ت. 
I این دنیا گذرگاهی بیش نیست. 
I کند سوزد و اطراف خود را روشن می شهید مانند شمعی می. 
I  مرگ بشتابیم قبل از آنکه مرگ ما فرا برسدسوي بهبهتر است ما خود . 

 حسین :نام
 امینیان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 عصمت :نام مادر

 1343یستم بهمن ب :تاریخ تولد
 شاهرود شهرستان :محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361وششم تیر  بیست :تاریخ شهادت
 شلمچه :محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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 حسین امینیان
 

 بسم اهللا ا لرحمن الرحیم
ـ   بان لهم]و اموالهم [ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم «  فیقتلـون   اهللا  یقاتلون فی سبیلۀالجن

 و االنجیل والقرآن و من اوفی بعهده من اهللا فاستبشروا         یۀاالتوروعداً علیه حقاً فی      [و یقتلون 
همانا خداوند جان و مال مـؤمنین را بـه     «1.» و ذالک هو الفوز العظیم     ]ببیعکم الذي بایعتم به   

کشند و کشته     کنند و پس می     خدا جهاد می  بهاي بهشت از ایشان خریداري نموده که در راه          
 .» و این خود شهادت و پیروزي عظیمی است...شوند می

پس از ستایش به خداوند سبحان و عظیم و با درود به رسول اکرم پیامبر گرامی و ائمـه                    
ش امام خمینی و ملت شهیدپرور ایـران و       برحقو نایب   ) عج(اطهار باالخص حضرت مهدي   

مـن بـا درك مـسئولیتی کـه بـر           . در و مادر گرامیم و دیگر آشنایان      با عرض سالم خدمت پ    
کرد براي جهاد در راه خدا و حراست از خـون چنـدین هـزار                 تک ما سنگینی می    دوش تک 

شهید براي جنگ با کفر بعثی و ضدخدا به جبهه اعزام شدم تا بتـوانم بـه سـهم خـود و بـا                    
مین ما و در حقیقت به آزادي و آقایی و          کمک اهللا و نیروي ایمان این تهاجمی را که بر سرز          

خواهند که آقایی خود را بر سر ما حکمفرما نمایند، دفع کنیم و               اند و می    به اسالم به ما کرده    
کند، ولی این صـلح دیگـر شـامل           هر چند دین ما دینی است که همه را به صلح دعوت می            

ـ               زمانی نمی  طلـب   ه بهانـه اینکـه صـلح      شود که دشمن به خاك و آقایی ما تهاجم کند و ما ب
اهللا  قاتلوا فی سـبیل  «: فرماید   ورزیم و چنانچه خود قرآن می      2عهستیم از جنگ با دشمن امتنا     

کنند و امروز افتخار ما است که در راه عقیـده و               بر آنکه با شما جنگ می      3»الذین یقاتلونکم 
ا غیـر از ایـن گـامی      مکتبی به جهاد برخاستم که به حقانیت آن کامالً آگاه هستیم و براي مـ              

نیست که در این راه ما پیروزیم و یا به درجه شهادت نائل خواهیم آمـد، ولـی بـا شـهادت                      
جنگد، اما    که ملت ما تا آخرین نفس می      . زنیم بر دهان هر زورگویی      خود مشت محکمی می   

                                           
 .موارد داخل قالب در اصل وصیت نیامده است. 111/  توبه-1
 .»امتنان«در اصل وصیت  -2
 .»کنند بجنگید در راه خدا با آنان که با شما جنگ می«.  سوره بقره190 بخشی از آیه -3
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 در بـر  ]را [دهد و اما به تحقیق مرگ در هـر کجـا کـه باشـیم مـا        تن به خواري و ذلّت نمی     
 پس چه بهتر قبل از اینکـه        2»الیه راجعون  انّاهللا و انّا  « زیرا به گفته خود قرآن       1اهد گرفت خو

 مـرگ بـشتابیم و امـا ایـن دنیـا گـذرگاه و       سـوي  بـه مرگ ما را در کام خـود بکـشد خـود      
شوند تا بد از خوب تشخیص داده   آزمایشگاهی بیش نیست که در این محل همه آزموده می         

آیا مردم پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ایمان آوردیـم           «آموزیم که     شود و باز از قرآن می     
کنیم و براي این دعوي آنان آزمایش وجود نـدارد و وقتـی کـه بـیش از اینـان                      رهایشان می 

 3.»بودند امتحان کردیم تا دروغگویان از راستگویان کامالً معلوم شوند
 و اطـراف  4سـوزد   است کـه مـی   شهید همچون شمعی  ،و اما شهید ناظر بر اعمال ماست       

بخش است و آخر زندگی نیست، بلکه تبدیل صـورت           کند و مرگ حیات     خود را نورانی می   
مپنداریـد  «: فرمایـد  خوف چنانچه قرآن می زندگی است از زندگی پربال به زندگی طیبه و بی        

د روزي اند و در نزد خـداي خـو   شوند مردگانند بلکه آنان زنده  که در راه خدا کشته می      آنان
 5.»خورند می

 .ام بود امضاء نمود نامه نامه مرا که حکم وصیت درود به پدر عزیزم که رضایت 
 »والسالم«

 حسین امینیان

                                           
اگـر در  «: ترجمـه » اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجِ مشیده   «: کند   عبارت این آیه از قرآن را تداعی می        -1

 . سورة نساء78بخشی از آیه . »رسد هاي بسیار محکم باشید مرگ شما فرا می کاخ
 . سورة بقره156 بخشی از آیه -2
 و هـم ال یفتنـون و        اَحسب الناسِ ان یترکوا ان یقولوا آمنّـا       «.  سورة عنکبوت است   3 و   2 عبارت شهید ترجمه آیات      -3

منّ اهللا الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ین من قبلهِم فَلیعلَ ا الذّ  .»لقد فتنّ
مثل شهید، مثل شمع است که خـدمتش از نـوع سـوخته             «: آورد  طهري را بیاد می   عبارت شهید جمله مشهور شهید م      -4

اي نیستی او تمام شده بنـشینند و آسـایش          افکندن است، تا دیگران در این پرتو که به به         شدن و فانی شدن و پرتو       
به ضـمیمۀ شـهید،     ) عج(قیام و انقالب مهدي   (» آري شهدا شمع محفل بشریتند    . بیابند و کار خویش را انجام دهند      

 ).1390، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 76ص
هللا امواتاً بـل احیـاء عنـد     وال تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل ا      «.  از سورة آل عمران است     169 عبارت شهید ترجمه آیه      -5

 .»ربهم یرزقون
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم ما براي اسالم قیام کرده. 
I اهللا ادامه دارد قیامی که براي اسالم باشد تا رسیدن به لقاء. 
I ت استنهایت تکامل رسیدن به فیض شهاد. 
I ام تقوا را پیشه کن مادر عزیز و گرامی. 
I  او برویمسوي بهما از خداییم و باید . 
I  و کالً شرق و غرب استآمریکاحجاب مشت محکمی بر دهان حفظ خواهرم . 

 اهللا قدرت :نام
 امینیان :خانوادگی  نام

 عبدالحمید :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1338 دوم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:دمحل تول

  کاردانی:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام

 1365 هجدهم فروردین :تاریخ شهادت
  مریوان:محل شهادت
  برخورد خودرو با مین:نحوة شهادت

ــزار شــهداي فــردوس رضــاي :مــزار  گل
  زادگاهش
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 اهللا امینیان قدرت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

و آل  ) 6( مماتی ممات محمـد    و آل محمد و   ) 6(لهم اجعل محیاي محیا محمد    لا«
 1»محمد

مثل زندگی محمد و آل اطهارش قرار ده و توفیق مرا طوري قـرار بـده                   خدایا زندگی مرا به   
 چنـان  سر برم، آن  ه  ش ب برحقم در راه تو و اسالم تو و قرآن تو و امام تو و نایب                ا  که زندگی 

ودمانش باشد، مردنی   که مورد رضایت توست و مردنم مردنی باشد همانند مردن محمد و د            
 خـط  هدهنـد   مردنی که جهت احیاء دین تو و راه تو باشـد و ادامـه  ،که به شهادت ختم شود   

ایم نه چیز دیگـر، پـس قیـامی کـه بـراي               ما براي اسالم قیام کرده     . باشد )7(سرخ حسین 
  .اسالم باشد تا رسیدن به لقاءاهللا ادامه دارد

لک وجود ما تو هستی و بنده در مقابل خداي خود        ما عبد و بنده تو هستیم و ما        ،بارالها« 
 .  چون هستی مخصوص توست،چیز نیست صاحب هیچ

گـذار و او را در راه خـود و در طریـق             بر بنده ضعیف و گناهکار خود منت       ،پروردگارا 
 که همانا رسیدن به فیض شهادت و رسیدن به لقـااهللا            ،هدایت قرار ده و مرا از نهایت تکامل       

 .2»دار فرما برخور،است
 در مصیبتی که به شما وارد شده صبر کن که فقط با این کارت اجـر زحماتـت                ،پدرجان 

دارد و همیشه رضـا   ماند که خدا صابران را دوست می    راي من تحمل کردي محفوظ می     بکه  
  .به رضاي خداوند باش

                                           
 .فرازي از زیارت عاشورا -1
مـوالي یـا   «: اسـت ) 7(قسمتی از وصیت که داخل گیومه قرار گرفته یادآور فرازهایی از مناجـات حـضرت امیـر           -2

لـذلیل و هـل   موالي انت المالک و انا الملوك و هل یرحم المملوك اال المالک موالي یا موالي انت العزیـز و انـا ا            
 ).الجنان، شیخ عباس قمی مفاتیح(» ...یرحم الذلیل اال العزیز و
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 آمده بـه    م تقوا را پیشه کن و در مصیبت و گرفتاري که برایت پیش            ا  مادر عزیز و گرامی    
 1. او برویمسوي به چون ما از خداییم و باید ،خدا پناه ببر

پیونـدد و ایـن       وقـوع مـی   ه  برادران من، انقالب اسالمی ما در شریط حساسی از تاریخ ب           
قول امام عزیزمـان    خوار استعمارگر، به  این میراث  ،آمریکا که   2شرایط حساس شرایطی است   

هایی که از استعمارگران گذشته دارد به   با تجربه آمریکاوجود آورده و        به 3این شیطان بزرگ  
. هـا  این نتیجه رسیده که هم باید براي تسخیر کشورها تالش بکند و هم براي تسخیر ملـت                

 ،پس براي ما دفاع از اسالم و کشور اسالمی امري است که در مواقع خطـر تکلیـف شـرعی     
ر پی آن شدم که به این وظیفه شرعی      ها واجب و من د      الهی و ملی و بر تمام قشرها و گروه        

 . لبیک گویم) 7( نداي سرور شهیدان امام حسین عمل نمایم و به
اري الیق بـراي بنـدگان خـدا        زشما برادران هم سربازان دالوري براي امام زمان، خدمتگ         

  .از جهاد در راه خدا دوري نکنید که از بهترین اعمال است. باشید
باشـد، ادامـه       که همانا رسیدن به خـدا مـی        ،وار راه شهدا را    خواهران من، شما هم زینب     

 . و کالً شرق و غرب بزنیدآمریکادهید و با حفظ حجاب مشت محکمی بر دهان 
اگـر کـس دیگـري      تومان بدهکاري به آقاي شاهی دارم و      400 الی   300در پایان حدود     

ـ                 ام و موفـق بـه        ودههم ادعایی کرد بپردازید و چون من حدود سه سال است که در جبهـه ب
البتـه  ( پس شما برایم روزه بگیرید و چند رکعتی نماز بـرایم بخوانیـد               ،ام  گرفتن روزه نشده  

باشـد پـس از پـرداختن تمـام           مقدار پولی را که نزد برادرم مـی       . )پول بدهید تا برایم بگیرند    
ري را  قروضش و هر موقعی که نیاز دیگري نداشت، بنا به نظر خودتان خرج نمایید و موتو               

 .  اگر برادران خودم نیاز ندارند، بدهید تا در راه جنگ استفاده نمایند،هم که دارم

                                           
 .»الیه راجعون اناهللا و انا«.  سورة بقره156عبارت شهید ترجمه بخشی از آیه  -1
 .»هستند«در اصل وصیت  -2
 است کـه رسـول   در نظرم است که در یک روایتی    «.  از سخنان حضرت امام است     آمریکابراي  » شیطان بزرگ «تعبیر   -3

ها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شـد کـار بـر       خدا که مبعوث شد، آن شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطان          
در ایـن انقـالب، شـیطان بـزرگ کـه      ) 258، ص15، خطبـه القاصـقه، بحـاراالنوار، ج       234البالغه، خطبـه      نهج. (»ما

، چـاپ  489، ص10صـحیفۀ امـام خمینـی، ج   (» ...د وکن ست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می      آمریکا
 ).1378اول، 
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 و مرگ بـر شـوروي و اسـرائیل، ایـن            آمریکاسرانجام دعا به جان امام و گفتن مرگ بر           
 . التماس دعا دارم. ، یادتان نرودآمریکافرزند نامشروع 

 .خصوص صدام صهیونیست   بهبر کفر جهانی به امید پیروزي رزمندگان اسالم
 

31/4/64 
 اهللا امینیان قدرت
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 هاي کلیدي عبارت
I دست از کتاب قرآن و دین اسالم بر ندارید. 
I کاري کنید که پرچم پرافتخار اسالم بر تمام دنیا استوار و پا برجا باشد. 
I مرا ببخشید،پدر و مادر اگر از من اشتباهی سر زده . 

 مجید :نام
 امینیان :خانوادگی  منا

 غالمحسن :پدر نام 
  اقدس:نام مادر

 1346 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 مجید امینیان
 

  الرحمن الرحیم اهللا بسم
ش امام امت و تمام رزمندگان اسالم و با درود به           برحق نایببا درود و سالم بر امام زمان و         

اینک چند پیـامی بـراي شـما        . روح پاك شهداي صدر اسالم تا شهداي جنگ تحمیلی ایران         
دست از کتـاب قـرآن و دیـن اسـالم و مکتـب             . امت همیشه بیدار و همیشه در صحنه دارم       

کاري کنید که پرچم پرافتخار اسالم بر تمام دنیـا اسـتوار و پابرجـا               . اسالمی برندارید بزرگ  
اگر از مـن اشـتباهی سـر زده اسـت و     ! دیگر عرضی ندارم فقط شما پدر و مادر عزیز  . باشد

 . تان بادنگه داردیگر خدا یار و . شما را ناراحت کردم مرا ببخشید
 

30/9/65 
 مجید امینیان
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 هاي کلیدي عبارت
I من داوطلبانه براي نبرد حق علیه باطل به جبهه آمدم. 
I ام تا کافران بعثی را از کشورم بیرون کنم من آمده. 
I شهادت آرزوي قلبی من بود. 
I اکبر در سرزمین عراق به اهتزاز در آید  انشاءاهللا پرچم پرافتخار اهللا. 
I ما شودامیدوارم با خون من حکومت عدل الهی در سراسر جهان حکمفر. 

 مهدي :نام
 امینیان :خانوادگی  نام

 محمدتقی :پدر نام 
 فخرالملوك :نام مادر

 1339 دوم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:ولدمحل ت

  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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 مهدي امینیان
 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
کسانی را کـه در راه       «1»اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون        وال تقولوا لمن یقتل فی سبیل     «

 . »کنید شوند مرده نگویید بلکه آنان زندگانند ولی شما درك نمی خدا کشته می
ن و با درود بر امام امـت و سـالم بـر    اهللا، رهبر مستضعفان جها  دهندة روح  نام اهللا یاري    به 

اکنون که با قلبی سرشار از ایمان       . تمامی شهیدان راه حق و آزادي که راه را به ما شناساندند           
هاي نبرد حق علیه باطل هستم، تـا بـه نـداي     طور داوطلب، عازم جبهه و با روحی قوي و به  

 وقتی که خبر شهادت     ، پدرم .روح خدا لبیک گفته و کافران صدامی را از کشورم بیرون کنم           
خواهم که در مرگ من گریه نکنی، چون شـهادت آرزوي قلبـی مـن        مرا شنیدي، از شما می    

 . بود و فقط دعا کن که خون فرزندت مورد قبول دربار پروردگار قرار بگیرد
 مرا ببخش که نتوانستم حق فرزندي را به شـما ادا کـنم، ولـی بـدان کـه تـا ابـد                        ،مادرم 

 بـا خـون     تـا .  به جبهۀ نبرد حق علیه باطل رفتم       ،مادرم. کنم  ما را فراموش نمی   هاي ش   محبت
شـود،   هاي ما روان مـی  هاي صدام و صدامیان را با سیلی که از خون خود و دیگر یارانم کاخ  

از بین برود و این سیل خروشان، استعمار و استبداد و بردگی را پاك کرده و حکومت عدل                  
ما شود و انشاءاهللا پرچم پرافتخار اهللا اکبر در سرزمین عـراق بـه   الهی در سراسر جهان حکفر 

 . اهتزاز درآید
 ،عزیزم هر چند که فرزندي خلف و سر به راهی نبودم و دل پر از درد شما را رنجانـدم                    

خواهم که مرا ببخشی و امیدوارم که برادر و خواهران دیگرم، راهی را کـه                 اکنون از شما می   
بـه امیـد   .  با آگاهی کامل سالح سرد مرا بـا خـون خـویش گـرم کننـد               ام شناخته و    من رفته 

پیروزي تمام مستضعفان جهان و سرنگونی جهانخواران شرق و غرب و پیروزي رزمنـدگان              
 . اسالم، بر کفار صدامی

 »والسالم«
 11/8/1360مهدي امینیان 

                                           
 .154/  بقره-1
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 هاي کلیدي عبارت
I ل کرده استوسیله صدام این جنگ را بر ما تحمی  بهآمریکا. 
I واجب است مادفاع از اسالم و وطن اسالمی بر همۀ . 
I وحدت و انسجامتان را حفظ کنید. 
I  کنم) آبیاري(آرزو دارم با ریختن خونم درخت اسالم را یاري. 
I حجاب بهترین زینت زن است. 
I امام عزیز را تنها نگذارید. 

 مجتبی :نام
 گرمنی امینی :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
 طوبا :نام مادر

 1349 یکم فروردین :تاریخ تولد
نـو از توابـع        روسـتاي قلعـه    :محل تولد 

 شهرستان شاهرود
  پایان دورة راهنمایی:حصیالتت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364 سیزدهم اسفند :تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1گرمنی مجتبی امینی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ما نعمت عقل عطا فرمود تـا تمییـز بـین حـق و       ه  خدائی را سزاست که ب    حمد و سپاس آن     

 .باطل دهیم و راه صواب را از راه عقاب فرق بگذاریم
و بـر همـۀ ائمـه کـرام     ) 6(و با درود و سالم بر تمام انبیاء عظـام، از آدم تـا خـاتم             

 تـا   2لکفن، از هابی   و بر تمام شهیدان گلگون    ) عج(مخصوصاً امام حی حاضر حضرت مهدي     
 . تا شهداي کربالي ایران) 7(حسین

 یکـی را  :وجود آمـد ه از روزي که خداوند متعال انسان را خلق کرد، دو جبهۀ ضد هم ب      
 .عهده داشت و این دو جبهه تا به امروز هم هـست ه دار بود و دیگري را قابیل ب   هابیل عهده 

 ایـن  ؛یـون باطـل اسـت   جنگی که مابین ایران و عراق هست، جبهۀ ما جبهۀ حق و جبهۀ بعث  
 کـه دسـتش     ،کند و آن جبهه را یک فرد کثیف و پلید            می رهادا) عج( امام زمان  نایبجبهه را   

کند و در این زمان کـه اسـالم در خطـر اسـت، تمـام       خون جوانان آغشته است، اداره می     به
محمـد  الالـه اال اهللا و      « کـه شـعار      ،اند که ایـن انقـالب را        دست هم داده    به ها دست   ابرقدرت

لذا وظیفۀ ماسـت کـه طبـق    . را شعار خود قرار داده، از بین ببرند» رسول اهللا و علی ولی اهللا    
مـا بایـد   .  را از میـان بـرکنیم  3ها هجوم ببریم و این دشمن غـدار       گفتۀ امام عزیزمان به جبهه    

 زیرا بعد   ،ها را تحمل کنیم     باید سختی . این یک وظیفه است   . خون شهیدان را پاسداري کنیم    
 .حد توان عمل کنیم  باید به احکام خدا همیت دهیم و آنها را به. از هر سختی آسانی است

ها شـتافتم     وظیفه، چون دیگر حال درس خواندن را نداشتم، به جبهه            این حقیر هم بنا به     
فالذین هاجروا و «تا ضمن لبیک به نداي رهبرم، وظیفه خود را عمل کرده باشم و طبق آیـه          

                                           
 . نوشته شده است15/11/64در باالي وصیت تاریخ  -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»قدار«در اصل وصیت  -3
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 شاید خدا اشتباهاتم را ببخـشد و از مـن راضـی             1»... فی سبیلی  اارهم و اوذو  اخرجوا من دی  
 .شود

ست که دست از حمایت انقالب برندارند و امام عزیز را تنهـا           ا پیام من به هموطنانم این     
ها را    گوش جان بشنوند و همچنین جبهه     ه  نگذارند و همیشه پیرو او بوده و فرمایشاتش را ب         

 . مین افتادة ما را بردارند تا روح شهیدان از ما راضی باشدپر کرده و اسلحۀ به ز
کنم که در راه بزرگ کردن و تربیـت کـردن             در خاتمه از پدر و مادرم کمال تشکر را می          

خواهم که اگر این امانت الهی از آنها گرفته شـد، هـیچ               اند و از آنها می      ها کشیده  من زحمت 
ر قیامت مالقـات خـواهیم کـرد و از تمـام اقـوام و               ناراحت نباشند و انشاءاهللا همدیگر را د      

اند، مرا عفـو کـرده و    خواهم که اگر از من قصوري یا سوء ادبی دیده     خویشان و دوستان می   
 .برایم از خداوند متعال طلب مغفرت کنند

 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 نیاقل الطالب مجتبی امی

                                           
ه مـن  انـد و در را  هایشان رانـده شـده   اند و از خانه کسانی را که مهاجرت کرده    «.  سورة آل عمران   195بخشی از آیه     -1

 .»اند آزار دیده
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 هاي کلیدي عبارت
I پدر جان من این راه را خودم انتخاب کردم و راه درست است. 
I براي من به جاي گریه قرآن بخوانید. 
I است» اهللا« بدانید این راه ،مادرم اگر من در این راه شهید شدم. 

 حمید :نام
 انصاري :خانوادگی  نام

 جمشید :پدر نام 
 فریده :نام مادر

 1340 یکم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان سنندج:محل تولد
  راهنماییة پایان دور:تحصیالت
 ارتش :کننده ارگان اعزام

 1361وششم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حمید انصاري
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

   در جبهه  15/4/61نامه را مورخۀ      ن وصیت ای. مادر عزیزم سالم، امیدوارم حالت خوب باشد      
 در حضور چند نفر از همسنگرهایم نوشتم، چون قرار اسـت چنـد روز دیگـر بـه                    1شلمچه

 2.نامه را دادم به گروهان، اگر من شهید شدم، برایتان بفرسـتد  بصره حمله کنیم و این وصیت  
اگر من شـهید    .  است  من این راه را خودم انتخاب کردم و راه درست          . نگران نباش  ،پدرجان

بـراي مـن   .  در سنندج باشد، چون مادرم خیلی دوست دارد من آنجـا باشـم      3]را[شدم قبرم   
 سـیما و مژگـان و   سـمیرا و . مرا حـالل کنیـد  . من خیلی به شماها زحمت دادم   . گریه نکنید 
نـه را سـالم    و آقاجعفر و ارسـالن و خالـه نـسرین و خالـه پـروین و نـه           عشرت  دخترعمو  
حقـوق  . ها مواظبت کنید     زهرا و رامین را پیش خودتان بیاورید و از آن          ،پدر عزیزم . برسانید

مـادرم بـراي مـن      .  بدهی مرا بدهیـد    ،پدرجان. ها خرج کنید    نظر خودتان براي آن     مرا تحت 
بیشتر دوستان مـن    .  چون اگر من در این راه شهید شدم، بدانید این راه اهللا است             ،گریه نکند 

اگـر  .  شما قلبـت ناراحـت اسـت، بـراي مـن گریـه نکـن               ،پدرجان. نددر این راه شهید شد    
. نگذار آنها غصه بخورنـد    .  زهرا و رامین باش    ،مواظب مادرم . توانستی براي من قرآن بخوان    
 خیلـی مواظـب رامـین       . چون او جوان اسـت     ، مانع او نشوید   ،اگر زهرا خواست شوهر کند    

من خیـالم راحـت     .  خیلی دوست دارید   4]را [دانم شما رامین     من می  ،پدرجان. عزیزم باشید 
ـ     . کنم  زهرا را بیاورید پیش خودتان، از تمام خداحافظی می        . است یـاد  ه  آن کس که همیشه ب

 . شما است
 15/4/61، پسرت حمید انصاري

  به امید پیروزي،پدرجان امام را دعا کنید

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»بفرسته« در اصل وصیت -2
 .اضافه است» را« -3
 .جا افتاده است» را« -4
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 1 انصاري منزل5 پالك نآدرس سنندج خیابان امام خمینی جنب نمایشگاه اتومبیل نوی
 آقاجـان، در سـنگر   .تان خوب باشد پدر و خانوادة عزیزم سالم، امیدوارم که حال همگی      

خـاطر همـین آقاجـان ایـن          شـود، بـه     هواي گرم که هر شب از دشمن به ما تیرانـدازي مـی            
تـان    نامه را نوشتم که اگر من شهید شدم آن را به شما بدهند، آقاجان دلم براي همـه                   وصیت

 .تنگ شده
 
 ]اي دیگر  نامه یتوص[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 صـدور   ،1340 تـاریخ تولـد      ،439 شناسـنامه    ة شمار ، فرزند جمشید انصاري   ،حمید انصاري 

با سالم به پدر و مادر و همـسرم و          . کنم  سنندج در صحت عقل و سالمت جسم وصیت می        
مـن هـیچ نـاراحتی       عزیزم امیدوارم در این چند زندگی که با شـماها بـودم از               2[...]فرزندم  

  .نداشته باشید که امیدوارم مرا حالل کنید
 تنها وصیت من به شما و خانواده این است که خودتـان را مالمـت نکنیـد      ، عزیزم ،پدرم 

 که  6[...] طلب آمرزش کنید من خودم       5م فقط برای  4]بود [ من هم ناراحت خواهم    3]در[زیرا  
 را  7[...] ترا به خـدا مامـان و دیگـران           . ببخشید ه مرا  امیدوارم ک  ،ام  براي شما باعث رنج بوده    
  . ناراحت هستم8]این[  ازقوت قلب بده من فقط

                                           
برابـر نامـۀ    «:  از شهید به آدرس خانواده چنین آمده است         جا مانده  هنامه و وسایل ب      ذیل وصیت ابالغیه ارسال وصیت     -1

 چهل دختـر ابـالغ      2 اهواز و مرکز     92رک لش ، حمزه 21ر  کلش ، کردستان 28 لشگر   1/5/66-66/1/02/0714شمارة  
 شـهید ارسـال     ةنامه و سایر مدارك او را بـه آدرس خـانواد            جا مانده و وصیت    ه   پدر شهید وسایل ب    ۀخواست. نموده
 .دارند

 .خوانا نیست -2
 .زاید است» در« واژه -3
 .در اصل وصیت نیست» بود« واژه -4
 .»براي« در اصل وصیت -5
 .انا نیستخو -6
 .خوانا نیست -7
 .افتاده است» این«در اصل وصیت واژه  -8
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 دربارة هر چیزي که  ،گیرم آنها را بدهید     باري مقدار بدهی که دارم شما از حقوقی که می          
اش یـک    نتیجـه ،د سختی کـشیدم ندر زندگی هر چ. در خانه دارم بدهید به همسر و فرزندم     

 ر من تو را ناراحـت کـردم،        اگ ،زهراجان 2[...] من از تو راضی      1[...]گیرم آمد   همسر خوب   
 در زنـدگی  . او یادي از مـن اسـت      ؛ رامین عزیزم را خوب تربیت کن      ، زهرا جان  .مرا ببخش 
 اگر یک زمان شوهر خـوب گیـرت آمـد و خواسـتی              ، زهرا جان  .یدی دریغ ننما   او هیچ براي 

 رامـین  ، اگر خواستی شوهر کنی.به پاي فرزندم بنشینی  شوهر کن زیرا من اجباري ندارم که        
دانم کـه تـو بـه عـشق هـر              تحت سرپرستی پدر و مادرم باشد زیرا بهتر است ولی می           3]را[

 . حقـوقم را زن و فرزنـدم بگیرنـد         . تسکین بده  ]را [ پدر و مادرم   . گریه نکن  .دومان پایبندي 
 زهـرا جـان مـن       .رزندم خـرج کنـد     پدرم بگیرد و براي بزرگ کردن ف       ،اگر زهرا شوهر کرد   

 خداوند پشت   .بوسم  کنم و همگی را می       همگی را دعا می    . خواهم داشت  4[...]همیشه تو را    
 .و پناه شما باشد

 . دیگر حرفی ندارم، بشناسد]را [ تا پدرش5یدیرامین را ببوسید و دربارة پدرش بگو 
 

 کسی که همیشه فکر همه بود
 حمید انصاري

 . نکنیدکنم گریه خواهش می

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .اضافه است» را«واژة  -3
 .خوانا نیست -4
 .»بگوید«در اصل وصیت  -5
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 هاي کلیدي عبارت
I شود  به دنیایی دیگر وارد میشهید با شهادتش از زندان. 
I انقالب ما انقالب مستضعفین بر مستکبرین است. 
I باشد شهادت آرزوي هر مسلمانی می. 
I با به ثمر رسیدن انقالب اسالمی تمام مستضعفین از قید بندگی و بیچارگی آزاد خواهند شد. 

 علی :نام
 اوغان :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
  منور:نام مادر

 1339وچهارم اسفند   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360وهفتم شهریور   بیست:تاریخ شهادت
  دهالویه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

ــاي :مــزار ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام  گل
  زادگاهش
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 انعلی اوغ
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
،  شهادت آرزوي هر مسلمانی که اسالم واقعی را درك کرده باشـد            1»الیه راجعون  اناهللا و انا  «

 به حـساب    ،ماند  خواهم که هر چقدر که از اینجانب باقی می           من از پدر ومادرم می     .باشد  می
دایی کـامالً مـشخص     هایی که با مهـر اهـ         بانک مرکزي واریز نمایند و اما کتاب       200 و   100

عصر خیابان خودمان بدهند تـا مـورد اسـتفاده عمـوم              گردیده است، به کتابخانه مسجد ولی     
 .قرارگیرد

اهللا هـیچ ناراحـت       خواهم که از رفتن و کشته شـدن مـن در راه فـی سـبیل                 و از شما می    
ارد ، چون من از زندان به دنیایی وارد خواهم شد که به آن هـدفی کـه فـرد گمـان د          2دینباش

 .نزدیک خواهم شد) خداگونه باشد(
 که انقالب مستضعفین بر مستکبرین و اسـتعمارگران اسـت،           ،امیدوارم که این انقالب ما     
ان اهللا یحب   «. زودي به ثمر برسد و تمام مستضعفین از قید بندگی و بیچارگی آزاد شوند             ه  ب

 3»الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص
 ینی رهبراهللا اکبر خم

 پور علی مطهري
 ق.  ه1400االول  جمادي

 ش.  ه15/3

                                           
 .»گردیم  او باز میسوي به از خداییم و ههم«.  سورة بقره156بخشی از آیه  -1
 .»نباشند«در اصل وصیت  -2
 را که در مقابل دشمنان خدا و در صـف جهـاد هماننـد سـد محکـم             انیدارد آن مؤمن    البته خدا دوست می   «. 4/صف -3

 .»کنند پایداري و کارزار می
 .نام مطهري پور تعویض نمود  توضیح اینکه شهرت نامبرده علی اوغان فرزند حاج حسین بود که فامیل خود را به-*
چه منقـول و    ) 1: ( آمده و در پایان وصیت این توضیح آمده        1 واریز نمایند عدد     در کنار عبارت بانک مرکزي    )  الف -*

 .چه غیرمنقول



 287 اوغان، علی     ¹استان سمنان 

 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I پس از من سعی کنید مرگ مرا هرچه زودتر فراموش کنید. 
I توانستم آن را در راه خدا و میهن خود بدهم جان ناقابل من تنها چیزي بود که می. 

 غالمرضا :نام
 ایجی :خانوادگی  نام

 محمدعلی :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1340ونهم دي   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
  دیپلم:تتحصیال

  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1360وپنجم آذر   بیست:تاریخ شهادت
  گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

نمـک     گلزار شـهداي روسـتاي ده      :مزار
  زادگاهش
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 غالمرضا ایجی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
بـه  « پدر و مـادر عزیـز        .پدر و مادر عزیزم، امیدوارم که حالشان خوب باشد        ضمن سالم به    

انـد و پـیش خـداي خـود       بلکه آنها زنده،شوند مرده نگویید    کسانی که در راه خدا کشته می      
هاي نبرد   پس در این صورت که من در جبهه     ،گوید   این را کتاب خدا می     1»خورند  روزي می 

پـس  . شـوم  راحت نباشید، چون من در راه خدا کشته مـی         حق علیه باطل کشته شدم، هیچ نا      
ضـمناً مـرا در قبرسـتان ده خودمـان،          . سعی کنید که مرگ مرا هرچه زودتر فرامـوش کنیـد          

 من که در این هفت جهان حتی یک ستاره هم نداشـتم             ،پدر عزیز . خاك بسپارید   نمک، به   ده
 زیاد براي مـن     . هم مرا حالل کن     تو ، مادر عزیز  .به شما ببخشم، امیدوارم که مرا حالل کنید       

از اینکـه همیـشه در زنـدگی فـردي بـداخالق            . شود   چون روح من ناراحت می     ،گریه نکن 
نامـه را در روزي       پـدر و مـادر عزیـزم، مـن ایـن وصـیت            . ام، امیدوام که مـرا ببخـشید        بوده
کلیـه  سـالم مـرا بـه    .  آذرماه16کنیم، یعنی روز دوشنبه  نویسم که همین امشب حمله می      می

خواسـت   پدر و مادر عزیزم، خیلی دلم مـی . دوستان و آشنایان و برادرانم و خواهرم برسانید  
سعی کنیـد کـه مـرگ مـرا هرچـه زودتـر             . دیدم، اما موفق نشدم     بار دیگر شما را می     که یک 

را در راه خـدا و مـیهن خـود           فراموش کنید، چون جان ناقابل من تنها چیـزي بـود کـه آن             
 خداحافظ.  دیگر عرضی ندارم.توانستم بدهم می

  غالمرضا ایجی،فرزند شما
16/9/1360 

وسیلۀ پست بـه دسـت شـما       تومان پول داشتم که امیدوارم به       هزار 3پدر عزیز، ضمناً مقدار     
 خداحافظ. برسد

                                           
 .»ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و«.  از سورة آل عمران است169 ترجمه آیه -1
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 هاي کلیدي عبارت
I من با چشمی باز و با تفکر و تعقل در این راه قدم نهادم. 
I اي از دنیا ببر که از من راضی و خشنود باشی  و به گونهاي خدایا مرا در لحظه. 
I همیشه و در همه حال به خداوند قادر متعال توکل کنید. 
I از توسل به معصومین غافل نشوید. 
I دست از یاري امام عزیز بر ندارید. 
I همواره مدافع جمهوري اسالمی باشید که ثمره خون هزاران شهید است. 
I یوي و مادي شما را از آخرت غافل کندمبادا یاد دنیا و مسائل دن . 

 مجید :نام
 ایزدبخش :خانوادگی  نام

 اهللا لطف :پدر نام 
 نصرت :نام مادر

 1341 چهاردهم آبان :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي رکن  :دمحل تول 

 شهرستان سمنان
  کاردانی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364دوم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
 الرصاص عراق  ام:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي         :مزار
  زادگاهش
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 مجید ایزدبخش
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1»ۀالجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم «
 .)7( قال علی2»اهللا  فی سبیل ان اکرم الموت القتل«

انـد کـه    ده شـده ها آفری اند که روزي اسیر خاك گردند، اگر انسان ها آفریده شده    اگر این بدن  
امـام  . قطعـه نگردنـد    هـا در راه خـدا قطعـه         هـا، ایـن انـسان       روزي بمیرند پس چرا این بدن     

 .)7(حسین
 :نامۀ بندة حقیر خداوند متعال مجید ایزدبخش متن وصیت

کبیـر انقـالب و امـت        و رهبـر  ) عـج (با سالم و درود به محضر مقدس آقـا امـام زمـان             
 هر چیز باید بگویم با چشمی باز و با تفکر و تعقـل در     پیش از .  خانوادة عزیزم   و شهیدپرور

نیت عنایت فرماید تا هدفی جز        این راه قدم نهادم، امیدوارم که خداوند منان به من خلوص          
دهـم کـه معبـودم اهللا، پیـامبر و رسـولم              شـهادت مـی   . رضایت و خشنودي او نداشته باشم     

 .اهللا است روحاهللا و رهبرم  کتابم قرآن، حزبم حزب) 6(حضرت محمد
بارالها، تو خود گواهی که من فقط به عشق تو و براي خشنودي و رضاي تـو بـه جبهـه         

 پـس   .تو آگاهی که چقدر مـشتاق زیـارت اولیائـت و زیـستن در کنـار ایـشان بـودم                   . آمدم
ظـاهر فریبنـدة     هـاي بـه      این توفیق را عنایت کن که در دم آخر در مقابل وسوسه            ،پروردگارا

 تو بیایم و مـرا نـزد اولیائـت          سوي  بهگی کنم و در اوج ایمان و کمال خلوص          شیطان ایستاد 
 . روسفید گردان

بارخدایا، تو را شکرگزارم که این بندة عاصـی و گنهکـار را بـا اسـالم آشـنا سـاختی و                       
اي از دنیا ببر کـه    گونه  اي و به     مرا در لحظه   ،پس خدایا . توفیق دادي تا در این راه قدم بردارم       

 .راضی و خشنودي و تمام گناهان مرا بخشیدياز من 
                                           

 .»مومنان جان و مال ایشان را به بهاي بهشتهمانا خداوند خریداري کرده از «.  سوره توبه111بخشی از آیه  -1
هـا   ترین مـرگ  همانا گرامی«. 123البالغه، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدي، خطبه      نهج). 7( از سخنان حضرت علی    -2

وجـود نـدارد گرچـه در تفـسیر و ترجمـۀ آن             » فی سـبیل اهللا   «در کالم حضرت امیر     . »کشته شدن در راه خداست    
 .عبارت را آورده استر است اما شهید این تمست
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یـک عمـر   . نشیند  م می ا  کنم عرق شرم بر پیشانی       وقتی به گذشتۀ خود نظر می      ،پروردگارا 
 تو آمدم، پس مـوالي مـن،   سوي بهمعصیت کردم و حال با دست خالی و با باري از گناهان            
 . به لطف و کرمت قلم عفو بر جرائم و گناهان من بکش

 همواره از نعماتت عطا کردي و من در مقابل خطا؛ اگر بر این مصیبت آنقـدر                  تو ،خدایا 
هایم از هم جدا شود و آنقـدر       بگریم که مژگانم بریزد و آنقدر رکوع کنم که بندبند استخوان          

مگر اینکه با فضل و رحمتـت       . م زخم شود، باز من بر تو حقی ندارم        ا  سجده کنم که پیشانی   
 .ياز این بندة حقیرت درگذر
 :و اما سخنی چند با مردم

اگرچـه تمـام    . حال به خداوند قادر متعال توکل کنیـد          همیشه و در همه    ،امت شهیدپرور  
ـ   را دارید از شرق و غرب و سالح  تا خدا .دنیا در مقابل شما بایستد     ظـاهر مخـوف   ه هـاي ب

ین غافـل   گاه از توسـل بـه معـصوم         و هیچ  1»یداهللا فوق ایدیهم  «آنها خوفی نداشته باشید که      
دست از یاري امام عزیز برندارید و امام را تنها نگذاریـد کـه وجـود چنـین امـامی،                    . نشوید

نعمت بزرگ از سوي خداوند منّان است و اگر شـکرگزار ایـن نعمـت نباشـید، خـواري و                    
 .خذالن نصیب شما خواهد شد

ایـن راه    که ثمرة خون هزاران شهید است، باشید و در           ،همواره مدافع جمهوري اسالمی    
مـن ایـن را بـه یقـین         . ها حضور پیـدا کنیـد       از ایثار جان و مال خودداري نکنید و در جبهه         

  با اینکه کامالً راه حـق و باطـل آشـکار اسـت، بـدون عـذر        ،دانستم کسانی که در این زمان     
یابند، اگر در صدر اسالم هم بودنـد، حاضـر نبودنـد پیـامبر و           ها حضور نمی    موجه در جبهه  

هـایی   کردند؛ همچنین خانواده   هاي واهی از جهاد شانه خالی می        اري کنند و به بهانه    ائمه را ی  
کنند، شاید در آن زمان هـم حاضـر نبودنـد     که از حضور فرزند خود در جبهه جلوگیري می     

 .فرزند خود را به یاري ائمه بفرستند
 گـوییم، حـال    ات را لبیـک      اگر ما نبودیم در کربال تا نـداي مظلومانـه          ،و اما حسین جان    

 که در طول تـاریخ در فـضا در مقابـل            ،ات   مظلومانه 2»هل من ناصر  «شاهد باش که به نداي      
 ،انداز است و اکنون این ندا از حلقوم فرزند خلـف تـو بیـرون آمـده اسـت                    هر باطلی طنین  

                                           
 .»دست خدا باالي دست آنهاست«.  سورة فتح10بخشی از آیه  -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 لبیـک   ،انداز است و اکنون این ندا از حلقوم فرزند خلف تو بیرون آمـده اسـت                 باطلی طنین 
 .گفتیم

 :و اما کالمی چند با خانواده
 مقام شماست شکرگزار شما باشـم و        طور که شایسته    من نتوانستم آن   ،پدر و مادر عزیزم    

اي شما را ه  هاي خود و زحمت توانم مزاحمت   حال دیگر نمی  . در زندگی زیاد شما را آزردم     
 شما ایـن لیاقـت را       ،عزیزان من . خواهم اجر خیرتان عنایت کند      فقط از خدا می   . جبران کنم 

یـدا کردیـد کـه جـزو        شما افتخـار ایـن را پ      . پیدا کردید که فرزندتان در راه خدا کشته شود        
پس بر این مصیبت صـبر      .  این براي شما سعادتی است     ،اگر تفکر کنید  . خانوادة شهدا باشید  

 عزیزان من مبادا حرفی بزنید یـا کـاري بکنیـد کـه نـشانگر        1.»ان اهللا مع الصابرین   «کنید، که   
پـدر و مـادر     . ضعف روحیه باشد که باعث خشم خداوند و عذاب روح مـن خواهـد بـود               

 جـان خـود را فـدا    2سـالم ا اگر من امروز این توفیق را پیدا کردم که در راه دفـاع از           ،عزیزم
 .السالم آشنا کردید خاطر این بود که شما از کودکی مرا با اسالم و ائمه علیهم کنم، به

پدر و مادر عزیزم، برادران و خواهران گرامی، مبادا یاد دنیا و مسائل دنیوي و مادي شما                  
هرچـه بیـشتر بـر تعهـد خـود بـه اسـالم          . خرت غافل شوید  آغول سازد و از     را به خود مش   

این مصیبت براي شما آزمایـشی  . بیفزایید، زندگی ائمه معصومین را سرمشق خود قرار دهید 
پس سعی کنید از این آزمایش روسفید بیرون آیید تا فـرداي قیامـت     . از طرف خداوند است   

) 7(و ائمـه معـصومین    ) 3( کبـري  و زینـب  ) 3(و فاطمـۀ زهـرا    ) 6(نزد پیـامبر  
ـ      از تمام دوستان و آشـنایان و همـسایه        . سربلند و روسفید باشید    خـصوص اقـوام و      ههـا و ب

 .خویشان براي حقیر حتماً و حتماً طلب بخشش کنید
تا از مقدار مالی کـه از مـن   . کنم عنوان موکل مالی خود انتخاب می      ه شما را ب   ،پدر عزیزم  

اگـر  . ها و دیون مرا از طریق دوسـتان ادا کنیـد           حله اول تمام قرض   به جا مانده است، در مر     
در غیـر  .  ماه مرا قـضا کننـد     3چیزي ماند، بدهید تا در صورت امکان نماز پنج سال و روزة             

اگر بـاز هـم چیـزي بـاقی مانـد،           . این صورت نماز دو سال و روزة دو ماه مرا حتماً بخرید           

                                           
 .»همانا خدا یاور صابران است«.  از سورة بقره153 قسمتی از آیه -1
 .»سالم«در اصل وصیت  -2



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 296

المال را ضایع کرده باشـم و         گر احیاناً حقی از بیت    ا. مقداري را به حساب دولت واریز کنید      
زدگان و کمک به فقرا اختصاص دهید، بـه            امام و حساب جنگ    100مقداري هم به حساب     

 .نیت کسانی که احیاناً بر گردن حقیر حقی دارند
 در صورت امکان در امامزاده یحیی دفـن کنیـد و اگـر              ،ام به دست شما رسید      اگر جنازه  

 .هاي شهدا صبور باشید دست شما نرسید، امید است چون دیگر خانوادهام به  جنازه
 .امید روزي که پرچم الاله االاهللا در سراسر جهان برافراشته گردده ب

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

 62ماه   بهمن30 ،مجید ایزدبخش
 

 تومـان، نـوروز     10 تومان، جـواد خـدایی       50ن، مرتضی غریبی     توما 425پور    اسماعیل قاسم 
مـن و  ( تومان، یـک عکـس رنگـی    200آهن   تومان، خربزه کارکنان راه150دار  غریب مغازه 

 300) هـویی (اهللا    تومـان، فـضل    150به جهـان، ارزاقـی      ) آهن   پناهی در راه     شریعت جهان و 
 . تومان50 دامغان، احمد رهبر  تومان، کرایه خانه120نژاد  تومان، ابوالفضل اعظمی

 
 ]اي دیگر  نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 و اما بعد... 

 نامه بنده حقیر و عاصی خداوند متعال مجید ایزدبخش وصیت
 1.»هم الیفتنونو  ان یقولواء امنا ا الناس ان یترکوباحس«
 »اهللا  رسولاًاشهد ان الاله اال اهللا و ان محمد«
 بندة عاصی خداوند، مجید ایزدبخش که حدود دو سـال   ،ه اصلی اینجانب  نام  متن وصیت  

ام در تعاون سپاه سمنان موجود است، چون ممکن اسـت بنـا بـه مناسـب زمـان                     قبل نوشته 

                                           
گذارنـد و آزمـوده     را وا مـی   اند که همـین کـه بـه زبـان گوینـد ایمـان آوردیـم آنـان                   آیا مردم پنداشته  «. 2/ عنکبوت -1

 .آمده است» فهم«، »و هم«؟ در اصل وصیت به جاي »شوند نمی
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نامه در دسترس نباشد این چنـد جملـه را            بعضی مطالب تغییر کرده باشد و یا احیاناً وصیت        
 .نویسم  می17/11/64در تاریخ 

ام کـه بـا تمـام         ست که حقیر با تفکر و تعقل قدم در راهی نهـاده            ا  است این  آنچه مسلم  
.  اسـت ،وجود معتقدم که این راه همان راه پیامبر اسالم و ائمه، یعنی همـان اسـالم راسـتین              

. شود  البته نه به این معنی که اسالم راستین و حقیقی با تمام قوانین آن در این زمان پیاده می                  
ایـن نـسیمی از اسـالم اسـت کـه بـر مـشام مـا         «دیـدگان مـا      عزیز و نور   بلکه به گفته امام   

الشأن اسـالم شـروع و     منتهی این راه و این انقالب مسیري است که پیامبر عظیم    1.»خورد  می
اهللا و شهیدپرور، بایـد ایـن راه     لذا امت عزیز حزب   . اند   آن بوده  ةدهند   مهدیین ادامه  ةائمه هدا 

 . فر ادامه دهندرا تا آخرین نفس و آخرین ن
اگر خداي ناکرده سستی به خرج دهنـد   خواهند و اگر رضاي خدا و سعادت ابدي را می    

مگـر  . و تزلزل به خود راه دهند، به خدا قسم به شقاوت دنیا و آخرت دچـار خواهنـد شـد               
طـور سـري و علنـی مبـارزه      امامان ما همه در این مسیر براي پیاده کردن احکـام اسـالم بـه              

گر همه در این راه به شهادت نرسیدند؟ پس دیگر چرا ما راه دیگري برگـزینیم و   نکردند؟ م 
 .به ظواهر دنیاي فانی دلخوش کنیم

 شما را به خدا صبر و اسـتقامت پیـشه کنیـد و              ،پدر و مادر و خواهران و برادران عزیزم        
ءاهللا روسـفید  براي دیگران الگو و اسوه باشید تا در روز قیامت در نزد ائمه معصومین و اولیا         

همۀ ما باید سعی کنیم به تکلیف خـود عمـل کنـیم و              . بوده و دستگیر این بندة حقیر باشید      
 . کوتاهی در این زمینه هیچ فرقی با ترك واجبات دیگر ندارد

کـران    امید است خداوند اجر و عاقبت همه را خـتم بـه خیـر بفرمایـد و از دریـاي بـی                      
 .رحمت خود گناهان ما را ببخشد

توانید مطالب الزمـه      نامۀ قبلی می    خاتمه در صورت پیدا شدن و موجود بودن وصیت        در   
 کـه   ،نامه به همـین صـورت       در ضمن یک وصیت   .  کنید با هم ادغام  نامه    را از هر دو وصیت    

 موجـود   ، کـه داخـل سـاك اسـت        ، در داخل کیف سیاه جیبی حقیـر       ،نامه مالی است    وصیت
نامـه جامـۀ عمـل     در صورت عدم نیاز به این وصـیت ، باشد که با آن مقدار پولی که دارم   می

                                           
 .113، ص10صحیفه امام، ج -1
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هـاي امـام و دولـت و          هاي مناسب از کمک به مؤسـسات و حـساب           بپوشانید و در فرصت   
 صـدقه و کفـاره بـه مؤسـسۀ ایتـام            عنـوان   بهکمیته امداد و غیره خودداري نکنید و مقداري         

 . انشاءاهللا. اختصاص دهید تا خداي ناکرده حقی بر گردن ما نماند
 

 »والسالم«
 العبد العاخر العاصی
 مجید ایزدبخش

17/11/64 
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 هاي کلیدي عبارت
I چگونه زیستن و شهادت را به ما آموخت) 7(امام حسین. 
I ام که در راه رضاي خداوند باشد کنم مرگی را انتخاب کرده من خدا را شکر می. 
I دنیا محل گذران است. 
I قدر این رهبر را بدانید. 
I را فراموش نکنیدجبهه . 
I از خدا عاقبت به خیري بخواهید. 

 رجبعلی :نام
 فوالدي ایمانی :خانوادگی  نام

 علی :درپ نام 
 شکوفه :نام مادر

 1343 دوم آبان :تاریخ تولد
 روستاي فوالدمحله از توابـع      :محل تولد 

 شهرستان مهدیشهر
  ابتداییة پایان دور:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ام تیر   سی:تاریخ شهادت
  مجنونة جزیر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 فوالدي  رجبعلی ایمانی
 

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 ).دفاع(براي رضاي خدا و :  هدف از آمدن به جبهه-1
 اي مؤمنین و اي مسلمین و اي برادران من، این عمر کوتـاه را در چراگـاه شـیطان                    : پیام -2

 .قرار ندهید
آنان که چون بـه حادثـه سـخت و     «1»الیه راجعون  مصیبه قالوا اناهللا و انا   الذین اذا اصابتهم  «

 او رجوع   سوي  بهناگواري دچار شوند صبوري پیش گرفته و گویند ما به فرمان خدا آمده و               
 ».خواهیم کرد

 به ما منّت نهـاده کـه         و  سپاس خدایی را که ما را به اسالم رهنمون کرده          2]و[اول حمد    
م و عمل نماییم و صلوات بر پیامبر بزرگ و اهل بیت پاك و مطهرش کـه           مکتبش را بشناسی  

 سالم و درود بـر      ]و[کند     معبودمان دعوت می   سوي  بهما را به فرامین اسالم آشنا گردانیده و         
 تن از یارانش در صـحراي کـربال   72که با  ) 7(ابن علی   سومین اختر تابناك امامت حسین    

 درود ]و[ شهادت را به ما آموخته و سالم ]و[ن و مرگ   اند و چگونه زیست     به شهادت رسیده  
 ]و[ش امام خمینی تنها ابرمرد جهـان و سـالم           برحق نایبفرمانده مسلمین و    ) عج(بر مهدي 

 در سرزمین مقدس ایران نثار کردنـد و در          ]را[ مطهرشان   ]و[درود بر شهیدان که خون پاك       
 . هستندکنند و ناظر حاضر بر اعمال  پناه خداوند زندگی می

 4118 بـه شـمارة شناسـنامه    ، فرزنـد علـی  ،یار اینجانب رجبعلی ایمانی به نام مستعار اهللا     
نمـایم کـه جهـاد در          امامی که خدا را شکر می      12 مذهب شیعه    3،ساکن روستاي فوالدمحله  

 امامی و مرگی را انتخاب کنم کـه         12قبوالنم شیعه     راه او شرکت نمایم و این را بر خود می         
تـر از آنـم و خـود را الیـق             اوالً کوچـک  . اوند و شهادت در راه او باشد انشاءاهللا       رضاي خد 

ولـی  .  کاغـذ آورم بـر دانم که ادعاي وصیت بر شما کنم و با این دسـت گناهکـار قلـم              نمی

                                           
 .156/  بقره-1
 .آوریم و حروف اضافه را جا انداخته است که در داخل قالب می» واو«جاي این وصیت  شهید در جاي -2
 . زادگاه و مزار شهید بوده است روستاي فوالدمحله از توابع شهرستان مهدیشهر،-3
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کنم، تا کنـون در خـواب         اول از خودم شروع می    . شوم  عنوان یادبود چند جمله مزاحم می       به
اي از خـواب غفلـت بیـدار شـدم و      گویم تا اندازه بردم و خدا را سپاس می     غفلت به سر می   

  صمیم قلب  ]از[  و اهللا شرکت نمایم     او رفته و در جهاد فی سبیل       سوي  بهخودم را شناختم و     
 هدفی که دارم برسم و گناهانی انجـام دادم  ]به[لیاقت خود      با ریختن خون بی    وقبول کردم،   

 علـم   ]و[ دانایی   ]و[ نادانی بود، نه از روي حکمت        ]و[وي جهل   البته گناهم از س   . درگذري
و یک پیام کوچک به برادران این است که         . دانی  خدایا خودت بهتر می   .  از روي قلدري    نه و

.  ندهیـد و نـدهیم      قـرار  ظه عمري که خداوند بر ما وعده کرده چراگـاه شـیطان           این چند لح  
 تـا  1بیشتر به خودمان و به خداي بزرگ اهمیت بدهیم و به دستورات بیـشتر عمـل نمـاییم،          

 آخرت، البته در آخرت بیشتر چـون    در  باشیم و هم   2رستگار شویم و هم این دنیا سعادتمند      
 دنیا محل گذران است و دنیا را یک مهمـانی  .د دل نبندیدکه منزل اصلی ماست و به دنیا زیا      

حاال که مهمان خـوب     .  است 3اما مهمان خوب مهمان سعادتمند    . و یک مسافرت قبول کنید    
 . تر شویم انشاءاهللا خدا باشیم، تا آخرت که رسیدیم بتوانیم به ائمه اطهار نزدیک

خواهند به اسـالم ضـربه     می 4[...]  هر بهگویانی که جنگ را بر ما تحمیل کردند و            و یاوه  
بزنند، از پا ننشینیم و به پا خیزیم و با کفر مبارزه کنیم و منتظر نباشیم کی جنـگ تمـام مـی              

 ،پس به همدیگر تعـارف نکنـیم و از مـرگ نهراسـیم         . رسانند میشود، کی جنگ را به اتمام       
 به دنیا آمدیم براي     .د سبکبار و شهادت باش    5عاقبت باید بمیریم چه بهتر است مرگ با عزّت        

 پس آخـرت هـم سـعادتمند        ،پس مرگ که شهادت براي خدا باشد      . آزمایش و براي آخرت   
 و از سرزمین 6که از ما جدا شدند    ] را[خوشا به حال چنین مردي و قدر این عزیزان          . هستیم

ا جبهـه ر  . قدر این رهبر را بدانید و به نـدایش لبیـک بگوییـد            . مقدس ما دفاع کردند، بدانیم    
هایی که جبهه هـستند   سازد و دنیا از این جبهه و انسان اي که انسان می   فراموش نکنید، جبهه  

                                           
  .»نمایم« در اصل وصیت -1
 .»سعادت من«در اصل وصیت  -2
 .همان -3
 .خوانا نیست -4
  .»اذت« در اصل وصیت -5
 .»شدن«در اصل وصیت  -6
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بینـد ولـی بایـد در هـر کـار             مـان مـی    شنود و چشم    مان می  برند، همین که گوش     حساب می 
در ضـمن پـدر     . ، نه اینکه این پا آن پا بزنیم، اهمیـت نـدهیم           یمیبنمابصیرت داشت و قبول     

 بـشود از شـما تـشکر        1نده حقیر را رضایت دادي که چنین سـعادتی نـصیبم          جان از اینکه ب   
خواهم به یاري خداوند با صـبر         کنم و اگر شهادت نصیبم شد از شما عاجزانه می           فراوان می 

و شجاعت و بدون زحمت دیگران، بدون شک روي پاي خود بایستید و شـکر خـدا را بـه                 
مت دادم، امیدوارم مرا حـالل کنیـد زحمـت           البته در این مدت خیلی به شما زح        .جا آورید 

کسی که اینچنین خداوند را قبـول دارد پـس هـیچ            . من به شما اجرش را از خداوند بگیرید       
 فقـط   .دهد انشاءاهللا    که خداوند داد پس اجرش را هم می        2هر رنج و مصیبت   . ناراحتی ندارد 

خواهم حجاب را رعایت     دعا کنید از خداوند عاقبت به خیر بخواهید واز همه خواهرانم می           
کنند و سیاهی حجاب را سرمشق اسالم قرار دهند و اي کسانی که از این حقیر حقی دارنـد         

خـواهم یـک    اند امیدوارم مرا ببخـشند و عاجزانـه مـی           که از من حقیر دیده     اي  شکنجهو هر   
 . گذرد الناس نمی چیزي را فراموش نکنید که خداوند از حق

 . 3 تو خشنود باشی ما رستگار-رانجام کارو اي پروردگار چنان کن س 
 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 دفـن  4اي باقی ماند، دست شما رسید، با مهر کربال و بغل شهید نقی جان           اگر از حقیر جنازه   
 . 5نمایید

 من اهللا توفیق
  فوالديرجبعلی ایمانی

 دوشنبه 29/9/65

                                           
 .»نسیبم«در اصل وصیت  -1
 .»معصیت«در اصل وصیت  -2
 :  برداشت آزادي است از شعر-3

 تو خشنود باشی و ما رستگار  خدایا چنان کن سرانجام کار 
 در ارونـد رود بـه شـهادت    1364 بهمـن سـال     22جان نام یکی از دوستان و آشنایان شهید ایمانی است که در                نقی -4

 .احتماالً پسر عموي شهید است. رسیده است و در گلزار شهداي فوالدمحله به خاك سپرده شده
 .»نمائید«در اصل وصیت  -5
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 هاي کلیدي عبارت
I بشتابید، که معدن صفا و اخالص است،ها  جبههسوي به . 
I جبهه پاالیشگاه انسان است. 
I کند جبهه انسان را از گناه پاك می. 
I به ما درس خوب زیستن و خوب مردن داده است) 7(امام حسین. 
I در همه حال یار امام باشید. 
I از عالیق دنیوي بکاهید. 
I تان باشد ذکر خدا همیشه بر لب. 
I شوید  پس بشتابید که پشیمان می،جنگ ما براي خداست. 
I بیشتر به فکر جهان آخرت باشید. 
I انسانیت در زمین و زمان است) 7(امام حسین. 
I هاست چراغ فروزان بر مناره تاریخ همه عصرها و نسل) 7(امام حسین. 

 نقی :نام
 فوالدي ایمانی :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 حمیده :نام مادر

 1343 یکم فروردین :تاریخ تولد
 روسـتاي فوالدمحلـه از توابـع        :محل تولد 

 شهرستان مهدیشهر
  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ودوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروندرود:محل شهادت
 ابت ترکش اص:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 فوالدي نقی ایمانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و االنفـس و الثمـرات و بـشر      و لنبلونکم بشئ من الخوف و الجوع و نقص مـن االمـوال            «

نّاهللا و انّا الیه راجعون      مصیبۀ الذین اذا اصابتهم     *الصابرین اولئک علـیهم صـلوات      * قالوا ا 
 1» و اولئک هم المهتدونرحمۀمن ربهم و 

ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعـت        و البته شما را به سختی     «
کـه چـون بـه حادثـه          ها صابران است آنـان      یش از آن سختی   بیازمائیم و بشارت و مژده آسا     

 او  سـوي   بـه  گویند ما به فرمان خدا آمـده         ،سخت و ناگوار دچار شوند صبوري پیش گرفته       
 آن گروهند مخصوص درود و الطاف الهی و رحمت خاص خداونـد و          .رجوع خواهیم کرد  

 .»گانند آنها به حقیقت هدایت یافته
اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر است و پـس از او      حمد و سپاس خدایی را که        

 منت خدایی را که خالق خلق است و مدبر امـر، صـلوات و سـالم الهـی بـر                2.آخري نباشد 
 .  و همه انبیاء)7(پیامبر رحمت و شفیع امت حضرت محمدبن عبداهللا

ش بـرحق  نایـب و  ) عـج (سالم و درود بر فرمانده سپاه نور علیه ظلمت حضرت مهـدي            
نامـه   نوشتن وصـیت  .  سالم و درود بر تمامی شهداء و مبارزان راه خدا          .حضرت امام خمینی  

 ،براي کسی که عمري را به بیهودگی و معصیت به سر برده است کاري بـس دشـوار اسـت                   
دانم که این چند جملـه مختـصر را    لکن براي اداي دین و تکلیف الهی بر خود ضرورت می     

 . روي کاغذ بیاورم
 
 

                                           
 .157 تا 155/  بقره-1
: فرمایـد   است که ذکر صـفات الهـی مـی        ) 7(کار برده قریب به این عبارت بلند حضرت علی           تعبیري که شهید به      -2

اول است که نهایتش نیست تا به پایان رسد و آخـري  «: ترجمه»  له فینتهی و ال آخر له فینقضی   یۀااالول الذّي ال غا   «
 ).94یدي، خطبه البالغه، ترجمه سیدجعفر شه نهج(» .ندارد که سپري گردد
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 هللا الرحمن الرحیم بسم ا
 داراي شناسـنامه شـماره      ، سـاکن روسـتاي فوالدمحلـه      ، فرزند حـسین   ،اینجانب نقی ایمانی  

دهم که    با درایت و آگاهی کامل شهادت می      ) دوازده امامی ( مسلمان، شیعه اثنی عشر      ،4095
 و یـازده    )7( فرسـتاده و علـی     )6(ی نیست و حـضرت محمـد      یجز خداي یکتا خدا   

باشـند و در زمـان غیبـت حـضرت امـام          نان واقعـی آن حـضرت مـی       فرزند پـاکش جانـشی    
 ،سرپرست جامعه اسالمی به عهده ولی فقیه که در عصر مـا امـام خمینـی اسـت                 ) عج(زمان
این اعتقاد مسئولیتی بس سنگین بـر دوش خـود و همـه کـسانی کـه بـر ایـن           ] با[ .باشد  می

 . شود اند گذاشته می عقیده
مـان بـه وسـیله خـون عزیزتـرین        به وجب خاك اسالمی   در این برهه از زمان که وجب       

 وقت آن رسـیده کـه بـه    ،ترین فرزندان این امت رنگین است  و پاك )7( امام حسین  نیارا
 .یاري دین خدا برخیـزیم    ه   لبیک گفته و ب    )7( امام حسین  1»هل من ناصراً ینصرنی   «نداي  

 بـه مـا درس خـوب زیـستن و     لبیک یا اباعبداهللا، اي معنی انسانیت در زمین و زمان، اي که    
ها، امـت تـو و       خوب مردن دادي، اي چراغ فروزان بر مناره تاریخ همه عصرها و همه نسل             

 . گویند شاگردان مکتب تو از نزدیک به تو لبیک می
 شـاهد بـاش کـه مـن آمـوختم درس تـو را و       ،)3( اي فرزند پاك زهـرا    ،حسین جان  
 اما در کربالي ایران حاضر      ،ت کنم ا  م یاري ت حرکت کردم گرچه در زمین کربال نبود       سوی  به

 . باشد  شاهد باش که دوستی شما اهل بیت در دلم می.شدم و راهت را ادامه دادم
 امـام  .اما پیام من به مسلمانان باالخص شیعیان این است که در همه حال یار امام باشـید            

 بنـا  .باشـد  زمان بر ما مـی را هرگز تنها نگذارید و به نداي او لبیک بگویید که او حجت امام       
به فرموده خود امام زمان و حجت هم بر ما تمام است در برابر جنگی که بر ما تحمیل شـد                     

 از هر سـختی و مـشقت آسـانی         2قدم و صبور باشید که طبق فرموده خداوند کریم بعد          ثابت
 3»ان مع العسر یسرا«: است

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»بد«در اصل وصیت  -2
 .»و البته با هر آسانی هم سختی هست«. 6/  انشراح-3
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برش دفاع نمـودیم بعـد از آن   گذرد وقتی صبر کردیم و در برا اگر جنگ به ما سخت می    
 . که معدن صفا و اخالص است، بـشتابید        ،ها   جبهه سوي  به .به یاري خدا پیروزي خواهد بود     

کند این موقعیت بسیار گران است کـه          جبهه پاالیشگاه انسان است، انسان را از گناه پاك می         
دوران امـام   از دست ندهید بعد فرداي محـشر نگوییـد کـه مـا اگـر در                 ،مان پیش آمده   براي

جنگ مـا  . اهللا حاال که هستی بسم. کردیم ش میا زدیم و یاري     بودیم شمشیر می   )7(حسین
 . شوید  پس بشتابید که پشیمان می،که براي خداست

شکر این نعمت جمهوري اسالمی و رهبري را به جاي آوردید که خداوند بـر مـا منـت         
ها صـبور باشـیم       امالیمات و سختی  نهاده و شکر آن هم این است که در برابر مشکالت و ن            

کنـد و بـراي قبـول شـدن از ایـن       ها آزمایش مـی  چون خداوند طبق آیه فوق ما را با سختی   
صـبر نـسبت بـه      .  اگر کسی صبر نداشته باشد قاعدتاً ایمـان نـدارد          .آزمایش صبر الزم است   

کـه  ارزش اسـت کـسی         چطور بدن بی سر مرده و بـی        .ایمان، مانند سر نسبت به بدن است      
 .  خداوند با صابران است1»ان اهللا مع الصابرین«. صبر ندارد ایمان حقیقی هم ندارد

 بیشتر به فکر جهـان آخـرت باشـید چـون جایگـاه اصـلی مـا        .از عالیق دنیوي بکاهید « 
گوییم قیامت حق است وطن اصلی ما         ما که می  .  برهنه آمدیم برهنه هم باید برویم      .آنجاست
 .پس بیـاییم در دنیـا مـسافروار زنـدگی کنـیم           . ور و گذران است   دنیا محل عب  . ست ا آخرت

آدم مـسافر معمـوالً     . تـر اسـت    تـر و راحـت     بـارش سـبک   . 2»اش مختصر است    مسافر توشه 
  .بار خودش وارد شود فرستد تا سبک هایش را از پیش می عالقه

 مـال   صبري نکن، مگـر     اگر عالیق دنیوي خود از قبیل مال و فرزند را از دست دادي بی              
از خدا غافل نـشو و آن را بـه حـساب    .  امانت خدا بود در دست تو، پس رفت        ؛خودت بود 
عالقمنـدي و دوسـتی     . صلوات و رحمت خدا بر تو است اگر اهل صبر شـدي           . خدا بگذار 

 مـال،  .ها بیشتر دوست بدارد    خدا باید طوري باشد که انسان خداي خودش را از تمام عالقه           
 داده، همـه  بهتست، اینها را کی  است، اسم و رسم کدام  ا د کدام چیست در برابر خدا؟ اوال    

                                           
 .153/  بقره-1
یـا  «: در توصیف و خدمت دنیاست    ) 7(هایی که داخل گیومه گذاشتیم یادآور سخنان گهربار حضرت علی           عبارت -2

البالغـه،    نهج. (» و ما اعد الهلها و علیها      ة و انتقالها و انبأتک عن االخر      بنی انی قد انبأتک عن الدنیا و حالها و زوالها         
 ).ترجمه سیدجعفر شهیدي) 7(، سفارش به فرزندشان امام حسن31نامه 
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گذرد، این همه معصیت کردن و حرص زدن و غافـل از خـدا             دنیا باالخره می  . مال خداست 
مانیم؟ مرگ مـالزم و همـراه آدمـی اسـت، بایـد همـه                 شدن براي چه؟ مگر چقدر اینجا می      

ش در راه خـدا باشـد و چـه بهتـر کـه             بهتر که انسان از عمرش بهره ببرد و مرگ        بمیریم چه   
 .  باشدشهادت

 

 تـر   مرگ یک بار است در سـنگر بـسی فرخنـده          
 

 زیبد که در بستر بمیرد شـیر نـر          این نمی  
 

 

غرض از ایجاد آدمی در این کره خالی با این طول و تفصیل و عظمت، تکامل اسـت تـا       
 . اش گردد پس از مرگ خوشبختی حقیقی بهره

 زیـرا قـرآن   ، قرآن زیاد بخوانیـد  . در دعاها شرکت کنید    .تان باشد  لبذکر خدا همیشه بر      
 به خدا اگر با خلـوص نیـت بـه ائمـه             . به ائمه متوسل شوید    .سازد  قلب و چشم را منور می     

  .اما باید چشم بصیرت داشت.  بدون جواب نخواهد گذاشتمتوسل شویم، ما را
د، به نماز خیلی اهمیت دهید، نماز       در همه حال و در همه جا خدا را در نظر داشته باشی             

 کسی که موقع نماز واجب زورش بـه خـودش نرسـد و نتوانـد خـودش را                  .پایه دین است  
باید خود را بسازیم تا وقتی که در روز قیامـت           . بگیرد تا نماز او فوت نشود، واي به حالش        

 . به اهل بیت متوسل شدیم بتوانند ما را شفاعت کنند انشاءاهللا
 درس را بـراي فهمیـدن و بـراي    . تالش و کوشش کنیـد  ،سازان  ان عزیز، آینده  آموز  دانش 

 را  4هـا    و بـاهنر   3ها   یی رجا 2ها،   مطهري 1ها،   درس بخوانید تا جاي خالی بهشتی      .خدا بخوانید 
 . پر کنید

مـادر  . آمـوزانی را تربیـت کنیـد و بـسازید            شمایید که باید چنین دانش     ،ن محترم اهمکار 
 حجاب را رعایت کنید که هـیچ زینتـی بـراي زن بـاالتر از حجـاب          ،یزممهربانم، خواهر عز  

خـواهم کـه      والدین مهربانم، مدت ده روز روزه قضا دارم که از شـما ملتمـسانه مـی                .نیست
 . جا آورید برایم به

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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ضمناً مقداري کتاب از تبلیغات سپاه سمنان براي فـروش بـه کتابخانـه آورده بـودم کـه                    
را نیز بپردازیـد و مقـداري نـوار از کمیتـه        یه را برگردانید و پول آن     مقداري را فروختم و بق    

را نیز به جهاد بپردازیـد     فرهنگی جهاد براي فروش تحویل گرفته بودم و فروختم و پول آن           
 .  ریال را در هر ماه به جبهه اختصاص دهید10000مبلغ 

.  را به شما بدهـد     خواهم که عوضش    از همه زحماتی که برایم متحمل شدید، از خدا می          
رسیده یا ناپسندي که از من بـه آنـان رخ           ) پدر و مادر  ( آزاري که از من به ایشان        ،بار خدایا 

را سبب ریختن گناهان و بلندي درجـات و        داده یا حقی که براي آنها نزد من تباه گشته، آن          
ین برابرش از   ها به چند    اي برگرداننده بدي  . هایشان قرار ده    ها و فزونی حسنات و نیکی      مقام

 . ها خوبی
را انکار  و   گناهی که از من سر زده از روي قلدري نبوده که بخواهم خدایی ت              ،پروردگارا 

 تکنم یا دستورت را سبک شمارم و یا به پاداشت اعتراض کـنم و نـه ترسـانیدنت را، پـس                    
و  از هـر چـه خـالف تبعیـت     ، خداوندا.بنگرم ولی گناهی پیش آمد و نفسم برایم جلوه داد  

 . طلبم  بوده است از آن پوزش می)6(دوستی آل محمد
اي یافتـه یـا از جانـب مـن            اي از بندگانت که از من عقوبت و شکنجه           هر بنده  ،بارخدایا 

او رخ داده و یا حق او را از میان بـرده         ه  وسیله من ستمی ب     آزاري به او رسیده یا از من یا به        
را از توانگري خود از من خشنود سـاز و از            محمد و آل او درود فرست و او          رباشم، پس ب  

پس مرا از چیزي که فرمان تو موجب آن         . وکاست عطا فرما   جانب خویش، حق او را بی کم      
کنـد رهـایی ده، زیـرا توانـایی مـن از       ي و از آنچه عدل تو به آن حکم مـی         نگه دار شود    می

  1.آید تحمل انتقال و کیفر تو برنمی
 آمین یا رب العالمین

                                           
خدایا بـا مـن   » «.املنی بفضلک وال تعاملنی بعدلک    الهی تع «: کند  را تداعی می  ) 7( روایتی منسوب به حضرت علی     -1

 .» رفتار کن نه با عدلت خویشبا فضیلت
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 روي بدنم با مهر کربال اسامی پـنج تـن را نوشـته و    ،اي از من باقی ماند  اگر جنازه ضمناً 
 . دفن نمایید1در فوالدمحله

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
12/11/1364 

 1406االول سال   جمادي21مطابق با 

                                           
 . نام روستایی است از توابع شهرستان مهدیشهر زادگاه و مدفن شهید نقی ایمانی است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I ادي جاي داردشهید در جایگاهی بهتر از این دنیاي م. 
I که جز راه اسالم و اطاعت از امام نیست، ادامه دهید،برادران راه مرا . 
I خواهرم تو مانند زینب پیام مرا به تاریخ برسان. 
I اطاعت از امام راه شماست. 
I پیروي از اسالم وظیفه شماست. 
I امام را دریابید و تنهایش مگذارید. 
I ام باشیدهمیشه پشتیبانی روحانیت مبارز، این یاران ام. 

 نوروز :نام
 نسب ایمانی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 رقیه :نام مادر

 1339 شانزدهم مهر :تاریخ تولد
  شهر سرخه از توابع شهر سمنان:محل تولد
 راهنمایی پایان دورة :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367 پنجم مرداد :تاریخ شهادت
 آباد غرب  اسالم:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار



 323نسب، نوروز       ایمانی¹استان سمنان 

 نسب نوروز ایمانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»الیه راجعون اناهللا و انا«
 2»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون تحسبن الذین قتلوا فی سبیل ال و«

 سالم بر امت    ،)ع( امام خمینی  ]ش[ برحق نایبو یاور مستضعفین و     ) عج(سالم بر امام زمان   
 .شهیدپرور و قهرمان ایران
  دنیاةسالم بر تمام مردم آزاد

سالم بر پدر و مادر عزیزم که مرا در دامان پاکـشان، پـرورش دادنـد تـا بتـوانم سـربازي از                
 .سربازان نایب امام زمان باشم

 ملت قهرمان ایران و همرزمـان  ، برادران و خواهرم   ،ولی چند پیام براي شما پدر و مادرم        
 :دلیر و شجاع دارم

از اینکه مرا در راه اسـالم و برپـایی          :  مادر برادران و خواهر عزیزم که      پدر و اول به شما     
دهید، هیچ ناراحتی نداشته باشید که من در جایگـاهی            پرچم جمهوري اسالمی از دست می     

 .بهتر و باالتر از این دنیاي مادي جاي دارم
 کـه جـز راه      ،امیدوارم که همچون من لباس رزم بپوشید و راه مرا         : و به شما اي برادرانم     

 .اسالم و اطاعت از امام نیست، ادامه دهید
 همچون زینب، پیام مرا به تاریخ برسانی و کاخ یزیدیان را بـه           ،تو باید : و تو اي خواهرم    

ها پـرورش    ها و زینب    ها و حسن    حسین) 3(لرزه افکنی و از دامن پاك تو همچون فاطمه        
 .یابد

مـام راه شماسـت و پیـروي از دسـتورات      اطاعـت از ا ،و شما اي ملت شهیدپرور ایـران   
گذاریـد و     اید و تنهایش مگذارید کـه نمـی         امام را دریابید که دریافته    .  شماست ۀاسالم وظیف 

                                           
 .» او رجوع خواهیم کردسوي بهما به فرمان خدا آمده و «.  سورة بقره156 بخشی از آیه -1
نپندارید کسانی که در راه خدا شـهید شـدند مردنـد بلکـه زنـده بـه حیـات ابـدي شـدند و نـزد             «. 169/  آل عمران  -2

م خواهند بودپروردگارشان منع«. 
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همیشه پشتیبان روحانیت مبارز و این یاوران امام باشید که سعادت شما و نسل آینـدة شـما                
هـاي    بجنگیـد و کـاخ   !در گرو همین اطاعت است و شما اي همرزمان و اي برادران پاسدار            

ستم را یکی پس از دیگري ویران کنید که پیروزي با شماست و بدانید تـا زمـانی کـه فقـط            
 .جنگید، پیروزي با شماست  که راه اسالم است می،براي خدا و اسالم و راه امام

 تـو بنگـار کـه مـا فقـط بـراي اسـالم               ،تـاریخ ؛   تـو بنگـر    ، امام زمان  ؛ تو شاهد باش   ،خدایا«
 .جنگیم می

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 1/3/1360مورخه 
  نوروز ایمانی،برادرتان
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 هاي کلیدي عبارت
I تا آخرین قطرة خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد. 
I وجود چنین رهبري جاي شکر دارد. 
I اسالم و قرآن و روحانیت را تنها نگذارید. 
I اهللا را ادامه دهید فقط خط اهللا و راه روح. 
I کنم اهللا تقدیم می من جان و خون خود را به خدا و حضرت روح. 
I پرور مبادا امام را تنها بگذارید اي ملت شهید. 

 محمد :نام
 ایمنی :خانوادگی  نام

 محمدحسین :پدر نام 
 کبرا :نام مادر

 1343 یکم مرداد :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع       روستاي نعـیم   :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  دیپلم:تحصیالت
 هسپا :کننده ارگان اعزام

 1363 شانزدهم اسفند :تاریخ شهادت
  بوکان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمد ایمنی
 

  الرحمن الرحیم اهللا بسم
 امیـد امـام و     سـالم بـر    با امام خمینی و    برحق او   نایب  و )عج(امام زمان  درود بر  سالم و ا  ب

سـالم بـر ملـت       درود و  با خانواده شهیدان و   هیدان و با سالم بر ش     و خمینی 1[...]امت آیت 
 خونم سنگر اسالم را     ةید تا آخرین قطر   یبگو  سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و       .شهید پرور 

 )7(حسین در تمام کربالها با  با خداوند پیمان بستم تا در تمام عاشوراها و         ترك نکردم و  
 احکام اسالم در زیر پـرچم اسـالمی   ۀکه هم خالی نکنم تا هنگامی را سنگر او و همراه باشم 

  مـنش چنین رهبري با ایـن   این از شکر کنید، اي ملت قهرمان.به اجرا درآید  )جع(امام زمان 
  قـرآن و   ،مال اسـ  .تـاریخ اسـالم نبـوده اسـت        2 [...] این نعمتی  و شعور    درك و   این  و عظیم

  رزمنـده  3[...]دیگـر از     آخرت در دین اسـت و      تنها نگذارید که سعادت دنیا و      روحانیت را 
 بـا  . راه است اینادامه دهند که تنها راه سعادت فقط راه روح اهللا را     که فقط خط اهللا و     4[...]

 .یـم ر دا گرفتـاري چه    چه غم و    دیگر ،باشد  می) عج( کل قوا امام زمان    ةدانیم فرماند  اینکه می 
 اي  . الهی دچار خواهیـد شـد      5بالیاي] به[تنها بگذارید که      مبادا امام را   ،اي ملت شهید پرور   

خونم متـاعی   که به شما جز      6[...]محراب   در   )7(ید که علی  میر مبادا در غفلت ب    ،جوانان
هدیـه بـه     من تقدیم بـه تـو و       مقدار   هم جان بی    این اینک این خون من و     ندارم که بدهم و   

 . کبیر خمینی،روح تو
ـ     ه حال که ب   ، تو  ضعیف  این مخلوق درمانده و    ،خدایا   از درگاهـت    را او هآمـد  وسـوي ت

 .از درگاهت ناامیدش مگردان بیامرز و  گناهانش رامران،

                                           
 .خوانا نیست -1
 . یک خط از وصیت خوانا نیست-2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .»بالیه«در اصل وصیت  -5
 . یک خط و نیم از وصیت خوانا نیست-6
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نمـاز   بقیـه را    و 1]بگیرنـد  [ماه روزه  2 برایم    بدهید  چقدر که من پول دارم     هر ،پدر جان  
اید که امام چقـدر دربـاره         خوشحال باشید که جزء خانواده محترم شهدا قرار گرفته         .بخوانند
 2.گوید آنها می

 منییمد امح
 

به والیـت    ونیستندکه پیرو خط سرخ امام خمینی   آنان،اگر فیض شهادت نصیبم گشت   
  شهدا آنـان را    دماء اما باشد که     ، من حاضر نشوند   ةبر جناز  و من نگریند  بر ،اعتقاد ندارند  او

 مبادا از رفـتن فرزنـدانتان بـه         ، اي مادران  .به رحمت الهی نزدیکشان کند     نیز متحول سازد و   
بدهیـد کـه تحمـل      زینب رابتوانید جوا  محضر خدا نمی در3[...]ه جلوگیري کنید که  هبج

 . شهید را نمود72
  سیاه برتن نکنید   ۀ جام ،که من شهید شدم    خواهم در صورتی    از شما می   ،مادر عزیز  پدر و  
ـ   خـود انتخـاب کـردم و       ]را [ زیرا که ایـن راه     ،براي من ماتم نگیرید    و  سـویش رفـتم و      هب

هـم اکنـون در نزدیـک        و  رسـیدم  ،سته که همان شهادت     ، خود ۀ آرزوي دیرین   به جامسران
خـشنود گـردد    4[...]، امیدوارم از من راضی باشید و    مادر عزیزم  پدر و  . هستم ، اهللا ،معشوقم

جسم ضـعیف    امیدوارم که بتوانم با تقدیم خون ناچیز و       و مرا بیامرزد و پدر و مادر عزیزم،         
افتخار کنیـد    صبور باشید و .فراهم کنم  شما را   عزیزمان رضایت خدا و    امام خود به اسالم و   

 امیـر و    اکبـر و   5مانبـرادر  از .ایـد   امام کرده  پاي  خاكفداي اسالم و     تان را  که فرزند کوچک  
خـاطر اینکـه      نکند به  ،مادر  پدر و  .خواهم که مرا ببخشند    خواهرم زهرا می    و مهدي و   میدح

 .مدن برادرانم به جبههمن شهید شدم مانع شوید از آ
 مـرا   ،ه سـر زد    مـن  کـار خالفـی از     خواهم که اگر بدي و     آباد می  قریه نعیم از کلیه اهالی     

 از .خواهم که مـرا حـالل کننـد     فامیل می  ۀکلی دایی و  و عمو ها و  ها وخاله  از عمه  ببخشند و 
                                           

 .فتاده استجا ا -1
آبـادي    تومان به محمد رحیم100«: شهید ایمنی پایان صفحه اول را امضاء کرده و این جمله را نیز اضافه کرده است           -2

 .» بپردازید،فرزند حاج حسین بدهکارم
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .»برادرم«در اصل وصیت  -5
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در خواهم     می  از دوستان و رفقایم    .که مرا ببخشند و حالل کنند     خواهم   رفقایم می  دوستان و 
 کسانی که از من طلبی دارند به پدرم مراجعـه       ۀکلی  منافقان بکوشید و   افشاءدر   خط اسالم و  

 .مرا حالل کنند بگیرند و طلب خود را کنند و
 زنده ه دوبار و کشته شوم  ]نشناسان [ آن خدا  به دست توانستم صدبار     اي کاش می   ،خدایا 

 .م تا با دشمنان اسالم مبارزه کنمدش می
تـداوم انقالبـم بـه جبهـه مـی روم نـه              به منظور احیاي دینم و      و تو اینک به یاد     ،خدایا 
 . مقام ونام یا انتقام و خاطر به

 1 [...]خدایا
 .و با هدف شهید شد) 7( در راه حسین2[...]تفاوتی  مبادا در حال بی و عبادت شهید شد

 

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار
 االتماس دع

                                           
 .یک جمله خوانا نیست -1
 .چند کلمه خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I لبیک گفتن به فرامین امام است، میعادگاه عاشقان،هدفم از آمدن به جبهه . 
I اي امت شهید پرور هرگز این امام را تنها نگذارید. 
I منافقین را رسوا کنید. 
I شهادت فیض بزرگ است. 
I از یاري اسالم غافل نشوید. 

 رسول :نام
 ایوانکی :خانوادگی  نام

 اهللا حجت :پدر نام 
 نزاکت :نام مادر

 1350 هفتم شهریور :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــوانکی از تواب ــهر ای  ش

 شهرستان گرمسار
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365سوم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 رسول ایوانکی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و«
 ،نام اهللا یگانه قانونگذار جهان هستی و با سالم و درود به رهبر کبیر انقـالب اسـالمی                   به 

شکن و با سالم و درود به رزمندگان کفرسـتیز اسـالم، ایـن شـیران               خمینی بت  ،پیر جماران 
  . و درود بر امت شهیدپرور و غیور ایرانروز و زاهدان شب و با سالم

 از ]اسـت کـه   [هدف من از آمدن به میعادگاه عاشقان لبیک گفتن به فرامین امام امـت               و   
جبهـه رفـتن از اهـم واجبـات اسـت یعنـی از نمـاز                «: گوید که   آورد و می    جماران ندا برمی  

  2.»تر است واجب
مان را تماشا کنیم و ببینیم که دشمن         انخون غلطیدن عزیز     توانیم بنشینیم و به     چگونه می  
ایـم و      به کشور ما تجاوز کرده و ما در خوابی عمیق فرو رفته            4 و بعث عراق   3ها  ابرقدرت ،ما

 هرگز ایـن امـام را تنهـا نگذاریـد و از فکـر جبهـه منحـرف نـشوید و                      ،پرور  اي امت شهید  
اریـد و بدانیـد کـه پیـروزي      و از میانـشان برد 6» کنیـد 5اهللا را رسـوا    منافقین در لباس حزب   «

                                           
 بـه حیـات ابـدي شـدند و نـزد       نپندارید کسانی که در راه خدا شـهید شـدند مردنـد بلکـه زنـده       «. 169/  آل عمران  -1

 .»پروردگارشان منعم خواهند بود
در حال حاضر تمام افرادي که     «: دهد   حضرت امام در پاسخ استثنایی مبنی بر وجوب رفتن به جبهه چنین جواب می              -2

باید به مقامات مسئول مراجعه نمایند و چنانچه تشخیص دادند که جبهه به آنهـا نیـاز                 قدرت دارند به جبهه بروند،      
، جنگ و صلح در اندیشه امام       24تبیان، شمارة   (» دارد، واجب است به جبهه بروند و بر هر کار دیگري مقدم است            

 ).163خمینی، ص
 .»ها عبرقدرت«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .»ارصو«در اصل وصیت  -5
هـا کنـار نرفتـه بـود، برخـی از       ها و گروهک هاي پس از پیروزي انقالب که هنوز پرده از نقاب برخی گروه              در سال  -6

زدنـد، از جملـه    هـا ضـربه مـی    ها نفوذ کرده بودند و از درون به سازمان عوامل و عناصر منافقین در نهادها و ارگان  
یافتـۀ منـافقین      پیامد مأموریت سازمان  » دفتر ریاست جمهوري  «و نیز انفجار    » حزب جمهوري اسالمی  «انفجار دفتر   
 .دهد که مواظب این افراد باشند شهید ایوانکی هشدار می. کوردل بود
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باشد و با همت شما و برادرانتـان پیـروزي            نزدیک است و اسالم در چند قدمی پیروزي می        
 . آید دست می  کامل به

 بـراي مـن   ،اگر من به این فیض بزرگ یعنی شهادت نائل شدم: ام و اما سخنی با خانواده    
فقـط  . گرییـد    براي فرزندتان می   چون دشمنان اسالم کور شوند و نبینند که شما        . گریه نکنید 

 .امام را تنها نگذارید و از یاري اسالم غافل نشوید
 » اهللا و برکاتهۀرحموالسالم علیکم و «

 

 »به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم و طول عمر امام امت«
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم ما براي پیروزي اسالم به جبهه آمده. 
I ی شدن فرزندت در راه اسالم ناراحت نباشپدرجان، از قربان. 
I در جستجوي علم و پیرو ائمه معصومین باشد،فرزندم . 
I پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنید. 
I پیرو رهبر عزیز باشید. 

 غالمرضا :نام
 انجیحبابا  :خانوادگی  نام

 غالمعلی :رپد نام 
 فاطمه :نام مادر

 1344 دهم بهمن :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي حسین  :محل تولد 

 شهرستان شاهرود
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365 پنجم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 339یان، غالمرضا     جح بابا¹استان سمنان 

 غالمرضا باباحجیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 به نام خداوند بخشندة مهربان

 .کنیم  می2 ما ز خدا هستیم و به سوي او رجوع1»ه راجعونالی اناهللا و انا«
اهللا، السالم علیک یـابن امیرالمـؤمنین         السالم علیک یا ابا عبداهللا، السالم علیک یابن رسول        «

  3» الزهرافاطمۀوابن سید الوصیین، السالم علیک یابن 
 و درود بـه     و با سـالم   ) 3( منجی عالم بشریت مهدي فاطمه     4با سالم و درود به یگانه      

شکن و با سالم و   خمینی بت ، خورشید درخشان  ، امام امت  5، این پیر جماران   ،نایب برحقش 
زمین و با سـالم و   درود به شهداي اسالم از صدر اسالم و از کربالي حسین تا کربالي ایران    

  6.هاي مفقوداالثرها هاي شهدا و خانواده درود به خانواده
 .  شما را از پروردگار بزرگ خواستارم سالمتی،پس از تقدیم عرض سالم

  :اش نامۀ غالمرضا باباحجیان به خانواده وصیت
پـدر و مـادر   .  امیدوارم که حال شما خوب باشـد    ، سالم علیکم  ،پدر بزرگوارم و مادر عزیزم    

 عفـو  ]را [ امیدوارم که فرزند خودتان غالمرضا را ببخشید و این بنـدة گنهکـار خـدا               ،عزیزم
 ما براي پیروزي اسـالم بـه جبهـه    ،مادر جان. ییدوارم که شیرت را حاللم کن  ام ،مادرم. کنید
ـ  امیـدوارم اگـر قربـانی در راه خـدا داد      ،انشاءاهللا اگر خداوند از مـا قبـول کنـد         . ایم  آمده  ،دی

 امیـدوارم کـه اگـر شـما از مـن            ،مادرم. اید  ناراحت نباشید چون براي خدا فرزندتان را داده       
را در  ) 3( زینـب  ، اي مادر مهربانم   ،مادرم.  من را ببخشید   دیدید 7اذیتی، آزاري، برخوردي  
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 خـود  1ۀرا پیش  خدا صبرخاطر به. وارد آمد ) 3(هایی بر زینب کبري     چه مصیبت  بیاورنظر  
 من فرزنـد بـدي بـیش       ، اي پدر  ،پدرم. نباشد طوري گریه کنید دشمن شاد بشود      . قرار دهید 

 ،تی که کشیدید این بندة گنهکار را بـزرگ کـردي     امیدوارم پدر جان از زحما    . براي تو نبودم  
 از این ناراحت نباش   ،پدر جان .  باشد 2به بزرگی خودت این حقیر را ببخشد و از من راضی          

 پیروزي اسالم چیزي    3مان جز   ما هدف  ،پدر جان . که فرزندت در راه خدا قربانی شده است       
 . دیگر نیست

 وصیتی به تـو  چه هستم 4[...]من که  . عزیزي چه وصیت بکنم   ] که[به تو    ،همسر عزیزم  
م چند مدتی که با هم زندگی کردیم جز خـوبی         ا  همسرم، براي اینکه در زندگی    . کنم  عزیزي  

.  امیدوارم که این بندة گنهکـار خـدا را ببخـشید   ،همسرم. گر ندیدم ی چیزي د  ]ي[از تو عزیز  
 اگـر  ،راه هـست  آن مـسافري کـه در بـین          ،همـسرم . ی من را ببخـش    ،اگر بدي از من دیدي    

 انشاءاهللا اگر سـالم بـه   . صالح دست خودت هست هر اسمی که گذاشتی     ،انشاءاهللا سالم بود  
انشاءاهللا اگر خداوند به او تـوفیقی  .  از او مواظبت بکنید و او را خوب تربیت بکنید     ،دنیا آمد 

د  که به آن عمل کن     یداد درسش را بخواند و در جستجوي علم و دانش باشد و علم و دانش              
.  و والیـت فقیـه بکنـد       )3(و جز خدا کسی را پرستش نکند و پیروي از ائمۀ معـصومین            

 امیـدوارم کـه در شـهادت بـرادر کوچکـت       ، اي بزرگـوار   ،گونـه    اي زینب  ، صدیقه ،خواهرم
 اسـت و مـا بـراي        )7( اسالم در خطر بـود، راه مـا راه حـسین           ،خواهرم. ناراحت نباشید 

امیدوارم که صـبر را پیـشه       . کنیم]می[ن را فداي اسالم     پیروزي اسالم به جبهه آمده و جانما      
 ،خـواهرانم .  وصـیت مـن بـه تـو همـین اسـت        ،خواهرم. کنید و از فرزندانت مواظبت کنید     

تـان    امیـدوارم ایـن بـرادر کوچـک        ،برادرانم. امیدوارم که برادر خودتان غالمرضا را ببخشید      
بان والیـت فقیـه باشـید و اقـوام و        غالمرضا را ببخشید و پیروي از رهبر عزیز کنید و پـشتی           

اگر در طول عمرم به شما بـدي        .  امیدوارم که این بندة گنهکار خدا را ببخشید        ،خویشاوندان
 وصیت من به شما این است که مرا ببخـشید و مـن   ،اي همسایگان عزیز.  مرا ببخشید  ،کردم
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ایـن اسـت   ] اشـم [ وصیت من به     ،ام  محلی  اي برادران هم  . ندیدم] ي[جز خوبی چیزي دیگر   
که فقط مرا ببخشید و پیروي از رهبر عزیز کنید و پیرو والیـت فقیـه باشـید و اي بـرادران                       

  1.عزیز وحدت و یکپارچگی را حفظ کنید براي مردم
 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 2»الیه راجعون اناهللا و انا«
 تـاریخ تولـد   ،17 فرزند غالمعلی باباحجیان، شماره شناسنامه ،یانحججانب غالمرضا بابا    این

ام و     را قـرار داده    ، بـرادرم  ، خود را پدرم قرار داده و در نبود پدرم غالمحسین          3 وصی ،1344
گونه تصرفی ندارد و میل همسرم         هیچ ]حق [کس  تمام اموالم در اختیار همسرم است و هیچ       

 ،و ایـن حقیـر  . دنیا آمـد بـه او ببخـشد، دسـت خـودش هـست           هست اگر فرزندم سالم به    
 تومـان بـه خـواهرم صـدیقه     1000 ماه روزه بدهکار هستم و مبلغ     5/2 ، باباحجیان غالمرضا

د بـرایم   یخواه  دهم خرجی که می      می 4قسط که دارم    4سطبدهکار هستم و دو عدد دفترچۀ ق      
 2 و 5ندازیـد یدهد خرجم کنید، زیاد خودتان را به زحمـت ن        بکنید، همانی که بنیاد شهید می     

  .ماه هم برایم نماز بخوانید
 یانجحغالمرضا بابا

 3/10/65در مورخ 
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 هاي کلیدي عبارت
I ما باید از انبیاء سرمشق بگیریم. 
I کنند خورده اسالم عزیز مبارزه می تمام رزمندگان اسالم با دشمنان قسم. 
I همۀ ما باید فداي اسالم شویم. 
I همۀ باید فداي مکتب اصیل اسالم بشویم. 
I به تمام جهان صادر کنیمما باید انقالب اسالمی را . 
I همگام با رهبر عزیز، این پیر جماران، ابراهیم زمان، رهرو مکتب اسالم باشید. 
I امام را تنها نگذارید. 
I پرور رهرو مکتب اسالم باشند تا هرگونه توطئه علیه اسالم را از بین ببرند امت شهید. 

 علی :نام
 بابا صادق :خانوادگی  نام

 رجبعلی :پدر نام 
 سکینه :نام مادر

 1344 یکم فروردین :تاریخ تولد
 روســتاي گــرمن از توابــع :محــل تولــد

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

 1363 یکم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
 انفجار موج :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی باباصادق
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»الصدیقینبسم رب الشّهداء و«

 . امام را دعا کنید
اینجانب، علی باباصادق که به امید خداوند متعال عازم جهاد با کفـار بعثـی و تمـام اجانـب          

 : کنم نامۀ خود را شروع می دیگر هستم، وصیت
اکنون باید پیرو راه آنهـا        که سرمشق تمام مسلمین جهان از انبیاست، ما هم          آري، همچنان  

الم از تمام وجود خود بگذریم و همانند تمـام رزمنـدگان اسـالم بـر          باشیم و براي یاري اس    
که   همچنان. خوردة آن مبارزه کنیم     علیه هرگونه توطئه و جنگ با اسالم عزیز با دشمنان قسم          

مـا هـم    . گوید همۀ ما باید فداي اسالم شویم        شکن می   رهبر عزیز، ابراهیم زمان، خمینی بت     
تا انقالب اسالمی خود را به تمام جهان صـادر کنـیم و            باید فداي مکتب اصیل اسالم شویم       

 . مانند انبیاي خود از اسالم تا آخرین نفس حمایت و پشتیبانی کنیم
 2، که خودش به ما عنایـت کـرده،        ]را[خواهم که این رهبر بزرگوار        از خداوند بزرگ می    

دپرور ایـران   پیامی که به امت شـهی 4]چیزي[ دارد و تنها  3خودش از جمیع بلیات محفوظش    
دارم این است که همگام با رهبر عزیز، این پیر جماران، ابراهیم زمان، رهرو مکتـب اسـالم                  
باشند تا هرگونه توطئه علیه اسالم را از بین ببرند و ما عاشقان راه اهللا تا رسـیدن بـه آرزوي              

 . خود، که همان پیروزي اسالم است، از پاي نخواهیم نشست
واهم که اگر انشاءاهللا تعالی خداونـد شـهادت را نـصیبم کـرد، در        خ  از خانوادة خودم می    

. سوگ من هیچ ناراحت نباشند و حتی اگر جسدم هم به دستشان نرسـید، ناراحـت نباشـند                 

                                           
 .»بسم رب شهداي و صدیقین«در اصل وصیت  -1
 .»انایت«در اصل وصیت  -2
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. اگر شهید شدم، در زادگاه خود گرمن دفن کنیـد         . من به آرزو و هدف دیرینۀ خودم رسیدم       
 . امام را تنها نگذارید. خوردة اسالم مبه امید پیروزي نهایی اسالم بر علیه دشمنان قس

 

 علی باباصادق



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 348

 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I تنها راه سعادت اعتصام به حبل خداست. 
I برادران و خواهران در کشتی والیت قرار گیرید. 
I پیوسته با روحانیت حرکت کنید. 
I جامعۀ بدون روحانی مثل ماهی بدون آب است. 
I ها مقید به احکام اسالم باشندها را خوب تربیت کنید تا آن بچه. 
I پدرم همیشه در خط والیت فقیه باقی بمان. 
I پدرم به دستورات و احکام اسالم مقید بمان. 

 محمدمهدي :نام
 بابامحمدي :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
 یهرق :نام مادر

 1338 دوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1361وسوم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي روسـتاي اردیـان    :مـزار 
  زادگاهش
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 محمدمهدي بابامحمدي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 ون رحمت اهللا واهللا غفـور جاهللا اولئک یر سبیل  ان الذین آمنوا والذین هاجروا و جاهدوا فی    «
 1»]رحیم[
 صـدر اسـالم تـا شـهداي کـربالي       از شـهداي  درود به روان پاك شهداي اسالم   سالم و  

حسین و از شهداي کربال تا شهداي انقالب اسالمی ایران و شهداي جنـگ تحمیلـی عـراق                  
 بزرگ رهبر انقـالب اسـالمی   ، شیعهو زعیم عالیقدر علیه ایران و سالم و درود به رهبر کبیر          

ـ     ،ایران ران و سـالم و درود بـه روحانیـت متعهـد و مبـارز و                 بنیانگذار جمهوري اسالمی ای
حـال کـه ایـن سـعادت     . پرور و ایثارگر ایران اسـالمی  مسئول و سالم و درود بر امت شهید      

 و تمـام بنهـیم  در آییم و در راه اسـالم    ه  نصیب ما شده و نور حق بر ما تابیده تا از ظلمت ب            
عنـوان وصـیت در     مطالبی چند را بـه ،متوفیق اینکه بتوانیم در جهاد علیه کفار شرکت بنمایی    

تر از آن هستیم در مقابل شهیدان بـزرگ گمنـام     البته ما خیلی کوچک.نمایم این نامه ذکر می   
 .دهیم کار را انجام می  ولی برحسب وظیفه شرعی این،که چیزي بنویسم

 اینکـه اگـر راه سـعادت را         :اول یک صحبتی بـا بـرادران و خـواهران دینـی خـود دارم               
اي اسـت کـه در     و این حبـل خـدا رشـته    2»باید اعتصام پیدا بکنند به حبل خدا      «خواهند    می

 در 3]را[ راه ةدهنـد   یعنی نبوت و امامت و ادامـه .باشد دست انبیاء و اولیاء اهللا و صالحین می    
 پـس بایـد مـا در ایـن زمـان            ،باشـد    والیت فقیه می   4]در دست [) عج(عصر   غیبت ولی  زمان

 مـرد  ، والیت فقیه در این زمان5]این[م به والیت که همان حبل خداست و   اعتصام پیدا بکنی  
. باشـد   اهللا خمینی می    شناس واقعی مرجع عالیقدر حضرت روح       آگاه و مجاهد بزرگ و اسالم     

                                           
آنان که به دین اسالم گرویدند و آنان که از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند اینـان                   «. 218/ بقره -1

 .»ر آنان بخشنده و مهربان استامیدوار به رحمت خدا باشند و خدا ب
 . سورة آل عمران103بخشی از آیه . »واعتصموا بحبل اهللا«. عبارت شهید ترجمه جزیی از این آیه است -2
 .اضافه است» را«واژة  -3
 .اضافه است» در دست« -4
 .اضافه است» این«واژة  -5
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و برادران و خواهران در کشتی والیـت قـرار گیریـد و خـود را دور مکنیـد کـه در دریـاي           
 چـون   ،ه با روحانیت در جامعـه حرکـت کنیـد         حوادث غرق خواهید شد و همیشه و پیوست       

 یعنی جامعـه بـدون روحـانی و    ،جامعه بدون روحانی مانند ماهی است که در خشکی باشد 
 . باشند هاي متحرك می  بلکه مرده،ماهی بدون آب زنده نیست

هاي حق علیه باطل این اسـت کـه            دیگر من با رزمندگان اسالم در تمام جبهه         و صحبت  
 چون  ؛ حتی اگر به قیمت جان ما تمام شود        ،باشد  ما جنگ جنگ تا پیروزي می     برادران شعار   

شود پس براي حاکمیـت        تازه با شهادت زندگی جاوید ما شروع می        ،شهادت آرزوي ماست  
نظـر فرمانـدهی      باید کوشش و جهاد نمود و همیشه زیر        1[...]قانون اهللا بر جامعه انسانی و       

 در مقابـل شـما       خـوب دیگـر مـا چیـزي نـداریم          .یدیمامستقیم والیت فقیه انجام وظیفه بن     
من از دور دست و بازوي تواناي شما را که دست        «: فرماید   وقتی امام بزرگوار ما می     .بگوییم

 نـداي امـام      ایـن  که به  3[...] 2»کنم   می افتخاربوسم و بر این بوسه        خدا بر باالي آن است می     
 .عنوان یک جنداهللا باشیم بهخواهد  گونه که اسالم می پاسخ مثبت دهیم و آن

 را فرزنـدانی  از اینکه توانـستی  ، پدرم:بستگان خود دارم   هم ام و   و صحبتی هم با خانواده     
 تـا  3 توست که توانستی 4 جامعه تحویل دهی که در خط امام باشند و این باعث افتخار           ]به[

واهم که ماننـد همیـشه      خ   جهاد کنند و از شما می      6 [...]ها بفرستی تا     جبهه 5از فرزندان را در   
احکام اسالم مقید بوده و همیـشه در خـط والیـت فقیـه     و صبور بوده باشی و به دستورات       

تـوانم زحمـات     مـن نمـی  .باقی بمانی و فرزندان دیگرت را هم در همین راه هدایت بنمایی  
 ؛ ما زحمت بسیار کشیدي و من فرزند خوبی برایـت نبـودم و کمتـر کنـار شـما بـودم       7[...]
 . وارم که من را حالل کنیدامید
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بوسم و به ایـن بوسـه افتخـار     که دست خداوند باالي آن است میاینجانب از دور دست و بازوي قدرتمند شما را         « -2

 .)17تبیان، دفتر چهل و هفتم، قواي مسلح در اندیشه امام خمینی، ص(» کنم می
 .خوانا نیست -3
 .»فتخار«در اصل وصیت  -4
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 .خوانا نیست -6
 .در وصیت افتادگی دارد -7
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 در خانواده با اخالق خوب رفتار کن و به خانۀ بابا اینها هم حتماً سر بـزن و       ،و پدرجان  
 باشـی و    1[...] و     امیدوارم که چـون همیـشه مقـاوم        ،از احوال آنها جویا باش و اما مادرجان       

 و از شـما  خداوند در آخرت جزاي خیر به شـما عطـا بفرمایـد و مـا را حـالل بکـن مـادر            
خواهم که براي من گریه نکنید و در میان مردم حالتی نگیرید که بگویند چقدر ناراحـت                  می

 شـهید هـستید خوشـحال باشـید و خـود را در کنـار                ةعنوان خانواد    بلکه از اینکه به    .هستید
هاي دیگر را خوب      خواهم که بچه    هایی بگذارید که چند تا شهید دادند و از شما می            خانواده

یت کنید و آنها را مقید به احکام اسالم بنمایید و تابع روحانیت باشند و دیگر بـرادران و                   ترب
خواهرانم عسکر، حجت، احمد، حسین و فاطمـه، لـیال و ملیحـه امیـدوارم کـه بتوانیـد راه                    
شهیدان را ادامه دهید و در راه تعالیم اسالم کوشا باشـید و خـود را بـراي جانبـازي در راه                       

 در یک تـشکیالت منـسجم      یو سعی کنید براي یادگیري فرهنگ اسالم      . بنماییداسالم آماده   
 حتماً حزب جمهـوري اسـالمی   ،حضور داشته باشید و اگر خواستید در تشکیالتی کار کنید         

 بود و هست و از بقیـه        2 مظلوم ما مرحوم بهشتی     شهید بزرگ  ،را انتخاب کنید که الگوي آن     
 و امیـدوارم کـه در راه خـدا همیـشه کوشـا باشـید و               کنم  اقوام و بستگان طلب حاللیت می     

 . انقالب باشید و راه شهیدان را ادامه دهید]خط [همیشه در
 

 محمدي  بابامحمدمهدي
6/2/61 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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 هاي کلیدي عبارت
I هاست دین اسالم برترین دین. 
I شیاطین و منافقین و ملحدان استة ماه جماران، درهم کوبند،امام . 
I اي خورشید فروزان جهان تا آخرین قطره خونم به تو وفادار بودم. 
I امام امت را تنها نگذارید،اي ملت مظلوم . 
I هاي دشمن غافل نشوید از توطئه. 
I دیتر شرکت کن  نماز جمعه باشکوهها و در راهپیمایی. 
I از خون شهیدان پاسداري کنید. 

 حسین :نام
 بابایی :خانوادگی  نام

 قربانعلی :پدر نام 
 عذرا :نام مادر

 1342 دوم دي :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363یکم اسفند  و  بیست:تاریخ شهادت
 رة مجنون جزی:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین بابایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا فیقتلـون و    یقاتلون فی سبیلالجنـۀ ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم         «

هللا فاستبـشروا    مـن ا   ه واالنجیل والقرآن و من اوفی بعهـد       التوریۀیقتلون وعداً علیه حقا فی      
 1.»و ذالک هو الفوز العظیمبه ببیعکم الذي بایعتم 

کنـد و آنهـایی    به درستی که خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري می            «
این وعدة  . کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و با خود کشته شوند              در راه خدا جهاد می    

اي اهـل  .  و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر کیـست قطعی خداست که در تورات و انجیل      
دهم که این معامله بـا خـدا بـه حقیقـت سـعادت و                 ایمان شما را در این معامله بشارت می       

 . »پیروزي بزرگی است
 سالم علیکم جمیعاً و برکاته 

.  مظلومـان و در هـم کوبنـدة سـتمگران           دهندة نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و یاري         به
 چـه   ؛ت کـه بایـد رفـت       اس ست که باید پیمود و سفري      ا  راهی ،برادران و خواهران مسلمان   

بهتر است در حال خدمت به اسالم و مملکت شریف و مظلوم ایران شربت شهادت نوشـید            
ست که اولیاءاهللا آرزوي آن را داشتند و از         ا   و با سرفرازي به لقاءاهللا رسید و این همان راهی         

گـوارا بـاد شـربت شـهادت بـر شـهداي راه       . کردند ات خود طلب می  خداي بزرگ در مناج   
 برحقش امام امت خمینی عزیـز و        نایب، سالم بر    )عج(سالم و درود بر مهدي منتظر     . اسالم

 . شهداي به خون خفتۀ انقالب اسالمی و سالم بر ملت شهیدپرور و مسلمان ایران
 کنم به یاري اهللا  نامۀ خود را آغاز می وصیت

نامۀ بندة گنهکار خدا، مقلد امام، سـرباز کوچـک اسـالم و فرزنـد ناقابـل ملـت                 تمتن وصی 
 : مسلمان ایران حسین بابایی

حد خداوند را که مرا آفرید و پدر و مادري باایمان و باتقوي و دلسوز                حمد و سپاس بی    
ـ  برایم قرار دادند و با تربیت صحیح خود مرا خدمتگزار اسـالم و امـام و امـت بـار             . دآوردن

                                           
 .111/ توبه -1
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هاست بر من ارزانی داشت و مرا بـدان سـو            شکر خداي را که دین اسالم را که برترین دین         
سپاس معبودي را که رهبري عزیز و فداکار و باایمان چون امام خمینـی بـر                . رهنمون فرمود 

من شناساند و به من لطف فرمود که در دورانی پا بـه سـنین جـوانی گذاشـتم کـه رهبـري                       
حمد و سپاس پروردگاري کـه راه صـحیح را بـه            . رد باخدایی است  جامعه به دست چنین م    

هاي نبرد و سپس لیاقت شـهادت در راهـش را بـه مـن      من نشان داد و توفیق آمدن به جبهه  
 : و سخنی چند با امام عزیز. عطا نمود

اي امام، اي ماه جماران، اي در هم کوبندة شیاطین دوران، اي اسوة تقـوي و ایمـان، اي                    
اي . بـرد  گویایت همچون شمشیر برنده قلب تمام کفار و منافقان و ملحـدان را مـی              که زبان   

رمهـر و  پلرزانـد و اي کـه دسـت     هاي ظلم و استکبار را می    که فریاد پرخروشت تمامی کاخ    
 اي امام کـه آرزوي دیـدنت را   .نماید کند و آنان را امیدوار می محبتت همۀ یتیمان را آرام می 

داشـتم،    ار جمال نورانی شما را پیدا نکردم و این آرزو را در دل نگه              اما سعادت دید   ،داشتم
اي خورشید فروزان جهان مستضعفین، به خدا سوگند که تـا آخـرین قطـرة خـونم بـه تـو                     

 جانم را فدا کردم و خوشحالم که در این راه           ،اهللا است    که فی سبیل   ،وفادار بودم و در راه تو     
 تـا آخـرین لحظـه    ، اي ملـت مـسلمان و شـهیدپرور   .شهید شدم که رضاي خدا در آن بـود        

هایتـان جریـان دارد دسـت از اسـالم و        هایتان را و تا آن هنگام که قطرة خونی در رگ           نفس
امام و روحانیت برندارید که راه نجاتی باشد براي مستضعفین و ادامۀ خـط امـام باشـد کـه                    

 . همان خط اسالم است
ص شده است که در طـول مـدت عمرمـان چـه              براي ما ملت مشخ    ،برادران و خواهران   

مگـر ندیدیـد حکومـت    . کسی به فکر مظلومان بـوده اسـت بـه غیـر از حکومـت اسـالمی             
 ساله جز ظلم و جنایت و نابود کردن ایران کار دیگري نکرد؟ مگـر ندیدیـد                 50شاهنشاهی  

یدیـد   بر سر این انقالب چه کردند؟ مگـر ند 1بعد از انقالب یک دسته به نام مجاهدین خلق   
کنند؟ پس    داران براي مکیدن خون ملت مظلوم ایران چه کردند و می            طلبان و سرمایه   سلطنت

اي ملت مظلوم و شـهید داده، امـام امـت را تنهـا نگذاریـد و فـرامینش را اطاعـت کنیـد و                         
اگـر خـداي    «اسـت و    ) عـج (مـان مهـدي    کار بندید که همان سخنان مـوالي         سخنانش را به  

                                           
 .تعلیقات منافقین. ك.ر -1
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 روز بــدبختی مــسلمانان و روز جــشن ،حانیــت متعهــد جــدا کننــدنخواســته شــما را از رو
دریـغ آنهـا     مبادا خون شهیدان را پایمال کنید، زحمات بی،برادر و خواهر . 1»هاست ابرقدرت

اي دشمنان غافل نشوید و هرچه بیشتر و        ه  را فراموش کنید، من از شما تقاضا دارم از توطئه         
. ه بیشتر کمک کنید که رضاي خـدا در آن اسـت  ها هرچ به جبهه. تر در صحنه باشید     منسجم

هـا را     هـا و نمـاز جمعـه        قرآن زیاد بخوانید و نمازها را بـا جماعـت بخوانیـد و راهپیمـایی              
خواهم    از شما می   ،تر برگزار کنید تا خدا شما را یاري کند و اما برادران عزیز رزمنده              باشکوه

 فرمـان امـام لبیـک گوییـد و در     هاي نبرد حضور داشـته و بـه   همچون دفعات قبل در جبهه  
این سخنم بـه آن     . ها جوانمردانه بر دشمن اسالم بتازید و آنها را به جهنم روانه سازید              جبهه

بار یا دوبار به جبهه رفتن خیال نکنند که تکلیفشان را انجـام              دسته برادرانی هست که با یک     
ایـم کـه دشـمنی وجـود      ام دادهمان را انجـ     ما رزمندگان اسالم آن موقع تکلیف      ،خیر. اند  داده

مـان   جنـگ «االن به گفتۀ امام عزیز      . نداشته باشد و یا مظلومی زیر بار ظلم قرار نگرفته باشد          
 و با این سخن امام، تکلیف بر دوش همـۀ        2»اي در عالم نباشد     شود که فتنه    آن موقع تمام می   

 که از خـون هـزاران       ،ما گذاشته است که در جبهه حضور داشته باشیم و از انقالب اسالمی            
 در مقابـل انقـالب و اسـالم و    ،اي برادر عزیـز .  حفاظت کنیم،مان آمده است  شهید به دست  

اید؟   با امید چه کسی دست روي دست گذاشته       . تفاوت مباش   جنگ و هزاران خون شهید بی     
هـا و یـا ضـد      شـهر نـشین    دار و یا شمالِ     به فکر جنگ و انقالب نیستید به امید بچه سرمایه         

اند و جـز ضـرر        و ایستاده  ها را باز کردند     ها یقه  ها و یا آن دسته کسانی که در خیابان         قالبان
اینها را که گفتم از اول با انقالب و اسالم و امام و دولـت و                . براي انقالب چیز دیگر نیستند    

ایـن مـا هـستیم کـه بایـد در مقابـل       . مجلس و روحانیت مخالف بودند و اآلن هـم هـستند        
  و دشمنان انقالب اسالمی ایستادگی کنیم و بـه دشـمن داخلـی و خـارجی اجـازة                 ها    توطئه

 .انشاءاهللا. امید آن دارم که به خود بیایید و امام عزیز را یاري کنید. ضربه زدن را ندهیم

                                           
امام خمینی با تدبیر خاص مواظب است که در اثر توطئه و جو سازي دشمنان بین روحانیون و امت جـدایی نیفتـد                        -1

در ) روحانیـت (توطئه براي این است، که اینها «: تأکید دارند) بین مردم و روحانیت   (از آغاز نهضت به این وحدت       
تبیـان، دفتـر دهـم،      (» ها و همان جا نماز جماعت بخوانند        ها بروند در مسجد     گویند که روحانی    ار نباشند اینها می   ک
 ). 584ص» هاي علمیه از دیدگاه امام خمینی روحانیت و حوزه«

 ).116، ص19صحیفه امام، ج(» جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم«عبارت امام خمینی  -2
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 استوار و مقام باش و خم به ابروهایـت نینـداز و بـا چهـرة بـشاش اگـر               ،اي پدر عزیزم   
شمنان خیال نکنند با دادن افراد ناقابل و کوچکی چـون مـن از    حاضر شو که د    ،ام آمد   جنازه

ام چـون کـه       تـان شـرمنده     من در مقابـل    ،اي پدر عزیز و مادر مهربان     . روي  صحنه بیرون می  
چنان که لیاقت شما را داشت انجام دهم و برایتـان فرزنـد خـوبی             ام دین خود را آن      نتوانسته
هـایم و در     مرا در مقابل نافرمـانی    . اید  ت کشیده دانم براي من خیلی زحم       چون که می   ،نبودم

گونـه بـاش و از آن       مـادرم، زینـب   . هایم ببخشید و من گناهکار را حـالل کنیـد          مقابل اذیت 
اي کـاش فرزنـد دیگـر       «گویند     چهار فرزند خود باز هم می      -مادرهایی باش که با دادن سه     

بـرادرانم، مـرا    . هترین کارهاست مادرم، صبر را پیشه کن که صبر ب       . »کردم  داشتم و تقدیم می   
خـواهم کـه در راه اسـالم قـدم             فقط از شما مـی     .که برادر خوبی برایتان نبودم      ببخشید چون 

خواهیـد روح     اگـر مـی   . بردارید و محکم و استوار باشید و از خون شهیدان پاسداري کنیـد            
کنیـد و از     حجـاب را رعایـت       ،خواهرانم.  دست از امام برندارید    ،شهیدان همیشه شاد باشد   

همچون زینب در مقابل مشکالت مقاوم باشید و در ادامه دادن          . خون شهیدان پاسداري کنید   
از تمـام دوسـتان و آشـنایان    . راه امام از هیچ چیز دریغ نکنید که خشنودي خدا در آن است    

در پایـان همـۀ   .  مرا ببخشند و من گناهکار را حالل کنند  ،اند  خواهم اگر از من بدي دیده       می
 . کنم ما را به تقوي، به تقوي، به تقوي دعوت میش

 

 التماس دعا از همۀ شما دارم
 »والسالم«



 361 بابایی، حسین     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(ر و اسناد شهدا و ایثارگران      آثا362

 



 363 بابایی، حسین     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(ر و اسناد شهدا و ایثارگران      آثا364

 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I به نداي امام پاسخ مثبت دهید. 
I جنگ مسئله اصلی ماست. 
I عزت و شرف ما بستگی به این جنگ دارد. 
I خط شهدا را دنبال کنیم... با شرکت در بسیج و نماز جمعه. 
I شهدا با نثار خون خود درخت اسالم را آبیاري کردند. 

 رسول :نام
 بابایی :خانوادگی  نام

 محمدهادي :پدر نام 
 حورنسا :نام مادر

 1349 سوم بهمن :تاریخ تولد
 روسـتاي کــولیم از توابــع  :محـل تولــد 

 شهرستان مهدیشهر
  راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(ر و اسناد شهدا و ایثارگران      آثا366

 رسول بابایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
منون باهللا و رسـوله و  و ت* تنجیکم من عذاب الیمتجـارة یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی     «

 اي اهل ایمان   «1»]ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون     [ اهللا باموالکم و انفسکم     تجاهدون فی سبیل  
 ایمان بیاورید به اهللا     ،کنم  شما را به تجارتی که شما را از عذاب خدا نجات بخشد داللت می             

اگر دانا باشـید بـراي شـما بهتـر           [هایتان و رسولش و جهاد کنید در راه خدا با اموال و جان           
 . »]است

  و امـت شـهیدپرور و   ناپذیر خمینی کبیر   و امام سازش  ) عج(با درود و سالم بر امام زمان       
با سالم به خانوادة محترم شهدا و ارواح مقدس شهدا که با نثار خون خویش درخت اسـالم       

 ،شکر و سپاس خداوند را که به ما نعمت جمهوري اسالمی را عطا فرمـود             . را آبیاري کردند  
 اسـالم و    ]از [ حق علیه باطل حـضور یـابم و بـه دفـاع            ۀبه من توفیق داد که بتوانم در جبه       

 و فرمانبرداري از خداوند منـان      اعتخاطر اط   این حرکت فقط به    . بشتابم سازش مکتب انسان 
 چـرا کـه خداونـد در قـرآن     ؛باشد  می ، امام امت  ،)عج(و پیروي از دستورات نایب امام زمان      

 واجـب اسـت بـر    ،اگر دشمن به بالد مسلمانان و سرحد آنان هجوم نماید«: فرماید  کریم می 
 بـا  2.»اي که امکان داشته باشد از بـذل جـان و مـال      وسیلهجمیع مسلمانان دفاع از آن به هر        

 نـور علیـه   ۀتوانستم در این جبه    چگونه می  ،ها  توجه به واجب بودن شرکت نیروها در جبهه       
هـل مـن    «اکنون که نداي    . ظلمت شرکت نداشته باشم و با دشمنان اسالم به مبارزه برنخیزم          

این وظیفۀ جوانـان    . شود  مان شنیده می  از زبان رهبر عزیز   ) 7( امام حسین  3»ناصر ینصرنی 
 جنگ  ،آري«. و مسلمین است که به نداي امام پاسخ مثبت دهند و از دین خدا حمایت کنند               

 ایـن مـسئله   5 و بایـد بـا    4»مسئله اصلی ماست و عزت و شرف ما بستگی به این جنگ دارد            

                                           
 .11 -10/  صف-1
 .شهید اشاره دارد به آیات متعددي از قرآن و روایات مختلف مبنی بر دفاع مشروعسخن  -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 ).149، ص19صحیفه امام، ج. (ها همگی برگرفته از سخنان امام خمینی است این عبارت -4
 .»به« در اصل وصیت -5
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نـگ باشـیم و     حال به فکر ج    جا و در همه     یعنی در همه  . اصلی برخوردي جدي داشته باشیم    
برنامۀ زندگی خود را بر این اساس تنظیم نماییم و حضور در جبهه را جزء برنامـۀ ثابـت و                    

اگر عذري براي رفتن به جبهه داریم و یا براي مدتی اسـتراحت بـه پـشت              . مشخص نماییم 
 بـسیج،  رایم، فردي مؤثر و مفید براي جامعۀ اسالمی باشیم و بـا شـرکت خـود د             جبهه آمده 
اهللا و بـسیجیان       و مجالس مذهبی خط شهدا را دنبال کنیم و شما اي امت حـزب              نماز جمعه 

 شهادت، گوش به فرمان امام عزیز و روحانیـت در خـط او باشـید و نگذاریـد                    1]به [عاشقِ
هاي سیاسـی   درد دل خودش را به چاه بگوید، با حضور خود در صحنه ) 7(همچون علی 

هـاي ناشـی از      و در مقابل مشکالت و سـختی      و اجتماعی، جمهوري اسالمی را یاري دهید        
  2.جنگ صبور باشید که خداوند صابران را دوست دارد

 مرا ببخـشید و  ،خواهم اگر باعث ناراحتی آنها شدم    در خاتمه از پدر و خواهر عزیزم می        
در درگاه خداوند برایم دعا کنید که خداوند از سر تقصیراتم درگذرد و همچنین از خواهرم                

م که در شهادتم صبور باشد و همچون کوه استوار در مقابل مـشکالت ایـستادگی                تقاضا دار 
 و  3هـا  نماید که از این امتحان الهی بتواند موفـق درآیـد و از بـرادران و خـواهران و فامیـل                    

دوستان التماس دعا و عفو و بخشش را دارم و امیدوارم که بتوانید هرچه بیشتر به مـسلمین                
در پایان طول عمر امـام عزیـز و سـالمتی علمـاي اسـالم           . اییدو محرومان جهان خدمت نم    

 .  را از خداوند بزرگ خواهانم4اهللا منتظري امت و امام حضرت آیت ویژه امید به
 5» اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 
هـا   خواهید براي من خرج بدهید، بهتر است آن پـول را بـه جبهـه             در ضمن پولی که می     

 65ام، فقـط بـراي امـسال یعنـی           پدر جان مـن مقـداري کـه روزه نگرفتـه          در ضمن   . بدهید
ام مردم کولیم رضایت مرا جلـب کنیـد و بـه آنهـا              مضمناً از ت  . باشد که براي من بگیرید      می

                                           
 .اضافه است» به«واژة  -1
 .»والصبروا ان اهللا مع الصابرین«.  سورة انفال46اشاره و تفسیري از آیه  -2
 »فامیالن« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .» الیه به برکاتههوالسالم علیکم برحم« در اصل وصیت -5
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.  تومان به عسگري احمدي بدهید     200. بگویید که اگر به آنها بدهکاري داشتم به آنها بدهید         
 براي من گریه نکنید و قبر مرا بغل قبـر           .ۀ خود رسیدم  اگر من شهید شدم و به آرزوي دیرین       

 . مادرم درست کنید
 رسول بابایی: مدافع اسالم

 نگه دارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
24/2/1365 

 ] اي دیگر  نامه  وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

الم بـه رزمنـدگان    و بـا درود و سـ    و نایب برحقش امـام خمینـی       )عج(با درود به امام زمان    
هـاي پـاك خـود، درخـت نوپـاي           هاي خود و با ریختن خون      پیروزمند اسالم که با پیروزي    
 .کنند اسالم در ایران را آبیاري می

  :کنم نامۀ خود را شروع می  و یاد خدا وصیتنامبا 
 نکند در رختخواب ذلّت     ، اي جوانان  .»جنگم تا شهید شوم     روم و می    قدر به جبهه می    آن« 
 مبـادا در غفلـت بمیریـد کـه     ، اي جوانـان ؛در میدان نبرد شهید شد ) 7(رید که حسین  بمی
کـه   تفـاوتی بمیریـد      مبادا در حال بـی     ، اي جوانان  ؛در محراب عبادت شهید شد    ) 7(علی
 مبادا از   ، اي مادران  ؛و با هدف شهید شد    ) 7(در راه حسین  ) 7( حسین 1)7(اکبر  علی

توانید جواب    نید که فرداي قیامت در محضر خدا نمی       تان به جبهه جلوگیري ک     رفتن فرزندان 
 جوانانتان  2 و همه مثل خاندان وهب     . تن شهید را نمود    72 که تحمل    ،را بدهید ) 3(زینب

:  زیرا مادر وهـب گفـت  ،هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل نگیرید         را به جبهه  
 . »گیرم  پس نمی،ام سري را که در راه خدا داده«
ها براي تسکین تمـام دردهاسـت     استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان       ،رانبراد 

و همیشه به یاد خدا باشـید و در راه او قـدم برداریـد و هرگـز دشـمنان بـین شـما تفرقـه                          

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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 و شما را از روحانیت متعهـد جـدا نکننـد کـه اگـر چنـین کردنـد، روز بـدبختی                       1نیندازند
نگـه  هاي حق بر علیه باطل ثابـت      حضورتان را در جبهه   . ستها مسلمانان و جشن ابرقدرت   

در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سـازید                  . یددار
 . و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید

نیستند و به والیـت    آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی،اگر فیض شهادت نصیبم گشت   
 اما باشد که دماء شهدا آنـان را         ، بر من نگریند و بر جنازة من حاضر نشوند         ،عتقاد ندارند او ا 

 . نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند
سالم مرا به رهبر عزیز انقالب برسانید و بگویید تا آخرین قطرة خونم سـنگر اسـالم را                   

شــوراها و تمـام کربالهـا بــا   تـرك نخـواهم کـرد و بــا خداونـد پیمـان بــستم کـه تمـام عا       
همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همۀ احکام اسالم در زیـر                 ) 7(حسین

 شما باید افتخار کنید کـه چنـین     ،به اجرا درآید و اما پدر جان      ) عج(پرچم اسالمی امام زمان   
ـ ) 6(فرزندي داشتید و به جبهه فرسـتادید و جـان او را بـه خـدا و دیـن محمـد                  ه هدی

توانیـد در شـهادت       همچون کوه استوار باشید و بـه مـردم دیگـر بفهمانیـد کـه مـی                . کردید
در ) 3(گونه باشید همچنان که زینب      فرزندتان صبر کنید و خواهرهاي من شما باید زینب        

صـبر کـرد و   ) 7(و خود امام حسین  ) 7( تن از عزیزترین یاران امام حسین      72شهادت  
 چـه   ؛گیـرد   ها را خدا داده و مـی        جان ۀود صبر کنید که هم    شما هم باید در شهادت برادر خ      

 . میبهتر که در راه او شهید بشو
 شـما  ؛توانید به جبهه بیاییـد   شما هیچ نگران نباشید و ناراحت نباشید که نمی       ،برادر جان  

  .توانید در همان جا به اسالم و مسلمین خدمت کنید هم می
 به خدا   ،ید در آن دنیا رستگار و سعادتمند باشید       خواه   اگر می  ،اي جوانان روستاي کولیم    

در ضمن اگر من شـهید شـدم، مـرا          . را پیشه قرار دهید   ) 6(عشق بورزید و دین محمد    
 . بغل قبر مادرم دفن کنید

 

                                           
 .»نیاندازد«در اصل وصیت  -1
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 دا بایــد کــردفــ عــشق جــان 1ردر معبــ
 

ــسین    ــه حـ ــی بـ ــرد  ا یعنـ ــد کـ ــدا بایـ  قتـ
ــتن     ــد رف ــار بای ــاي ی ــه لق ــر ب ــی س  ب

 
ــن   ــه ای ــی ســت ک ــه  دین ــردگون ــد ک  2ادا بای

  ***  
 آنچنان گرم است بـازار مکافـات عمـل    

 
 دیده گر بینا بـود هـر روز روز محـشر اسـت             

  

 خداحافظ
 »والسالم«

  رسول بابایی،فرزند کوچک شما
R-B 

                                           
 .»معبد«در اصل وصیت  -1
 .هاي حسن حسینی است  این رباعی از سروده-2
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 هاي کلیدي عبارت
I برادرانم راه مرا بپیمایند. 
I مسجد را ترك نکنید. 
I از اسالم حمایت کنید. 
I م را فراموش نکنیداما. 
I را ادامه دهید) 7(خط سرخ حسین. 
I منافقان را از خودتان برانید. 

 علی :نام
 بابایی :نوادگیخا  نام

 عباس :پدر نام 
 هاجر :نام مادر

 1330  یکم اردیبهشت:تاریخ تولد
  شهرستان جاجرم:محل تولد
 سواد  بی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 هفتم مرداد :تاریخ شهادت
  خرمشهر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي روستاي خیرآبـاد از       :مزار
  تان سمنانتوابع شهرس
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 علی بابایی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

حق و لمنوا و عملوا الـصالحات و تواصـوا بـا         آ الذین    اال * ان االنسان لفی خسر    *والعصر«
  1»تواصوا بالصبر

  2»االسالم یعلوا وال یعلی علیه«
 3»هم الغالبونفان حزب اهللا «
سـوي او   چیـز از اوسـت و بازگـشت بـه     نام خداوند عزیزي کـه مـا را آفریـد و همـه             به 

و امـام   ) 3(و امامان و فاطمه زهـرا     ) 6( و با درود بر پیامبران و پیامبر اکرم        4.باشد  می
تـرین مـرد      بـزرگ  ،سالم بر امـام خمینـی      باشد و با    که دنیا در انتظار ظهور او می      ) عج(زمان

رهبر مستضعفان، امید محرومان، نـور چـشم ملـت ایـران و بـا درود بـه روان پـاك                     جهان،  
) 7(از حـسین   و) 7( تا ابراهیم و از ابراهیم تا حسین       5شهداي انقالب اسالمی از هابیل    

اهللا    شهداي مظلوم حزب جمهوري اسالمی شهید مظلـوم آیـت          6،تا شهداي مظلوم سرچشمه   
 کـربالي جنـوب و      ،مامی شهداي کربالهاي ایران    و ت  8 عزیز و شهداي محراب    7دکتر بهشتی 
اوالً باید از خانوادة خود بگویم که اگر چنانچه خداوند سعادتی نـصیب نمـود            . غرب کشور 

به عهدة جناب آقاي حـاج محمـود طنـانی          ] را[ام    به شهادت رسیدم، سرپرستی کل خانواده     
و اگر همـسرم خواسـت       نندسپارم و ایشان اختیار تام دارند که از خانوادة من سرکشی ک             می
هاي خودم را نیز حـاجی آقـاي طنـانی             با ایشان همکاري کنند و قیم بچه       ، اختیار کند  9زوج

                                           
کـار   مگر آنان که به خدا ایمـان آورده و نیکـو  . قسم به عصر که انسان همه در خسارت و زیان است   «. 3 تا   1/ ر عص -1

 .»ها را به یکدیگر سفارش کردند شدند و درستی و راستی و پایداري در دین حق و شکیبایی در سختی
 .»شود پیروز نمیکند و چیزي بر اسالم  اسالم غلبه پیدا می«). 6(حدیثی از پیامبر اکرم -2
 .»تنها لشکر خدا در دو عالم فاتح و غالب خواهند بود«.  سورة مائده56 بخشی از آیه -3
 ).156/ بقره(» اناهللا و انا الیه راجعون«اي از  ترجمه -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .)تیر هفت(تعلیقات . ك.ر -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .تعلیقات. ك.ر -8
عنـوان   توانـد خـانم بـه    که نمی) خانم(همسر شهید .  زوجه به معنی خانم و زن است     .است» زوجه« در اصل وصیت     -9

 .همسر اختیار کند
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 اختیـار کردنـد و خواسـتند در آن          2نمایم و اگر چنانچه همـسر بنـده زوج           انتخاب می  1]را[
ظبت شـود   از آنها موا   کامالًحیاط بمانند، عیبی ندارد ولکن احترام فرزندان من حفظ شود و            

 این خانه باشد تا پسرهایم بـزرگ شـوند و عیـال اختیـار کننـد و       ،ولی اگر نخواستند بمانند   
هاي مـن را بدهیـد    استفاده کنند و اگر نخواستند بمانند که صالح خودشان و کلیه بدهکاري          

 بدهکارم و یک سفرة حضرت ابوالفـضل نیـز نـذر    )7(و مبلغ دو هزار تومان به امام رضا    
لکـن مـن    . که اگر چنانچه پولی به دست ایشان رسید در این مورد اقـدام نمایـد              کرده بودم   

تواننـد بابـت قـرض     مبلغی پول از برادر بزرگم طلبکارم که اگر چنانچه دریافت کردند، مـی         
پناهی بدهکارم     و سفره خرج نمایند و مبلغی هم به آقاي سیدعباس شریعت           )7(امام رضا 

مبلغی را هم بـه حـاج عبدالحـسین کـاظمی بـدهکارم کـه             داند و     که مبلغ آن را همسرم می     
طـور     بـه  ،اگر بخشیدند که هیچ و اگـر نبخـشیدند        . هرچه قدر ایشان گفتند مورد قبول است      

باشـد و     براي گوسفند نیز دارم که پیش آقاي اسماعیل قریب مـی           3]...[اقساط به او بپردازند     
یـن مـورد نیـز اقـدام شـود و اگـر بابـت               ام کـه انـشاءاهللا در ا        براي عید قربان در نظر گرفته     

داشتن این مدت چیزي خواست به وي بدهند و اگر چنانچـه بـه فـیض شـهادت نایـل                     نگه
و اگر چنانچه شب جمعه بود، بـرادران        . کنم که مرا در خیرآباد دفن نمایید         وصیت می  ،شدم

ادرم و المقدور سعی شود کـه مـ   جمع شوند و یک دعاي کمیل بر جنازة من بخوانند و حتی   
و اگر مادر عزیزم پافشاري کرد کـه مـرا   . برادرهایم و خواهرم مرا ببینند و سپس دفن نمایند      

 برادرانم که راه مرا بپیمایید و درك کنید کـه           4باشد و مرا    ام ببرند که دهاتم می      به وطن اصلی  
که خداونـد   باشد . ادامه دهند، که چیزي جز اهللا نیست     ،]را [من چرا رفتم و انشاءاهللا این راه      

 یک خواهش هم از شـما  5]...[همگی ما را به صراط مستقیم هدایت کند و شما اي پسرانم،    
مادرتـان را تـرك     . اوالً مـسجد را تـرك نکنیـد       . شوید   بزرگ می  6خواها انشاءاهللا خواه ن   :دارم

یـد   تا آنجا کـه بتوان     7]...[ درس خواندن،    به نیز سعی کنید     .نکنید و به مادرتان اذیت نرسانید     
عزیـز  ) 7(دانید حـسین     می .را ادامه دهید  ) 7(خط سرخ حسین  . از اسالم حمایت کنید   

                                           
 .اضافه است» را«واژة  -1
 .»زوجه« در اصل وصیت -2
 .خوانا نیست -3
 .بخشی از وصیت ناخوانا است -4
 .خوانا نیست -5
 .»خواه نخواه« در اصل وصیت -6
 .خوانا نیست -7
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 سـعی بکنیـد سـنگر       ، ببینید پدرتان چرا رفت و شما اي برادران هم روسـتایی           .گفت  چه می 
 .اسالم عزیز و امـام عزیـز را دعـا کنیـد           .  را از خودتان برانید    1منافقان. مسجد را ترك نکنید   
گونـه     زینـب   بایـد  را از دست دادي   ) 7( کن که حسین   خیال. 2]...[و  اسالم را درك کنید     

گویم که امام را فراموش نکنید،         می اهللا   امت حزب  باشی و در آخر بار دیگر کالمم را به شما         
 .  را تنها نگذارید3]...[این حاج آقاي عزیز .  مسجد را ترك نکنید،امام را دعا کنید

 

 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
 علی بابایی

 26/4/61مورخه 
 
مادرم پافشاري کرد کـه مـرا در دهـات خـودم      ] اگر[و یک توضیح در مورد اینکه گفتم         

جـویی نمـود و     این است چون زمان زمان جنگ است و خرج زیاد دارد و باید صرفه             ،ببرند
 خاطر  به خواهی   اگر تو می   ،]مادر [جا مرا دفن نمایند ولی       گفتم همین  ،دارد  مخارج زیاد برمی  

هاي من همین جا باشی و مادر جان اگر من تـو              توانی در پهلوي بچه      می ، اینجا بمانی  ها  بچه
انـشاءاهللا مـرا   .  و نخواستم تو را اذیـت کـنم     4]...[خاطر این بود که       در جریان نگذاشتم به    را
 . بخشی می

ام   واده مخـارج خـان    6]چنانچـه [ و یا محـل دیگـري        5توضیح اینکه چنانچه از طرف بنیاد      
که پسرانم بزرگ  اهللا برادر خانمم مخارج زن و بچه مرا بدهد و بعد از این               سیف ، نشد 7ینأمت

هـاي مـن       بعـدها از بچـه     8 [...] از آنها بگیرد و قسط بانکی بنده را هم پرداخت بکند           ،شدند
 . بگیرد

 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .»بنیادي« در اصل وصیت -5
 .اضافه است» چنانچه«واژة  -6
 .»تعمین « در اصل وصیت -7
 .چند کلمه خوانا نیست -8
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 هاي کلیدي عبارت
I یدنگه دار مرا زنده با انتخاب نام من براي یکی از فرزندانم نام. 
I طبق فتواي امام رفتار کنید. 
I کند قبر من چشم دشمنان اسالم را کور می. 

 رضاقلی :نام
 باجان :خانوادگی  نام

 قربان :پدر نام 
 فیروزه حاج :نام مادر

 1345 هشتم تیر :تاریخ تولد
 روسـتاي ولویـه از توابـع        :محل تولـد  

 شهرستان مهدیشهر
  دوم راهنمایی:تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1365دوم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 385 باجان، رضاقلی     ¹استان سمنان 

 رضاقلی باجان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 1.»سوي او برگردیم سوي اوست و همه باید به بازگشت همه به«

 . باشد نامه بر هر فرد مسلمان واجب می نوشتن وصیت
 موالید صادره از حوزة     ،2 شناسنامه   ة فرزند قربان، شمار   ،اجان اینجانب رضاقلی ب   ۀنام  وصیت

 -2 بـه معنویـت اسـالمی دربـارة انقـالب      -1 در دو برگ نوشته شـده اسـت کـه      ، ساري 6
 از آنجـایی کـه      :نامـه سفارشـات مـن از ایـن قـرار اسـت              وصـیت . سفارشات و بـدهکاري   

ۀ سفارشـات را شـروع   نامـ  نامه بر هر فرد واجب است و باید بنویـسد بنـده وصـیت               وصیت
دانم که وصیت خود را چگونه بنویسم، چون که نه مالی از خـودم دارم               اما بنده نمی  . کنم  می

و پولی و نه ثروتی دارم و نه زندگی مستقل دارم کـه ایـن بـدهکاري را پرداخـت کـنم یـا                        
وم سفارش کنم که چه کاري براي من انجام بدهند و نباید مزاحم برادران یا اینکه پـدرم شـ                  

 اول مـرا در     :بنابراین وصیت نامۀ من از این قـرار اسـت         . سختی و ناراحتی انجام دهند     که به 
 بغل قبر شهید باجان دفن کنیـد        2]مرا[ ، با رضایت پدر و مادر شهید قدمعلی باجان        ،زادگاهم

 درست کنند که این منزل نو براي من خـوب           3]...[و از برادرانم تقاضا دارم که قبر مرا جلو          
ام   د و چشم دشمنان اسالم را کور کند و در ضمن من مهریه همسرم را پرداخت نکـرده                 باش

اگر همسرم بخـشیده اسـت چـه بهتـر،     . و در گردن من است و من هم چیزي ندارم بپردازم  
 و یک جلد    4]که[است  ] سکه[ با فتواي امام رفتار کنید و این مهریه دوازده           ،اگر هم نبخشید  

 هیجده هزار تومـان بـه   18000در ضمن مقدار . باشد ومان پول میقرآن کریم و چهل هزار ت   
در ضـمن ولـی مـن پـدرم و          .  با فتواي رهبر رفتار کنید     ،بانک ملی شهمیرزاد بدهکار هستم    

باشند در ضمن اگر همسر من حامله         باشند و ناظر من یزدان و کیوان می         برادرم رضاعلی می  

                                           
 ).156/ بقره. (»الیه راجعون اناهللا و انا«ترجمه آیۀ  -1
 .اضافه است» مرا«واژة  -2
 .خوانا نیست -3
 .ضافه استا» که«واژة  -4
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 نـامش  ،ت با رضایت پدرم و اگـر دختـر بـود    اس1کریاز پسر بود نامش ،است و فرزند آورد   
 در ضمن اگر امکان دارد کـه نـام پـسرم را             .این سه اسم را بگیرید    . زهرا یا سکینه یا فیروزه    

برادرانم بگیرید که فرزند علی نمانـده        توانید قربان هم با رضایت پدرم و         می ، بگیرید 1کریاز
توانیـد نـام پـسرهاي بعـدي و            مـی   نفر 3برادران من با رضایت پدرم یک نفر از شما          . است

در ضـمن همـسرم را آزاد   . آیندة خود را رضاقلی بگیرید و نام مرا زنده نگـه داشـته باشـید             
توانید اي پدرم و بـرادرانم یـزدان، رضـاعلی، کیـوان      اگر هم می. بگذارید و برود شوهر کند   

 البتـه از همـه   ،خـشید اید مرا بب هاي شما اگر خالفی از من دیده هاي شما و بچه    شما و یا زن   
 . خواهم بخشش می

 شما راحت زندگی کنیـد      2تاخواست شما را کمک کنم         خیلی دلم می   ،اي پدرم و مادرم    
در .  مهلـت نـداد    3خالصه وقت کم بود و اجـل      . و من شب و روز براي شما زحمت بکشم        

راه کـربال    حتماً و برگردید و انشاءاهللا که        ،ضمن شما که عزم سفر دارید به سفر خود بروید         
 5هـا   اکثر رفیقان و فامیل    4 بروید و نعش مرا بگذارید     )7(شود و به زیارت اباعبداهللا      باز می 

 بگذارید  ، مرا ببیند  6ها هر که عالقه دارد     یک جایی پدر و مادرم و فامیل      ] و[و دوستان ببینند    
ید و دفـن کنیـد   ببیند و مرا در داخل حیاط هم ببرید و از آنجا مرا برگردانید و به مزار بیاور           

 . کنم و امیدوارم مرا ببخشید و اي همسرم از شما طلب مغفرت می
 شـب در  9 در سـاعت  ، نوشته شده،19/9/65 در تاریخ    ،نامۀ اینجانب رضاقلی باجان     وصیت

 . منطقۀ جنگی جنوب به خط خودم
 .براي عاشقانش] ي[به امید زیارت کربالي معال

 رضاقلی باجان
19/9/65 

                                           
 .»ذکریا«در اصل وصیت  -1
 .»و«در اصل وصیت  -2
 . »عجل« در اصل وصیت -3
 .»بذارید« در اصل وصیت -4
 .»فامیالن« در اصل وصیت -5
 .»دار« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي تعبار
I خدایا گناهان مرا ببخش و توبه من را بپذیر. 
I جهاد را فراموش نکنید. 
I وچرا بپذیرید فرامین امام خمینی را بدون چون. 
I سبیل اهللا شکل تکاملی مبارزاتی است جهاد فی. 
I بر شهید گریه جایز نیست و شما نیز نگریید. 
I د داشته باشدطلبی باید فکري اسالمی، مترقی و قوي وجو در کنار شهادت. 

 عباسعلی :نام
 بیدستانی بازوي :خانوادگی  نام

 کرمعلی :پدر نام 
 سکینه :نام مادر

 1338 بیستم دي :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
  بستان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 389بیدستانی، عباسعلی       بازوي¹ استان سمنان

 بیدستانی عباس بازوي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
کس جز به فرمـان خـدا نخواهـد           هیچ «1» باذن اهللا کتابا مؤجال    الو ما کان لنفس ان تموت ا      «

 .»مرد که اجل هر کسی در لوح قضاي الهی به وقت معین ثبت است
 پاسدارم و هرگز نکنم پشت بـه میـدان        

 

 سـر پیمـان   گر سـر بـرود مـن نـروم از            
 

توانم شاهد زیباي شـهادت را در تنگاتنـگ آغـوش خـود           کنم که می    کم کم احساس می    
بفشارم و تا ابد از خود جدا نکنم، زیرا امکان شهادت بـا خـدمت در سـپاه انقـالب کـه در                      

باشد و این شهادت برحق نصیب من خواهد شد ولی آیـا   خدمت اسالم و مسلمین است می    
وجـه لیاقـت      من در خود به هـیچ     .  ناامید نیستم  ،شهادت نامید؟ خدایا  توان    کشته شدن را می   

گناهـان مـرا    2»انّ اهللا یحب التّوابین«. پذیر هستی بینم، ولی آگاه بدانم که تو توبه  شهادت نمی 
هـایم را بـه مخاطبـان همیـشه           بدین جهت الزم دیدم که توصـیه      . ببخشا و توبه من را بپذیر     

  :آشنایم بازگو نمایم
عزیزم، مادر غمخوارم و خواهران مهربانم و برادران یاورم و دوستان همـراهم، هـر               پدر   

شهادت یک انتخاب است، انتخابی است آگاهانه و مشتاقانه، حرکتی است شتابدار به سـوي         
خـود شـهید شـوید تـا فرزنـدانی          ] کـه [ شـما بایـد      ؛شـود   معشوق که نصیب هر کسی نمی     

جایز نیست و شما نیـز نگرییـد و تـسلیت نپذیریـد،             بر شهید گریه    . طلب بار آورید    شهادت
طلبـی مـسلمین هرچـه       ها پاسخ گویید تا روح شهادت      بلکه تبریک بگویید و فقط به تبریک      

مال و  «چقدر دورند از حقیقت کسانی که مدفون در وجود خویشند و            . بیشتر شکوفاتر شود  
چقـدر دورنـد از حقیقـت    . 3»انـد  اش دانسته بـه آن سـخت دل بـسته      اوالدي را که خدا فتنه    

. انـد   داند اسـیر گـشته      مان لهو و لعب بیش نمی      کسانی که به حیات چند روزة دنیا که خداي        
کـه سـنت پیـامبر و         چقدر دورند از حقیقت کسانی که دین را سپر جانشان ساخته در حالی            

                                           
 . سورة آل عمران145بخشی از آیه  -1
 . سورة بقره222بخشی از آیه  -2
 .»... ینفع مال وال بنونیوم ال» «شعرا« سوره 88 ترجمه بخشی از آیه -3
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توانـد   طلبی نمـی    تنها شهادت  ،عزیزانم. آموزد که جان را سپر دین قرار دهید         عترت به ما می   
کارا باشد بلکه در کنار این روح باید که فکري اسالمی و منسجم و مترقـی و قـوي وجـود                    

خطی که نه تنها امروزه الزم و کافی اسـت          . این چیزي نیست به جز خط امام       داشته باشد و  
بلکه خطی است کلی براي حرکت دائمی مسلمین و بر شماست که این فکر را کـه فکـري                   

 را بـدون    هاست افزایش دهید و فـرامین امـام خمینـی          احزاب و گروه  مستقل و جدا از فکر      
چون و چرا بپذیرید که سعادت ابدي در آن نهفته است و جهاد را فراموش نکنید که جهـاد                   

 . اهللا شکل تکاملی مبارزاتی است فی سبیل
 

 عباس بازوي
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 هاي کلیدي عبارت
I مرا بیامرزيخواهم که   حاال از تو میطور که در دلم شور جبهه را انداختی خدایا همان. 
I زنند منافقان به اسالم ضربه می. 
I الگو بگیري)3( چه در خانه و چه در بیمارستان باید از زینبم،همسر . 
I قرار بده) 7(بار خدایا، مرا سرباز حسین. 
I همسرم، تو همانند زینب باید الگو باشی. 

 یحیی :نام
 پور باشی :خانوادگی  نام

 اسماعیل :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1344 دوم تیر :خ تولدتاری
  شهرستان داراب:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  ژندارمري:کننده ارگان اعزام

 1367ودوم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
  سوسنگرد:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 پور یحیی باشی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و با درود به رهبر و امام بزرگوار امام خمینـی،            1و درود به شهداي راه حق فضیلت      با سالم   
  :کنم نامۀ خود را شروع می وصیت

باشـد کـه در راه اسـالم و در راه مکتـب و قـرآن،                   دو ماه مـی    ]و [ سال 3حال که مدت     
.  نیـستم گونـه نگـران نبـوده و     هیچ،م ایران دو پاي خود را فدا کردما ناموس و میهن اسالمی 

 که در دلم شور انداختی که به جبهۀ حق علیه باطل بروم، حـال از تـو                  2طور   همان ،بارخدایا
  .خواهم که مرا بیامرزي می

قـرار  ) 7( حـسین  مـرا سـرباز   دهم     قسمت می  )7( تو را به جان موال علی      ،بارخدایا 
بفهمـانم کـه    کوردل 3م کنی تا با بیان خود به منافقان     ا   یاري )7(دهی و چون یاران حسین    

 . راه اسالم چنین است
 ی را داشته باشـ    )3( قبالً هم گفتم امیدوارم که زندگی فاطمه       5 [...]یار غمخوارم  4[...] 

تا . خبر نتوانند به اسالم ضربه بزنند       فقان از خدا بی   او چون حبیبه و سوده مقاومت کنی تا من        
  مانندتو همانا. ن و چه در خانه دانم شما برایم یک فرشته بودي، چه در بیمارستا          آنجا که می  

 االن که زندگی من و تو بعد از مرگ مـن        . دیگر حرفی براي تو ندارم     .زینب باید الگو باشی   
 به مادرم سالم برسـان و بگـو کـه    7]...[ فایده ندارد هر چه خواستی و میلت بود         6[...]براي  

 مـن بـه     ، بلـی  .ر نیست کند و چون خانواده خودت بگو که یحیی فراموشکا           نمی 8]...[یحیی  

                                           
 .»فظیالت«در اصل وصیت  -1
 .»توري همان«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .خوانا نیست -4
 . خوانا نیست-5
 .خوانا نیست -6
 .یک خط و نیم از وصیت خوانا نیست -7
 .خوانا نیست -8
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اي  خبر نتوانند قدرت را در دست بگیرند و چند کلمـه           جبهه رفتم تا چون منافقان از خدا بی       
  2 [...]رسد کسی حق دخالت تومان پول دارم به خودت می هزار 70 1]...[دربارة 

 

 امضاء حقیقی است
 پور یحیی باشی

                                           
 .خوانا نیست -1
 .ادامۀ وصیت خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I  کنم میبار خدایا به نام تو حرکت. 
I شوم جنگم و با نام تو شهید می بار خدایا با نام تو می. 
I ملت شهیدپرور اول نفس اماره را از خود دور کنید. 
I پشتیبان روحانیت متعهد انقالبی باشید. 
I نماز جمعه را فراموش نکنید. 
I خدایا به این حقیر مزة شهادت را بچشان. 

 محمدرضا :نام
 آبادي زرگر باشی :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 هاجر :نام مادر

 1335 یازدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  ابتداییة پایان دور:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1362 یکم آذر :تاریخ شهادت
  پنجوین:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي فـردوس رضـاي         :مزار
  زادگاهش
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 محمدرضا باشی زرگرآبادي
 

 م بسم اهللا الرحمن الرحی
اهللا و اهللا غفور      اهللا اولئک یرجون رحمت     منوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل       آان الذین   «

همانا آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا امیـد دارنـد     « 1»رحیم
 . »رحمت خدا را و خداست آمرزندة مهربان

 » امام خمینی «2.ین شهید شویمما همانند حسین وارد جنگ شدیم و باید همانند حس
 به من یاري ده که جز در راه تو قدم برندارم و جز در راه تو سخنی نگـویم و                     ،بارخدایا 

  .جز در راه تو نشنوم و جز در راه تو نبینم و جز در راه تو ننویسم
 .شـوم  جـنگم و بـا نـام تـو شـهید مـی         کنم و با نام تو مـی         با نام تو حرکت می     ،بارخدایا 

چـشاندي،  ) 7( مزة شهادت را بچشان کـه بـه یـاران حـسین         چنان به این حقیر     ،دایابارخ
 . آمین یا رب العالمین

 سالم و درود بر شما که مرا چنین تربیت کردید که در راه حـق قـدم        ،پدر و مادر عزیزم    
 زیـاد ناراحـت   ، اگر من شهید شـدم ،پدر و مادر عزیزم.  حسین زمانم را یاري کنم    یا. دارمبر
شوم و اگر گریه کردید صدایتان را بلند نکنیـد کـه               آیه باالي نامه می    3]...[شید چون شما    نبا

ام   به خدا راضـی نیـستم کـسی در تـشییع جنـازه            .  را به سرور آورد    4]...[منافقان و دشمنان    
 .  به انقالب اسالمی به رهبري والیت فقیه5]...[شرکت کند که منافق باشد یا 

                                           
 .218/ بقره -1
جهـت تقویـت روحیـه آنـان     ) 7(نی از ظرفیت متراکم عشق و ارادت رزمندگان نسبت بـه امـام حـسین          امام خمی  -2

 در حسینیه جماران ایراد فرمودند بین محرم و 1361 مهر   25در سخنرانی که در آستانه محرم در تاریخ         . ها برد     بهره
 ما هرچه داریم از این محرم اسـت و        .این محرم را زنده نگه دارید     «: هاي جنگ چنین پیوندي زدند      عاشورا و جبهه  
ها وقتی کـه نـشان        بینید که در جبهه     االن هم می  . قیام کردند ) 7(همه در تحت بیرق امام حسین     ... از این مجالس  

 ).17، ج58صحیفه امام، ص. (دارند ها را گرم نگه می دهند آنها را همه با عشق امام حسین است که دارند جبهه می
 .خوانا نیست -3
 .وانا نیستخ -4
 .خوانا نیست -5
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 است که به ملت شهیدپرور بگویم این اسـت کـه اول نفـس        عرضو چند نکته که قابل       
دوم .  پـاك باشـد  2ديـ را از خود دور کنید که باید قلب از هرگونـه گنـاه و خودپـسن      1مارها

وچـرا   چـون  آنکه باید پشتیبان روحانیت متعهد انقالبی باشیم و هرچه والیت امر گفـت بـی              
هاي جمعه بر مـزار شـهدا         و همیشه شب   سوم آنکه نماز جمعه را فراموش نکنید      . اجرا کنیم 

تر از آنـم کـه ایـن حقیـر شـما را              خواهم و کوچک    البته عذر می  . باشید 4حاضرو   3]...[دعا  
 انشاءاهللا خداوند همۀ ما را توفیق خدمت بـه        .نصیحت کنم ولی خب تذکري الزم بود بدهم       

 . اسالم و انقالب را بدهد انشاءاهللا
یدوارم که شما به سهم خود خدمت به اسـالم و مـسلمین              سالم علیکم، ام   ،همسر عزیزم  

تحمـل   ها را  که چقدر مشقت و زحمت5باشیدالگو ) 3( شما باید همانند زینب .را بنمایی 
 . خاطر اسالم و بس  فقط به،کرد

 قابل عرضی که الزم است بگویم این است که شما باید اگر کـسی بـراي                 ضمن نکته در   
خاطر من روگـردان   وگردان نباش وگرنه به خدا قسم که اگر به    ازدواج به شما مراجعه کرد ر     

 اسـمش را    ،باشی از این امر اسالمی و انسانی راضی نیستم و در ضمن اگر بچـه پـسر بـود                  
 . علی و اگر دختر بود فاطمه بگذار

 6»والسالم«
 

دوم  .، البتـه از حقـوقم اگـر مانـد         ماه بگیرید   روزه برایم یک   7م نماز بخوانید  یسال برا  یک 
 معـادل  8 هزار ریال8ومقدار .  است چقدر است معلوم از حقوقم بپردازید که      ]را [هایم قرض

                                           
 .»عماره«در اصل وصیت  -1
 .»خودپسنـ «در اصل وصیت  -2
 .اي از عبارت افتاده است آید که واژه  از سیاق کالم چنین برمی-3
 .»هاضر« در اصل وصیت -4
 .»باشید) 3(و الگوي زینب«در اصل وصیت  -5
 .»وسالم«در اصل وصیت  -6
 .»بخانید«در اصل وصیت  -7
 .» هزار ریال800/« اصل وصیت در -8
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.  کنیـد  1یهودانـم برویـد تـس       ام و مقداري مانده یا نمانده نمـی          تومان به دندانسازي داده    800
ام بـراي    خودش و بقیـه کـه خـود خریـده          وسایل زندگی را هم هر چه همسرم آورده براي        

 .ام براي فرزندم باشد  همسرم خریدهي کنید و طالهایی که براينگهدارفرزندم 
 

 2»والسالم«
 3.ریان اسالم بر کفر جهانی شرق و غرب انشاءاهللاکبه امید پیروزي لش

21/4/1362 
 محمدرضا باشی زرگرآبادي

 

                                           
 .»تصفیه«در اصل وصیت  -1
 .»وسالم«در اصل وصیت  -2
 .»ایشااهللا«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I باشد هاي نماز جمعه و جماعات می ترس ما از خالی شدن مساجد و صف. 
I از تنها گذاشتن امام و خط والیت فقیه بترسید. 
I اند اگر روزي والیت فقیه را از شما بگیرند، قلب اسالم را گرفته. 
I وشو دهید غرور و تکبر را با آب اخالص و خلوص و تواضع شست. 
I بپرهیزید، هرچند کوچک است،از گناه . 
I در زندگی صبر را پیشه کنید. 
I ح سازیدبکوشید خود را به سالح تقوا مسل. 
I دنیا گذرگاهی بیش نیست. 
I نگذارید حب مال و جاه و خانواده شما را از مسیر عبودیت به در سازد. 

 بشیر :نام
 باقري :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1341 پنجم فروردین :تاریخ تولد
 شــهر بیارجمنــد از توابــع :محــل تولــد

 شهرستان شاهرود
  اول متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 403 باقري، بشیر     ¹استان سمنان 

 بشیر باقري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 عبده و رسـوله و انـه مقـدر بجمیـع     اًاهللا وحده ال شریک له و انّ محمد   اشهد ان ال اله اال    «

 و انّ اولهم    ائمۀ من ولده    االئمۀاهللا و امامه و انّ         ولی اًیاالنبیاء و الرسل علیهم السالم و انّ عل       
بن جعفـر و      بن الحسین و محمدبن علی و جعفربن محمد و موسی           الحسن و الحسین و علی    

ـ         بـن محمـد و الحـسن        بن موسی و محمدبن علـی و علـی          علی هبـن علـی والقـائم الحج 
 1» الریب فیهاۀیتآ عۀ ان السا حق و النّار حق والجنۀالسالم و ان  علیهم

د و الـه و بلّـغ بـه ایمـانی           اللهم صل علی محم   :  للمتقین العاقبۀوالحمدهللا رب العالمین و     «
ات و بعملی الی احـسن      ی احسن النی  نی ا تیبن هنتل یقینی افضل الیقین وا    جعا و اکمل االیمانِ 

 2»االعمال
 نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان  به

 را که توفیق جهاد در راهش را نصیب این بندة حقیر نمود و               ستایش خداوند منان   ]و [حمد
کنم زیرا غیر از تـو کـسی را            تو را ستایش می    ،خداوندا. مرا از مجاهدین در راهش قرار داد      

 ةکنم چون تو معبود منی و مـن بنـد           پرستم و عبادت می     دانم و تو را می      سزاوار ستایش نمی  
 . ضعیف و ذلیل و حقیر توام

 شهادت در   ،دانی   اگر مرا الیق می    ، تو و تسلیم امر تو هستم      3ام به رضاي    اضی ر ،خداوندا 
 . راهت را نصیبم کن

با سالم و درود بر منجی عالم بشریت مهدي عزیز و با سالم و درود فراوان بر حضرت                   
 در روي زمـین و بـا        )عـج (دل و آگاه و مبارز و نمایندة امام زمان          آن پیر روشن   ،امام خمینی 

                                           
اي باشد براي او نـزد نکیـر و منکـر یـا      نامه شود تا شهادت  اي است که همراه میت در قبر گذاشته می          رقعهبخشی از    -1

 .استپروردگار و صورت کامل آن در کتب حدیث بیش از این 
سپاس خداي عالمیان است و عاقبت نیکو بـراي  «: ترجمه). 7(فرازي از دعاي مکارم االخالق حضرت امام سجاد     -2

خدایا ایمانم را کامل بگردان و یقینم را برترین یقین قـرار      . صلوات و درود خدا بر محمد و خاندان او        . پرهیزگاران
 .»ساز و اعمالم را نیکوترین و بهترین اعمال محسوب داربده، نیتم را با کمال و منتهاي نیات خیر همراه 
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 این ظفرمردان بیشۀ    ،شکن  هاي معظم شهدا و با سالم بر دلیران صف          راوان بر خانواده  درود ف 
 را با کلید فتح شکـستند و بـا نـور نگـاه گرمـشان بـر دیـار ظلمـت                  1پیکار که طلسم خزان   

هاي آن به ارمغان بردند و با سالم و درود بـر شـهیدانی             دیوستیزان تاختند و فجر را به خطه      
 سرود فلق را در صـحراي عـشق زمزمـه کردنـد و بـه لقـاي حـق                    که آهنگ خون کردند و    

 . کنم شتافتند، وصیتم را شروع می
هاي گردان کربال شور و شوق عجیبی دیده           در بچه  2]و[اکنون که نزدیک عملیات است       

ها یک حالتی دارند که قابل نوشتن روي این کاغـذ نیـست و شـاید کـه                     اصالً بچه  .شود  می
نیم که به خط بـرویم و در یکـی دو شـب آینـده عملیـات شـروع                   تر حرکت ک   هرچه سریع 

  :عنوان وصیت به یادگار بگذارم الزم دانستم چند خطی به. شود می
قبل از هر چیز باید از پدر و مادرم نهایت شکر را بکنم کـه بـراي مـن خیلـی زحمـت                        

 ل بـه شـما  امیدوارم کـه اجرتـان را خداونـد متعـا    . کشیدند و به گردن من حق زیادي دارند 
از بـرادران و    . خـواهم کـه از مـن راضـی باشـید            از شما پدر و مادرم مـی       عنایت بفرماید و  

 کلیۀ کسانی که شاید غیبت آنها را کرده     ]و [طلبم و از خانم خودم      خواهرانم هم حاللیت می   
اگـر  . خواهم که از ایـن حقیـر راضـی باشـند             از آنها می   ،باشم و یا حقی به گردن من دارند       

 به پدرم مراجعـه     ، که این بندة گنهکار فراموش کرده      ،زي از بندة گنهکار طلب دارد     کسی چی 
 . ام و یا به برادرانم تا اینکه طلب خود را بگیرد کند و یا به خانواده

هاي   اید و هستید، رزمندگان از میگ       ها بوده    مردمی که همیشه در تمام صحنه      ،مردم عزیز  
هاي دشمنان ترسی ندارند بلکه ترس ما از خالی شـدن     حهها و اسل    تانک  و ها عراقی و میراج  
ترس ما از تنها گذاشـتن امـام و خـط           . باشد  هاي نماز جمعه و جماعات می      مساجد و صف  

 قلب اسالم را    ، بدانید اگر روزي والیت فقیه را از شما بگیرند         ،مردم عزیز . والیت فقیه است  
ـ    .اند و اسالمی باقی نخواهند گذاشت       گرفته  3اهللا منتظـري    ان نـرود از امـام و آیـت         پـس یادت

 چون دعاي من همیـشه  ،خواهم که امام عزیز را دعا کنید  از شما عاجزانه می    حمایت کنید و  
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از مـردم   . این بوده که خدایا تمام عمرم را فـداي یـک لحظـه نفـس کـشیدن امـام بگـردان                    
خالصـه  . نـد خواهم که اگر از یک پشت میزي اشتباهی دیدند به حـساب انقـالب نگذار      می

  :کنم انقالب تمام سفارشاتم را به همین دو بیت شعر خالصه می  دربارة
 

ــذاریم   ــشتن را واگــــ ــادا خویــــ  مبــــ
 

 امــــــام کوفــــــه را تنهــــــا گــــــذاریم  
 

 اي رســـت ز خـــون هـــر شـــهیدي اللـــه
 

 1مبـــــادا روي اللـــــه پـــــا گـــــذاریم    
 

 

 ،انـد   ز کمر بسته   هنگامی که دیدم همۀ عالم به دشمنی اسالم و انقالب و امام عزی             ،خدایا 
 در مقابل امر تـو تـسلیم        ،خدایا. کس چشم بستم   چیز و همه   طالقه کردم و از همه     دنیا را سه  

 به شهادت متوسـل شـدم، در        2]...[محض شدم، به تو توکل کردم، به قضا و قدر رضا دارم             
ما  دیگر دشمن همه دنیا هم در مقابل اسالم و         ،تن شدم   مقابل فشار و انحراف و یأس روئین      

 قـرار   تبیعـ طمسلمانان ناچیز است، دیگر دلبستگی به چیزي یا کسی ندارم که اسـیر جبـر                
کعبـه فـداکاري    وار در  این خودخواهی و مصلحت طلبـی را ابـراهیم  3]در[خواهم   گیرم، می 
وشـو دهـم،    ور و تکبر را بـا آب اخـالص و خلـوص و تواضـع شـست         غرخواهم    کنم، می 

زدة موجـودات را روشـن       سوزم و از نور خود دنیاي ظلمت      وار دور شمع ب     خواهم پروانه   می
خواهم هزار مرتبه کشته شوم        می ،اهللا است   ام که راه امام خمینی راه رسول        کنم، چون شناخته  

شـنوند ایـن       سفارشم به تمامی عزیزانی که صداي مرا در این وصـیت مـی             .و باز زنده شوم   
 چـون خداونـد در      ، حتی در خلـوت     پرهیز کنید  ، هرچند که کوچک است    ،است که از گناه   

 4ندنها این است که ننـشی       جوان ]به [ سفارشم .این دنیا شاهد است و در فرداي قیامت حاکم        
 در  ، همـسر و بـرادر و خـواهرانم        ،پدر و مـادرم   . که گرد پیري سر و روي آنها را سفید کند         

اضـی باشـید بـه       تازه خوشحال باشید که راه من راه اسالم است و ر           ،شهادتم ناراحتی نکنید  
 چون امام حسین در لحظات آخـر در گـودال           ،ام به رضاي خدا     رضاي خدا و من هم راضی     
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 هـم بـراي ملـت و    ، بگـویم الًً و این چند مطلب را ک1»ام به رضاي خدا    راضی«قتلگاه گفت   
 : دوستانم و برادران دینی عزیزم

از . 3»د بـا صـابران اسـت      در زندگی صبر را پیشه کنید که خداون       « 2»الًًفاصبر صبراً جمی  « 
این راه هرچند پر رنج اسـت ولـی لـذت    . اهللا را تنها نگذارید     هاي راه نهراسید و روح      سختی

این کوچه هرچند پر پیچ و خم است ولی در انتهایش خانـه             . نماید  ابدي شما را تضمین می    
ون برند و   همتا بیر   شیاطین برآنند که بندگان خدا را از راه عبودیت خالق بی          . معشوق ماست 
وشید خود را به سالح تقوا مـسلح سـازید     ک پس ب  .آدم روي سعادت را ببیند      نگذارند که بنی  

مبادا . ا متقین نیست و خداوند متقین را وعدة پیروزي داده است          بکه شیاطین را قدرت نبرد      
ر  شما را بر آن دارد که د      ،نصیب سازد   ظاهر زیبا و فریبندة دنیا شما را از سعادت اخروي بی          

رت بـر دهـان گیریـد و روزي پـشیمان          سروز محشر سرافکنده و خجل باشید و انگشت ح        
 که فرصت جبران براي همۀ بـاقی اسـت مغتـنم            ]را [امروز. شوید که پشیمانی سودي ندارد    

شمارید و نگذارید حب مال و جاه و خانواده شما را از مسیر عبودیت اهللا به در سازد زیـرا                    
 و تنها عمل صالح است کـه شـما را           5» ندارد 4 و جاه و مقام نفعی     در روز جزا مال و فرزند     «

 . سازد در جنات قرین رحمت می
 6) المـوت  هکـل نفـس ذائقـ     (در دنیا به فکر آخرت باشید که دنیا گذرگاهی بیش نیست             

 . مرگ آفت تمامی آمال و آرزوهاي دنیایی شماست، پس به رفتگان بنگرید
 دیـن خـود را بـراي ایـن دنیـاي       .اي از جیفه دنیـا ببرنـد       اند ذره   توانسته کدامینشان خود  
 . دهید ارزش و فانی از دست می بی

 بشیر باقري

                                           
 .»الهی رضاً برضاك«: است) 7(مام حسینترجمه این سخن ا -1
 .5/ معارج -2
 .» ان اهللا مع الصابرینةیا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر و الصلو«:  از سوره بقره است153ترجمه آیه  -3
 .»نفی«در اصل وصیت  -4
 .»یوم ال ینفع مال و البنون«:  از سورة الشعراء88اشاره دارد به آیه  -5
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا فکر کنید پناه بردنم به شهادت فرار از زندگی باشد. 
I لبیک گویم، خمینی بزرگ،مان جنگ فرصتی است که به نداي حسین زمان . 
I دادن به اسالم از یکدیگر سبقت بگیریمباید براي خون . 
I مادر و خواهر همانند زینب باشید. 
I گیرد بنده امانتی از طرف خدا در نزد شما بودم که او امانتش را پس می. 
I امام عزیزمان را تنها نگذارید. 
I باشد امام خمینی امانتی از طرف خداوند در نزد ما می. 

 غالمحسین :نام
 باقري :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1340 یادهم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1361 بیستم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  خرمشهر:نحوة شهادت

زهـراي     گلـزار شـهداي بهـشت      :مزار
  شهرستان تهران
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 غالمحسین باقري
 

 م بسم اهللا الرحمن الرحی
اي   نویسم با آگاهی کامل به اسالم و هدفی که دارم چند جمله             نامه را می    حال که این وصیت   

 . نویسم تا بعد از شهادتم تسالّي دل خانواده و دوستانم باشد روي کاغذ می
موال واالنفـس  اال من صٍو لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نق     اهللا الرحمن الرحیم      بسم«

 1.»الیه راجعون  قالوا اناهللا و انامصیبۀ الذین اذا اصابتهم *ابرینوالثمرات و بشر الص
از بین بـردن  (هایی چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس    به سختی   را و البته شما  «

آزماییم و بشارت و مژده آسایش به آن کـسانی   و آفات زراعت می   ) تان  یکی از افراد خانواده   
کننـد    آید صبر می    شود و حادثۀ ناگواري برایشان پیش می         می که هرگاه مصیبتی بر آنان وارد     

 .»رویم سوي او می   از خداییم و بههگویند ما هم و می
ـ  قبـل از هـر سـخنی و        :نویـسم    برایتان چند کلمـه مـی      ،حال که معنی آیه را فهمیدید       ا ی

 )تاننگهدار خدا. (کنم اي از همۀ شما عذرخواهی و خداحافظی می نوشته
ام و خواهرانم و همسرم و دوسـتان و آشـنایان، خداونـد بـه                 م، برادران گرامی  مادر عزیز  

ها را تحمل کنیـد و از اینکـه در طـول عمـرم               د مصیبت یشما صبر جلیل عطا فرماید تا بتوان      
 مبـادا فکـر کنیـد پنـاه         . مرا ببخـشید   ،ي بر دوش شما بودم و نتوانستم برایتان تالفی کنم         ربا

 چنـین نیـست بلکـه فرصـتی         ،خیـر . باشد)  از شما  ریا فرا (ندگی  بردنم به شهادت فرار از ز     
 لبیـک گـویم و      ، خمینـی بـزرگ    ،مان دست آمده که بتوانم به نداي حسین زمان          است که به  

 بنده کـه نتوانـستم      . غنیمت بشمارم  ، است   که عین سعادت   ،فرصت دستیابی به فوز عظیم را     
اي را کـه در راه        رتـان گـردد و هدیـه       شاید شهادتم باعث افتخا    ،زحمات شما را جبران کنم    

طور کـه بارهـا برایتـان تعریـف           اید مورد قبول خداوند قرار گیرد و باز هم همان           اسالم داده 
شود و احتیـاج بـه عمـل جراحـی      ام وقتی یکی از بهترین افراد یک خانواده مریض می    کرده

مان بـه او تزریـق    کنیم که هرطور شده و حتی از خون بدن  سعی می،خواهد دارد و خون می  
دهیم و حـال انقـالب         برآید انجام می   نما کنیم تا زنده بماند و خالصه هر کاري که از دست          
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اسالمی ما هم حالت همان مریض را دارد که در مقابل ضربات دشـمنان احتیـاج بـه خـون                    
 مـان را  قابل هاي بی  پس چرا براي خون دادن به اسالم از یکدیگر سبقت نگیریم و جان    ،دارد

 . با خدا به بهاي بهشت به معامله نگذاریم
خصوص مادر عزیزم و برادرانم و خواهرانم و آشنایان سپاسگزارم             از همگی شما به    ،اول 

ها برایم زحمت کشیدید و مرا بزرگ کردید و به راه اسالم هدایت نمودیـد و بـراي               که سال 
 از اینکـه نتوانـستم   ،ربانکنم و دختر خالۀ مه   همۀ شما آرزوي سعادت و موفقیت و صبر می        

خواهم کـه    امیدوارم مرا ببخشید و از شما می،مان همسر خوبی برایت باشم    در اوایل زندگی  
رسالت رساندن پیام شهید را بر دوش خود بکشی و در راه رساندن نداي اسـالم بـه گـوش       

 صـبر  خواهم همانند زینـب باشـید و         از شما می   ،خواهرانم و مادرم  . جهانیان کوشش بنمایی  
 درس بیاموزیـد کـه وقتـی خبرشـهادت          ، خمینی بـزرگ   ،انم  شکن  داشته باشید و از امام بت     

گوید همـه از      گوید و می     می 1»الیه راجعون  اناهللا و انا  «دهند فقط     حاجی مصطفی را به او می     
از . کند که دشمنان شاد شـوند   و در جلوي دیگران گریه نمی2مروی سوي او می     خداییم و به  

 بلکـه   ،خواهد  خواهم که خود را کنترل کنید و گریه نکنید چون شهید گریه نمی              یشما هم م  
دانید بنده امانتی از طرف خدا در نزد شما بودم            طور که می    خواهد و همان    دهندة راه می   ادامه

خواهم که بـرایم طلـب آمـرزش و      گیرد و من از شما می       که حال خود او امانتش را پس می       
خـواهم کـه     باز هم از همۀ شما می    .ید که خداوند گناهان مرا ببخشد     مغفرت بکنید و دعا کن    

، 4، رجـایی 3صبر کنید و برایم گریه نکنید چون خون من در مقابـل شـهدایی چـون بهـشتی             
خواهم که امام عزیزمان       از شما می   . و دیگر شهدا ارزشی ندارد که بخواهید گریه کنید         5باهنر

باشـد تـا انقـالب اسـالمی          از طرف خداوند در نزد ما می       که امانتی    ،را تنها نگذارید و او را     
 .  یاري کنید،ایران را رهبري کند

                                           
 . سورة بقره156بخشی از آیه  -1
 .»روید می«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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اي    آن را در بهشت زهرا دفن کنید و اگر جنازه          ،اي داشتم    اگر بنده جنازه   ،خانوادة عزیزم  
هاي شهدا قـرار دهیـد کـه جنـازة             ناراحت نباشید و خود را جاي دیگر خانواده        ،هم نداشتم 

هاي خمپاره خاکستر شده و عوض من بر سر قبر دیگر شهدا بروید و                ثر گلوله عزیزشان بر ا  
 .  او را از ما بپذیر و برایم طلب آمرزش کنید،ایم مان را در راه تو داده  جوان،بگویید خدایا

بعـد از  ( از مقدار لوازم و احیاناً پـولی کـه دارم اگـر چیـزي از آن اضـافه آمـد          ،برادرانم 
آنهـا را بـه دولـت جمهـوري         )  چه به همسرم یا کسانی که طلبکارند       ،رمهایی که بدهکا   پول

 . اسالمی کمک کنید
البته مقدار کمی از آن را خرج روزه و نمـاز و خمـس و زکـات کنیـد و تـا زمـانی کـه                 

هـاي   مان بود حقوقم را بگیرید و بعد از آن حقوقم را ببندید و از خرج               ام در منزل    خاله  دختر
از هم از زحمات همگی شما متشکرم و از طرف بنده به هر کس که اذیت            ب. اضافه بپرهیزید 

 . و آزاري رسیده مرا حالل کنید
 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 
مان را به پاي درختی ریختـیم کـه ریـشۀ آن والیـت فقیـه                  شاهد باش ما خون    ،بارخدایا 

کـه پـرچم الالـه االاهللا در سرتاسـر     به امید پیروزي حق بر باطل و بـه امیـد روزي             . باشد  می
 خدایا خدایا تو را به جان مهـدي تـا انقـالب             :جهان برافراشته شود و همیشه شعارتان باشد      

 . دار مهدي خمینی را نگه
 به امید ادامه راه تمام شهداي اسالم 

 پاسدار شهید راه اسالم و قرآن
 غالمحسین باقري

10/2/1361 
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 يهاي کلید عبارت
I ام سنگرم حجله دامادي و اسلحۀ من عروس من است. 
I را تنها نگذارید،شکن  خمینی بت،امام امت . 
I مکتبم آشنا شوماکنم که توانستم هرچه بهتر ب افتخار می . 
I کنیم افتخارمان این است که در راه عقیده جهاد می. 
I خواهران عزیز حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهید. 
I را انتخاب کنیم، یعنی شهادت، مرگ سرخ،جاي مرگ چه بهتر است به . 

 محمد :نام
 باقري :خانوادگی  منا

 حسین :پدر نام 
 صغرا :نام مادر

 1344 دوم دي :تاریخ تولد
 شهر بیارجمند از توابع شهرسـتان       :محل تولد 
 شاهرود

  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365وهشتم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
  مریوان:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمد باقري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
ش امام خمینی و سالم برحق نایبسالم بر  و با درود و  ) عج( سالم و درود به امام زمان      ،اول

د و   میدان حضور دارن   ۀو درود به امت قهرمان و همیشه در صحنۀ ایران که همیشه در عرص             
با این حضور داشتن خود مشت محکمی بر دهـان آمریکـا و شـوروي و اسـرائیل و صـدام         

 بر مرگ من گریـه و زاري نکنیـد          ،پدر و مادر عزیزم   . زنند  مزدور و تمامی دشمنان خود می     
 من این راه    ،پدر و مادرم و امت شهیدپرور     . شود  که اجرتان در نزد خداوند متعال پایمال می       

 حق علیـه باطـل       کنم چون یاران امام حسین در جبهۀ        ام و افتخار می     ب کرده را آگاهانه انتخا  
گـویم    دوباره مـی  ،پدر و مادرم  . جنگیدند و به آرزوي خود که فقط شهادت هست برسم           می

 1. که چنین فرزندي داشتید و شهید شـد        یدوار افتخار کن     و زینب  یدکه بر مرگ من گریه مکن     
 از امـت  2. اسلحۀ مـرا بگیـري و سـنگرم را خـالی نگـذاري       امیدوارم که در نبود من     ،برادرم

 اسـلحۀ   ]خواهم  می [خصوص منطقۀ بیارجمند    خصوص منطقۀ شاهرود و به      قهرمان کشور به  
دانـم کـه آرزوي        می ،پدر و مادرم  . من و برادران ما را بردارید و سنگرهاي اسالم را پر کنید           
امادي ببینند ولی عروس من اسـلحۀ       هر پدر و مادري این است که فرزندشان را در حجلۀ د           

خـصوص     تنها خواهشم از امت قهرمان ایران و به        .م سنگرم است  ا  من است و حجلۀ دامادي    
شـکن را تنهـا    خوانند ایـن اسـت کـه امـام امـت خمینـی بـت        نامۀ مرا می    کسانی که وصیت  

ــد ــب    3نگذارن ــار اســالم و مکت ــه جــان را نث ــن خوشــحالم ک ــد و م ــاري کنن ــام را ی  و ام
 اسالم بود کـه بـه مـن         4کنم که ایدئولوژي    کنم و افتخار می     می) 7(و علی ) 6(محمد

 در واقع من از زمانی توانستم بـه         .فهماند که چگونه بیندیشم و چگونه راهم را انتخاب کنم         
راه واقعی اسالم بیایم که انقالب کرده و اسالم صـحیح را شـناختم و روانـۀ سـپاه و بـسیج                

                                           
و » مکنیـد «آمده اسـت کـه بـه        » کن«و  » مکن«در اصل وصیت    . در این جملۀ شهید تطابق فاعل و فعل وجود ندارد          -1

 . یافتتغییر» کنید«
 .»نگذارید«در اصل وصیت  -2
 .»نگزارند«در اصل وصیت  -3
 .»ایدلوژي«در اصل وصیت  -4
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 مکتبم آشنا شوم تا آنجا که خـون را نثـار ایـن مکتـب کـنم و                   اب توانستم هر چه بهتر      ،شدم
انیت آن کامالً آگاهیم و غیـر       حق برکنم که     اي جهاد می    افتخارمان این است که در راه عقیده      

اي مرگبار بـر    چون اسلحه  ]را [ماند که پیروز شویم و یا شهادت        مان راهی نمی   این براي ] از[
 در تشییع جنازة من فقط ذکـر خـدا را داشـته و        ،عزیزمهمشهریان  . آوریم فرق دشمن فرود  

رهبـر  .  بدگوئی نـسبت بـه انقـالب داشـته باشـید           1نیااین م   مبادا در  ؛اهللا اکبر را تکرار کنید    
وقت از امر او سرپیچی نکنید چرا که من موفـق بـه دیـدارش                هیچ .عزیزمان را تنها نگذارید   

بوسی ایشان بروید و به همۀ شما وصیت          زمان از طرف من به دست       هم ،پدر و مادرم  . نشدم
آنها بگویید جان او هدیه براي امام امـت           به .کنم که به دوستان و آشنایان تبریک بگویید         می

 فقط براي خداونـد تعـالی و بـراي ایـن            ؛شکن و راه پیامبران و ائمه اطهار است         خمینی بت 
 آن را   ،لس ختم بگیریـد   اگر خواستید مج  . امت به جبهه رفته و شربت شهادت نوشیده است        

 مـن در زنـدگی      ،پدر و مادرم  . ید و پول آن را به مناطق جنگی اختصاص بدهید         کنتجملی ن 
 راه نام و امیدوارم که جان در راه خدا فـدا کـنم کـه راه شـما همـا      رنج فراوانی به شما داده  

ام کـه   وقت به من ناکام نگویید چون من در نهایت کـام را گرفتـه      امیدوارم که هیچ  . خداست
 براي من گریه نکنید زیرا بردبـاري و صـبر بیـشتر             ،پدر و مادر عزیزم   . هاست بهترین نعمت 

برادرانم را به دین اسالم تشویق کنید و بگویید که راهم           . شود  شما باعث شکست دشمن می    
 زنـدگی خودتـان     ۀ حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوح       ،اي خواهران عزیزم  . را دنبال کنند  
 من پسر خوب براي     ،پدر ومادر عزیزم  . وار در زندگی مبارزه کنید       همیشه زینب  قرار دهید و  

شـود و    شهادت قسمت هر کـس نمـی    ،پدر و مادر عزیزم   . شما نبودم امیدوارم مرا عفو کنید     
 مـا مـرگ     ،جـاي مـرگ      باالخره پایان راه زندگی همۀ ما مرگ است و چه بهتر است که بـه              

 اگر جنـازة مـن      ، اگر من شهید شدم    ،پدر و مادر عزیزم   . سرخ یعنی شهادت را انتخاب کنیم     
 بـر سـر   ،ام به دست شما نرسـید     مرا در زادگاهم دفن کنید و اگر جنازه        ،به دست شما رسید   

ایـد و    نامـه را بـاز کـرده        اکنون که وصیت  . مزار بقیۀ شهدا بروید و عوض من فاتحه بخوانید        
اي موجود اسـت   ذاتاً در نهاد هر خانواده    دانم که چشمانتان اشکبار شده است،         خوانید می   می

رود لحظۀ اول غمگین      که وقتی فردي از خانواده شهید یا به مرگ عادي و طبیعی از دنیا می              

                                           
 . نوشته شده است»میون « به لفظ محاورهدر اصل وصیت -1
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کند و دیگر از این بـیش مـزاحم اوقـات     شود و سپس با صبر خداوند متعال استقامت می   می
 . شوم شریفتان نمی

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
 

 . شما برادر محمد، همیشگی1دوستدار.  مواظب حسن باشید،ادر جان علیبر
 باقري

                                           
 .»دوستار«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I من زندگی را در جبهه و سعادت اخروي را در شهادت یافتم. 
I اید، با هم برادر باشید اي کسانی که نام خود را مسلمان نهاده. 
I گوییداي مردم مسلمان به هم خیانت نکنید، دروغ ن. 
I جنگ شما را خسته نکند. اي مردم به دنبال رهبر حرکت نمایید. 
I ارزش است دنیا متاعی پوچ و کاالیی بی. 
I تان مبارزه نمایید تا آخرین قطره خون. 
I از اسالم دفاع کنید. 
I هاي باشکوه جمعه شرکت نمایید در دعاهاي کمیل و غیره و نماز. 

 مهدي :نام
 باقریان :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1339 یکم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1364 پنجم فروردین :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي فـردوس رضـاي         :مزار
  زادگاهش
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 1مهدي باقریان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2الیه راجعون ناهللا و اناا

 3»اهللا  ولیاً عبده و رسوله و اشهد ان علیاًاشهد ان ال اله االاهللا و اشهد ان محمد«
 4» ال شریک له*قل انّ صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رب العالمین«
 ام و مردنم همه از آن خداست و او را شریک و درستی که نمازم و عبادتم و زندگی         بگو به «

 . »ی نیستیهمتا
سـالم بـر مهـدي      . سـرور آزادگـان و سـاالر شـهیدان        ) 7(بـن علـی     سالم بر حـسین    

و با سالم بر    ) عج( امام زمان  برحق نایب سالم بر رهبر عزیزم و       .ها منجی انسان ) عج(موعود
تـا انقـالب    ) 7(همۀ شهداي راه حق و ارواح پاك آنها از شهداي انقالب خونین حـسین             

 .  سالم بر امت شهیدپرور و قهرمان و صابر ایراناسالمی ایران و با
من زندگی را در جبهه و سعادت اخـروي را در شـهادت یـافتم و آن را دنبـال خـواهم                     

اي، از ایـن      هنگامی که از دنیا رسته و بـه خـدا پیوسـته           . آه که چقدر شهادت زیباست    . نمود
که قدم به جبهه نهـادم، تمـام       از موقعی   . اي  دنیاي مادیت گریخته و به دنیاي معنویت رسیده       

اي ضـعیف    زیرا کـه مـن بنـده   ،نمایم  خدا تحمل میخاطر بهها و دردها را   مشکالت، سختی 
اي خداي من و اي معبودا، در حالی به سویت  . جا راضی به رضاي خداوند      هستم و در همه   

انم که اگـر    د   می ،خدایا. آمدم که بسیار گناه کردم و شرمنده و پشیمان از اعمال گذشته خود            
 مستحق آن هستم ولی خودت گفتی ناامید نباشید و مرا بخوانید تا شـما را    ،مرا عذاب نمایی  

پـس خـدایا تـو را بـه حرمـت           . دانم که بسیار رئوف و مهربـانی        اجابت نمایم و من هم می     

                                           
 .دس آبادان، سپاه ق- پنج، اهواز5، بعدازظهر ساعت 12/12/62جمعه :  این عبارت آمده است در باالي وصیت -1
 .»رویم  او میسوي بههمه از خداییم و «.  سورة بقره156بخشی از آیه  -2
. تشهد یا شهادتی است که هر مسلمان بدان معتقد و هر غیرمسلمان براي ورود به اسالم بایـد بـه زبـان اقـرار کنـد                           -3

  هـم )7(والیت حـضرت علـی   شهید پس از عبارت شهادتین به       . )6(یگانگی خدا، رسالت حضرت محمد    «
 .»اقرار کرده است

 .163 و بخشی از آیه 162آیه / انعام -4
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دهم که مرا با فضل و کرمت محاکمه نمـایی             آخرین فرستادة تو، قسمت می     ،)6(محمد
 . نه با عدلت

بـه  . ماییم و به زندگانی ائمه بیندیشیم     ناي در خود فکر       پدر و مادر مهربانم، بیایید لحظه      
و اینک ما هم براي یاري دادن دین        . راستی که زندگی آنها سراسر مبارزه با ظلم و جور بود          

اگـر بکـشیم و     . تا آخرین نفس خـواهیم جنگیـد      ) 7(ایم و مثل حسین     خدا به جنگ رفته   
 ،اگر که فرزند خوبی براي شما نبـودم  . پس نگران مباشید و صبر کنید     . یم پیروز ،کشته شویم 

آنچه . دهم که مرا ببخشید و از خطاهاي من درگذرید          قسم می ) 7(شما را به خون حسین    
. براي ما مهم است دنیا نیست بلکه آخرت است که باید جوابگوي خـدا و رسـولش باشـیم                

ه مرا بزرگ نمودید آن هم بـا شـیرة جانتـان،     درست است ک.اید شما کسی را از دست نداده     
پـس چـه    . همۀ ما باید یک روزي بـرویم      . اما بدانید که من امانتی بیش در دست شما نبودم         

 . اید  تازه شما مرا دریافته.بهتر که در راه خدا باشد
ایم و بـه   اي خواهران و برادران من، بیایید ساعتی در خود اندیشه نماییم که از کجا آمده           
جا خواهیم رفت؟ چه بودیم و چه هستیم و سرانجام و عاقبت ما چه خواهد شد؟ آیا همۀ                  ک

 ما را در یک قبر خواهند گذاشت؟ 
گاه زبان به شکایت خدا مگـشا         هایم، هیچ  ها و شادي   اي همسر باوفایم، اي مالزم در غم       

وده و خدا   در همه حال به فکر خدا و قیامت و مرگ ب          . هاي خدا باش   و همیشه منعم نعمت   
 .  حاللم نما و مرا ببخش،اگر همسر و شوهر خوبی برایت نبودم. را فراموش نکن

ایـد،    هاي عزیز، اي کسانی که نام خود را مسلمان نهـاده           اي ملت قهرمان و اي همشهري      
فروشـی نکنیـد کـه     ، گـران 1 به هم خیانت نکنید، دروغ نگوییـد   ،با هم برادر باشید و مهربان     

خدا قرار خواهید گرفت و با این کار پوست و گوشت خود را به گناه               مورد خشم و غضب     
 . آلوده نسازید

                                           
 .»بگوئید«در اصل وصیت  -1
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 جنـگ شـما را خـسته        2 و از تفرقه جداً خودداري نماییـد       1به دنبال رهبر حرکت نمایید     
دهیم که تا آخرین نفـس بـراي      نکند که امروز، روز یاري دادن اسالم است و ما هم قول می            

 به ملت اسالم صـبر و       ،خدایا. طلبم  از همۀ شماها حاللیت می    . مدفاع از اسالم کوشش نمایی    
برادران پاسدار، اي کسانی که سرنوشت اسالم امروز به دسـت عمـل             . بردباري عنایت بفرما  

خواهم وظیفـه خـود را انجـام داده     خواهم شما را نصیحت نمایم بلکه می      شماست، من نمی  
 که نباید به آن دل بست، باید نسبت به دنیـا            ارزش است    بی 3دنیا متاعی پوچ و کاالیی    . باشم
عملی را انجام نـدهیم و      . تر باشید  دهید راغب   تر و به آخرت و اعمالی که انجام می          رغبت  بی

واي بـر مـا کـه خـود را از     . بترسیم از موقعی که در حال گناه باشیم و مـرگ مـا را دریابـد        
ه این لحظه سقوط و به سوي شیطان      دیگران باالتر بدانیم و خداي خود را فراموش نماییم ک         

 . رفتن است
دانم ولی خواست خداوند این چنین بود و خدا را شـکر              من خود را الیق پاسداري نمی      

 و لغزشی از من دیدید، آن را        4از همۀ شماها برادران التماس دعا دارم و اگر خطایی         . کنم  می
 . به بزرگواري خود ببخشید

ا در صحنۀ نبرد حق بـر علیـه باطـل ادامـه دهیـد و تـا                  اي برادران بسیجی، حضورتان ر     
زیرا که مکتب مـا چنـین اسـت و    . تان مبارزه نمایید و از اسالم دفاع کنید آخرین قطرة خون  
  5.»لههیهات من الذ«نیز چنین بود ) 7(رهبر ما حسین

 باشـد کـه خداونـد    6،در دعاهاي کمیل و غیره و نمازهاي باشکوه جمعه شرکت نماییـد      
دانش آموزان بدانند که درس خواندن آنهـا        . را از سربازان واقعی آن حضرت قرار دهد       شما  

 . اللهی کسی است که هم درس بخواند هم در جنگ شرکت داشته باشد جهاد است و حزب

                                           
 .»نمائید«در اصل وصیت  -1
 . همان-2
 .»کاالئی«در اصل وصیت  -3
 .»خطائی«در اصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»نمائید«در اصل وصیت  -6
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ولی ما بـه  . شویم یا خیر  می2دانم که ما کربالیی      خدایا نمی  1،»السالم علیک یا ابا عبداهللا    « 
راي اعتالي کلمه توحید آمـدیم و در ایـن راه، پایـان عمـر مـا را         تو و ب  ) 7(عشق حسین 

بــدهکاري مــن مــاهی پانــصد تومــان بــه صــندوق  . بــده] قــرار[شــهادت در راه خــودت 
توانید بـرایم روزه   هر قدر می. باشد و بدهکاري و طلبی از کسی ندارم         الحسنه قائم می    قرض

 مرا در فردوس رضا در کنار تربت پـاك  ،دام به دستتان رسی  اگر جنازه . گرفته و نماز بخوانید   
 3.شهید حسین باقریان دفن نمایید

 .باشد ام مربوط به همسرم می تمام اموال و دارایی
 »والسالم«

 مهدي باقریان

                                           
 .مطلع زیارت عاشورا است -1
 .»کربالئی«در اصل وصیت  -2
 .»نمائید«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I براي اثبات حقانیت اسالم،باید خون بدهیم . 
I حامی روحانیت دلسوز و مبارز باشید. 
I ام باشید تا جامه ذلت نپوشیدپشتیبان ام. 
I دانم راه جهاد را راه دین مبین اسالم می. 
I و عاشوراي او را زنده کنیم) 7(رویم تا امام حسین ما می. 
I همسرم با استقامت خود به دهان منافقین سیلی بزن. 

 ناصر :نام
 باقریان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 گلبهار :نام مادر

 1319وهشتم اردیبهشت   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ناصر باقریان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 1»ما تعملونو لن یؤخر اهللا نفساً اذ جاء اجلها واهللا خبیر ب«

.  سـالم بـر شـهیدان   ، او امام خمینیبرحق سالم بر نایب   ،الزمان  صاحب) عج(سالم بر مهدي  
 ،خـدایا .  کمکم کن تـو را بـشناسیم  ،خدایا.  کمکم کن تا براي رضاي تو قدم برداریم      ،خدایا

قدر عاشقم کن تا بتوانم در راه تو خون ناقـابلم    آن،خدایا. کمک کن تا عاشق لقاي تو شویم    
اگـر خداونـد    .  عاشوراي او و دینش را زنده کنیم       ،)7(رویم تا امام حسین     ما می . را بدهم 

. بر من منت گذاشت به فیض شهادت رسیدم، امیدوارم مرا مورد عفو و بخشش قـرار دهـد                 
جـانم را   . اي خدا تو شاهدي، عزیزتر از جانم چیز دیگر ندارم که فداي اسـالم عزیـز کـنم                 

حامی روحانیـت دلـسوز و      .  حقانیت اسالم را ثابت کنیم     ]تا [ بدهیم  خون 2اکنون باید . بپذیر
اگـر خـدا نخواسـته از       .  آسیبی به این انقالب عظیم نرسد      مبارز باشید، پشتیبان امام باشید تا     

مـسلمان واقعـی   . آیـد  داند چه بالیی بر سر محرومین اسـالم مـی           امام فاصله گرفته، خدا می    
ءاهللا رزمندگان اسالم تمام دشمنان اسالم را نـابود خواهنـد           انشا.  ذلت نپوشید  3 جامۀ باشید تا 

اگر چنانچه لیاقـت شـهید شـدن بـرایم          . دانم   جهاد در راه دین مبین اسالم می       4این راه . کرد
چنین تمام بـستگان      پیش آمد، از شما مادر عزیزم و همچنین برادران و خواهران عزیز و هم             

، بـراي پیـروزي   5عـوض گریـه کـردن    .  نکنیـد   دشمن را خوشحال   ؛استدعا دارم گریه نکنید   
. دهد بایـد خمـس آن را داد          هر مالی که خداوند به انسان می        که گونه همان. اسالم دعا کنید  

، مـا را جـزء خمـسِ     6ندکنم که بهترین ثروت شما مادران، فرزنـدان شـما هـست             من فکر می  

                                           
کس را از وقتش که فرا رسد به تأخیر نیفکنـد و خـدا بـه هرچـه بکنیـد آگـاه                     و خدا هرگز اجل هیچ    «. 11/  منافقون -1

 .»است
 .»تا« در اصل وصیت -2
 .»جامعه« در اصل وصیت -3
 .»راه«در اصل وصیت  -4
 .»کردند« در اصل وصیت -5
 .»هستیم«در اصل وصیت  -6
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علیه فمـنهم مـن قـضی       اهللا  ا  من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدو     «. فرزندانتان حساب کنید  
 بزرگ مقلدانِ خمینی را جز شـهادت سرنوشـتی   1»]و ما بدلوا تبدیال [نحبه و منهم من ینتظر 

 هـزار تومـان بانـک ملـت         20مقدار  : شود مقداري پولی که دارم      در ضمن عرض می   . نیست
ارسا  هزار تومان به توسط برادر پ      8 هزار تومان از برادرم اصغر طلبکارم، مبلغ         17دارم، مبلغ   

 تومـان   1000 هزار تومان هم به بـرادر سـاداتی داده بـودم، مبلـغ               1000به بسیج دادم، مبلغ     
وصـی بنـده هـم    ] و[وکیل  . پهلوي ملک احمدي هست که دفترچۀ آن هم توي کمد هست          

اهللا به شهادت رسیدم، همـان مقـدار کـم             هست، اگر در راه خدا و فی سبیل        2ام  خود خانواده 
 ]بـه  [اگر.  اجازه علماي وقت خرج شود     بهچراغی بوده     پهلوي شاه  حساب بنده    .خرج شود 

السالمو«گیرد، خرج شود دیگر   همان اندازه که تعلق بنده می،ردممرگ طبیعی م«. 
هر کس پیکار و جنگ نکرده و یا اندیشه جنگیدن و جهاد در راه خدا را در فکر نداشته                    

 ). 6)(امبر اکرمپی (3.میرد  چنین کسی با نوعی از نفاق می،باشد
 بزند که مـن در      4 دهان منافقین  در با استقامت خود، چنان سیلی       ،خواهم  می] م[از همسر  

 با خدا و دوازده امام،      5]آشنایی[همچنین با تربیت صحیح، فرزندانم را       . قبر روحم شاد شود   
ه، بعـد   اهللا شاهچراغی بـود     حساب سالم با آیت   . با قرآن آشنا کنند تا روحم در قبر شاد باشد         

 بعـد از    6]مخـارج [ هزار تومـان دادم در ضـمن         3 ، هزار تومان بدهکار بودم    12از عید مبلغ    
هر چه باید خـرج شـود خـرج جبهـه           . االمکان خرج اضافه نکنید      حتی 7]تا[شهید شدن من    

 . دیگر عرضی ندارم جز سالمتی شما.که در منزل دارم تحویل سپاه بدهید] اي[اسلحه. شود
 م دارالتماس دعا

 
                                           

مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفـا کردنـد، پـس                 برخی از آن مؤمنان بزرگ    «. 23/ ب احزا -1
 .»برخی بر آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

 .»خوانواده«در اصل وصیت  -2
 .165الفصاحه، ص   نهج-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .اضافه است» آشنایی«واژة  -5
 .اضافه است» مخارج«واژة  -6
 .اضافه است» تا«واژة  -7
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 ]اي دیگر   نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ان اهللا   * کبر مقتاً عنداهللا ان تقولوا ما ال تفعلون        *یا ایها الذین امنوا لم تقولون ما ال تفعلون        «
 1.»یحب الذین یقاتلون فی سبیله

الشأن اسـالم حـضرت       خصوص بر پیامبر عظیم     درود خداوند به پیامبران الهی و به      ] و[سالم  
خداوند کوثر را به او بخشید و از او وجـود  ) 3(اش باد که با وجود فاطمه    ) 6(دمحم

 درود بـه رهبـر کبیـر انقـالب     ]و[  سالم. امامان معصوم و برحق را بر مسلمین عنایت فرمود 
 . دوباره اسالم را زنده کرد] که[باد ) 3( ذریه همان فاطمه زهرا،اسالمی

  :پیامی از این حقیر به فرزندانم دارم
دقت نماییـد و عمـل کنیـد و کلیـۀ گوینـدگان اسـالم حـرف             . در سخنان امام فکر کنید     

همیـشه و در همـه   . آموزنده دارند، با تمام توان سعی کنید بیشتر با قرآن آشنایی پیـدا کنیـد             
وقت خدا را از یاد نبرید و از عذابش بترسید و از رحمت او امیدوار در راه اسـالم زنـدگی                     

از سختی نهراسید، از توکل به خدا و توسل بـه ائمـه خـودداري         . م کار کنید  براي اسال . کنید
کلیۀ بستگان و دوستان من پیرو والیـت فقیـه هـستند،            . ننمایید که در گمراهی خواهید افتاد     

 حجـاب  ،دستورات قـرآن و اسـالم  . فرزندان من هم عقیدة کامل به والیت فقیه داشته باشند  
می دارم به مادر عزیز، برادران، همشیره و بـستگان خـودم و             اسالم را رعایت و در ضمن پیا      

تحمل کردیـد و آن   همچنین همسر باوفایم که ظرف مدتی با هم زندگی کردیم زحمات مرا  
 براي من چـه  ،این است که چنانچه خداوند بر من منت نهاد شهادت را بر من ارزانی داشت   

 لباس مشکی بر تن ننمایید، این راهـی      در باطن گریه نکنید و ناراحت نباشید،       2چهدر ظاهر   
 .  همه باید برویم]که [هست

 

                                           
گویید که در مقام عمل خـالف   اید چرا چیزي به زبان می  اال اي کسانی که ایمان آورده     «.  سورة صف  4 و   3،  2آیات   -1

خـدا آن  . آورد شم و غضب مـی این عمل که سخن بگویید و خالف آن کنید بسیار سخت خدا را به خ        . کنید  آن می 
 .»دارد مؤمنان را که در صف جهاد کافران پایدارند بسیار دوست می

 .»که«در اصل وصیت  -2
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 ] اي دیگر  نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

احتمـاالً  . استمداد و یاري از او که یار و یاور ستمدیدگان و مظلومان اسـت ] با[و   نام خدا   به
 تـذکر  ،ننوشته باشـم  باشد 1نامه خانه هست، اگر چنانچه مطالب که احتیاج به نوشتن     وصیت
  .بدهم

) 6( به حقانیت دیـن مبـین اسـالم و پیـامبر گرانقـدرش حـضرت محمـد                 2در ابتدا  
] و[و یازده فرزند پاکش کـه راهنمایـان طریـق الهـی امـام      ) 7(دهم و بر علی   شهادت می 

ش امـام  بـرحق و نایـب  ) عـج (الزمـان   صاحب ]بر. [دهم  پیشواي ما شیعیان هستند گواهی می     
خواهم نسبت به مـادر بیـشتر مراقبـت     در ضمن از برادران عزیز می  . فرستم  یخمینی درود م  

ایشان ما را با قرآن و مفـاهیم و مبـانی اسـالم            . ایشان زحمت زیادي در حق ما کشیده      . کنند
پاداشـی نیکـو    ] خـواهم   مـی [از خداونـد    ] و[بنده از زحمت ایـشان قـدردانی        . آشنا ساخت 

خواهم مسئله خانه خودشان      برادر عزیز محمدابراهیم می   همچنین از   . برایشان عنایت فرماید  
کـرد شـهرك هـم         خرج .اگر امکان داشت شهرك شما بروید باال واگذار کنید        . مختار هستند 

در ضمن احتمـال  .  نماز و روزه بنده،کرد بنده مخارج و خرج. توي دفترچه یادم بوده نوشتم  
 3 روزه]و [دهم مقداري نماز  ا شده باشد، در ضمن احتمال می      دارد آن موقع بیابان بودیم قض     

سال یـا چنـد مـاه بیـشتر           ماه روزه مدت یک    5 یا   4 اگر امکان داشته مدت      .قضا داشته باشم  
 12. االسـالم شـاهچراغی اسـت       حساب سال بنده سال بعد از عید پیش حجـت         . نماز بدهید 

 30 موجودي پول بنـده البتـه مبلـغ          . دادم  هزار تومان را   3 مبلغ   ،هزار تومان بدهی بنده بوده    
.  هزار تومـان از اخـوي ابـراهیم طلبکـار هـستم     7مبلغ . تومان به حساب ماشین واریز کردم  

.  تومان هم شرکت میعـاد     1000 مبلغ   ، تومان پهلوي ملک احمدي    1000 ،مابقی چند دفترچه  
یـشان پهلـوي مـن     هزار پول ا200مبلغ .  عموحاجی باشد5 هم مال4مابقی نظر نیست موتور   

                                           
 .»نوشتند« در اصل وصیت -1
 .»ابتداي«در اصل وصیت  -2
 .»روز«در اصل وصیت  -3
 .»ماتور« در اصل وصیت -4
 .»به عمو« در اصل وصیت -5
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 :2ام  چند کلمه هم بـه خـانواده      .  به ایشان بدهید   ، از من طلبکارند   1ند که ی آمد انبوده، اگر کس  
م، اما غیرت ایمانی من چنـین اجـازه را          ی کن 3زندگی] این[اگر چنانچه قسمت نشد بیشتر از       

 4مـرگ «سرور آزادگان به ما تلقین گردیده که فرموده         ) 7(این کالم حسین  . داد  به من نمی  
 .»7 است6 ننگین5با عزت اگر خونین، بهتر از زندگی

 را سرلوحۀ زندگی خود قـرار       )3(رفتار زینب . وار استقامت کن    تو هم زینب   ،همسرم 
 .ها کنید  هم توصیهحفظ حجاب و سنت اسالمی را مراعات و به فرزندان خود. دهید

 بفرسـتید حـوزه     ،ارند محمدعلی یا حسین هر کدامشان استعداد د       8انم فرزند  از در ضمن  
 پهلـوي ایـشان   ،محمدرضا نجـاتی گرفتنـد    ] را[بهمن ماه   ] و[ حقوق دي ماه     .درس بخوانند 

گیرند، هرچنـد زحمـت زیـادي          را پدربزرگ ایشان به عهده می      10سرپرستی خانواده . 9ستا
نیز از برادرانم و خـواهرانم و خـواهرزاده و          . خداوند به ایشان جزاي خیر بدهد     .  دارد 11هم

که در خدمت انقالب و نظام جمهـوري     ] خواهم  می[برادرزاده و کلیه دوستان و آشنایان       هم  
ه راه اولیـاي خـدا را   خـواهم کـ   نیز از شما می . یاري کنند ] را[ این نظام الهی     ؛اسالمی باشند 
 .دنبال کنید

المقدور با حضور قلب بخوانید، به جماعـت بخوانیـد،     نماز را همیشه در اول وقت حتی       
 کنار همشیره   ،ن داشت ااگر جسدم به دست شما رسید، اگر امک       . از جمعه شرکت کنید   در نم 

 از همـه جـا      ،شـود    بنده هر وقت ناامید می     ،خدایا. تان  التماس دعا از همه   . شهریار دفن کنید  

                                           
 .»آمدنکسی « در اصل وصیت -1
 .»ام بخواده« در اصل وصیت -2
 .»زندکی« در اصل وصیت -3
 .»مرك« در اصل وصیت -4
 .»زندکی« در اصل وصیت -5
 .»ننکین« در اصل وصیت -6
 » فـی ذل   ةموت فی عزٍّ خیـر مـن حیـا         «.آمده است » هست» «است«جاي فعل     به) 7( در ترجمه سخن امام حسین     -7

 ).270فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص (
 .»...در ضمن فرزند محمدعلی«اصل وصیت  در -8
 .»هست« در اصل وصیت -9

 .»خوانواده«در اصل وصیت  -10
 .کار برده است را دو بار به» هم« در اصل وصیت واژه -11
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  .کند، آخرین امیدش تو هستی قطع امید می
ر راه او خون ما ریختـه        که د  ]را [اهللا   شهادت فی سبیل   ]که با [ امید داریم    به رحمت خدا   

 .دار خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه. انشاءاهللا.  ما را عفو نماید،شد
] در[کسانی براي تسلی شـما بیاینـد کـه     . مخارج بعد از شهادتم ساده خرج کنید      ] براي[ 

 که خط انحرافـی     ]بیایند [ بنده راضی نیستم کسانی    .خط والیت فقیه و پیرو امام عزیز باشند       
 .شناسم  می1رند یا هنوز انقالب و امام را درك نکردند، بنده آنها را خوارجدا

15/12/63 
 ]اي دیگر نامه  وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 3»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب «2»اهللا هم الغالبون فان حزب«

اره  شـم  ، فرزنـد محمـد    ،مـن ناصـر باقریـان     . کـنم   وسیله اوالً موضع خود را معلوم می       بدین
. اللهـی   حـزب 4جانب پاسدار بعد از پاسدار پیرو والیت فقیـه  کنم این  اعالم می،70شناسنامه  

زیر تابوت مرا فقط کسانی بگیرند که اعتقاد به این انقالب و پیرو والیت فقیـه و اعتقـاد بـه        
و این انقالب و پیروزي نهایی آن را تا ظهور امام زمان دارند، بگیرند و هیچ منـافق و کـافر                     

طور کلی کسی که در مقابل این حکومت و امام امت موضع گرفته است حق نـدارد زیـر                     به
من در این راه با میل خود و بـا راهنمـایی و هـدایت نایـب برحـق امـام                     . تابوت مرا بگیرد  

کـنم،    گام برداشته و اعتقاد به راه خود دارم و از خداوند متعال طلب شهادت مـی           )عج(زمان
شـهادت  ] منـد [آرزو. توانم براي خالق خود انجام دهـم        اري است که می   زیرا این کمترین ک   

 و طول عمر براي     )عج(خود و پیروزي روزافزون این انقالب و فرج هرچه زودتر امام زمان           
 براي یـک مـسلمان در ایـن مقطـع زمـانی و مکـانی، تمـام                  .]هستم[اهللا    نایب برحقش روح  

 تا حکومت جمهوري اسـالمی را از پـا          اند  شیاطین کوچک و بزرگ دست به دست هم داده        
بوسـم و از       از دور تـو را مـی       ،فرزنـد عزیـزم   .  اسـت  5در رختخواب مردن ننـگ    . دربیاورند

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»که تنها لشکر خدا در دو عالم فاتح و غالب خواهند بود«.  سورة مائده56 بخشی از آیه -2
 .»هاست بخش دل آگاه شوید که تنها یاد خدا آرام«. سورة رعد 28 بخشی از آیه -3
 »فقی« در اصل وصیت -4
 .»ننک« در اصل وصیت -5
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اهللا قرار دهد که خـوب و بـد           سبیل   فی 1خداوند متعال مسئلت دارم که تو را نیز از مجاهدان         
 کـه تـو بـه        زمـانی  3]کـه [امیـدوارم   . 2خوب احساس کنی و خوب به کار بنـدي        . را بفهمی 

تا بتوانی از فـیض     . چه ما داشتیم، داشته باشی      سالم، غیر از آن   ] اي[نوجوانی رسیدي، جامعه  
کـنم حتمـاً برویـد قـم       تکرار نباشد به شما وصیت می    ،پسرم. 4مند شوي    مسلمانان بهره  ۀهم

وقـف  ] خـودم را  [ خود را انتخاب کـردم و        5 فکر مرا نکنید که من راه      ،پسرم. درس بخوانید 
داند کـه   مادرت خوب می. اهللا کردم و در آن راه قدم گذاشتم م کردم و هجرت فی سبیل   اسال

کردم کـه از ایـن        هم خود را فراموش می     6شاید.  داشتم ]ي[من براي جبهه آمدن شوق دیگر     
 7در ضـمن مـادر  . بایـد رفـت  . چه کنم وظیفه شرعی بـود . جهت مادرت از من ناراضی بود  

صـبر را   ) 3( همچون زینب  ،مادرم. ي فرمایید نگه دار  خوب    از زن فرزند من    8]که[عزیزم  
تمـام بـرادران و     ] بـه [.  بعد از شهادتم برادران و خواهران صـبور باشـید          .پیشه خود قرار ده   

دوسـت دارم بعـد   . کنم که در خط والیت فقیه حرکت کنید خواهران و فرزندان سفارش می    
به خون گـر کـشی   « یا سرود »د جنگیمما مر  «خصوصاًً. از شهادتم سرود انقالبی پخش کنید     

  .»خاك من دشمن من
 التماس دعا دارم
 ناصر باقریان

 ]اي دیگر   نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

اگر در راه خدا بمیرید یا کـشته        . افشاکنندة ریاکاران  نام خداوند درهم کوبندة ستمکاران و       به
 سـالم   9.سوي خدا محشور خواهید شد        غم مدارید که به رحمت ایزدي پیوسته و به         ،شوید

                                           
 .»مجاهدانی« در اصل وصیت -1
 .»بکار بندید« در اصل وصیت -2
 .اضافه است» که«واژة  -3
 .»شوید« در اصل وصیت -4
  .»را« در اصل وصیت -5
 .»شاهد« در اصل وصیت -6
 .»مادرم« وصیت در اصل -7
 .اضافه است» که«واژة  -8
 .»ما یجمعونم خیر رحمۀ من اهللا و ةهللا او متم لمغفراولئن قتلتم فی سبیل «.  سورة آل عمران157اي از آیه  ترجمه -9
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 سـالم برنایـب     ،)عـج (الزمان  تا صاحب ) 6(به رهبران توحیدي از آدم تا خاتم از محمد        
خروشـد و      رهبر اسالم کـه چـون شـیر روزهـا مـی            ، امام خمینی کبیر   1انم  وارث انبیا و امام   

الم سـ .  به دعا و نیایش خداوند مشغول است       )7(ها چون جد بزرگوارش امام سجاد      شب
کـه ماننـد او شـهید       ) 7(کفنان پاسدار، ایـن حامیـان دودمـان حـسین          بر شهیدان، گلگون  

بیاري می        می  روحـانی و طـالب مـسئول،    ]ان[ برادر]بر [سالم. کنند  شوند و نهال انقالب را آّ
هـاي شـوم آگـاه       این پیامبران عصرمان که هر سو پیام ایـن شـهدا را و مـردم را از جرثومـه                  

ویـژه بـراي همـشهریان      ناصر باقریان به برادر و خـواهران بـه         ،مه این بنده  نا  وصیت. کنند  می
شهادت یک انتخاب آگاهانه و مـشتاقانه،  : عزیز رزمنده و مسلمان این آب و خاك این است        

طلـب بـار       شـهادت  یشود تـا فرزنـدان      سوي معشوق که نصیب هر کس نمی         برکتی است به  
تسلیت نگویید و نپذیرید بلکه تبریک بگوییـد تـا          شما نیز   . بر شهید گریه جایز نیست    . آورد

دورند از حقیقت کـسانی کـه       . طلبی در بین مسلمین هر چه بیشتر شکوفا شود          روح شهادت 
آمـوزد کـه جـان را سـپر       به ما می   2]...[اند، در حالی که سنت        دین را سپر جانشان قرار داده     

 بلکه در کنار این روح بایـد کـه فکـر    ، کارا باشد3[...]عزیزانم، تنها شهادت . دین قرار دهید 
دین چیزي نیست به جز خط امام که سـعادت          . اسالمی و منسجم و قوي وجود داشته باشد       

لذا تنها خواهش عاجزانه که     . اهللا تکامل انسانی است     جهاد فی سبیل  . ابدي در آن نهفته است    
رم ایـن اسـت کـه اگـر          نزدیک دا  ]و [از شما یعنی مادر دلبندم و برادران، تمام بستگان دور         

زیرا نـاراحتی   . گونه ناراحت نباشید     هیچ ،خداوند تبارك و تعالی من بندة حقیر را طلب کرد         
خندة شما در لب شما خنـده در لـب مـن اسـت و همچنـین بایـد                   . شما ناراحتی من است   

العمل از خودتان نشان دهید که تمامی رفتارتـان خـاري در              طوري خوشحال باشید و عکس    
تان حـسرت    محکم و استوار باشید که دشمنان اسالم از استواري        . ان اسالم باشد  چشم دشمن 
  .بخورند

خواهی حـضرت   مادر اگر می:  تقاضا دارم براي مادر عزیزم که از این قرار است     ،در آخر  
فقط از خدا بخواه که ایـن   . شفیع تو در روز قیامت باشد، بر سر قبرم گریه مکن          ) 3(زهرا

 . دي به تو پس دادمامانت را به من دا
 

 پاسدارم هرگز نکـنم پـشت بـه میـدان         
 

 گر سر بـرود مـن نـرم از سـر پیمـان           
                                            

 .»اماممام« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(ر و اسناد شهدا و ایثارگران      آثا444

 باشـد  ، گناهان خود را از سایرین بیشتر بدانیـد گرچـه کمتـر    1]بیشتر از [ «):7(امام صادق 
 .»فضائل خود را کمتر بدانید گرچه بیشتر باشد

 
 ] اي دیگر    نامه وصیت[

  الرحمن الرحیم اهللا بسم
نویسم از سالمت جسمی و عقلی برخـوردار         نامه می   عنوان وصیت    به ]را [اکنون که این برگه   

 بـه دیگـر     ،ام که این جهان فانی را در هر لحظه که خدا بخواهد وداع گفتـه                باشم و آماده    می
 بنده به لطف خداوند مثل پـول و ثـروت     :خواهم مطالبی را بگویم     می. خفتگان خاك پیوندم  

 بعد از خودم بـراي جـا گذاشـتن نخـواهم             براي مسلم آنکه چیزي  . یش ندارم و غیره از خو   
 من این بود که در راه خدا کشته شوم تا شاید اگـر زنـدگی مـن             ۀاز آرزوهاي همیش  . داشت

 حـق   ۀبا همین قصد بـه جبهـ      . نفعی براي خلق خدا نداشت، الاقل مردن خوبی داشته باشم         
ادت دارم ولـی قبـل از شـهادت آرزوي نـابودي        ین امید، آرزوي شـه    هم با   .علیه باطل رفتم  

از مادر و فرزنـدان و بـرادران و دوسـتان و بـرادران پاسـدار                ]. دارم[دشمن و زیارت کربال     
 رنجی از من بـه آنهـا رسـیده          طلب بخشش از کارهایی که اشتباهاً از من سر زده یا احتماالً           

یاد خدا غافل   ] از[گفت    کرد می    اینکه همیشه ما را سفارش می      خاطر  بهاز مادرم   . 2است دارم 
هـاي زیـاد     بعد از فـوت پـدرم کـشیده، غـم و رنـج            ] که[زیادي  ] ي[ها  رنج خاطر  بهنباشید،  

از تمام پدران و مادران در کشور اسالمی تقاضا دارم فرزندانشان را            .  ما کشیده است   خاطر  به
. آنهـا باشـد  ] ي[رزو در راه کشته شدن در راه خدا تربیت کننـد و ایـن اولـین آ           ،براي اسالم 

] را[چنـان آمـاده سـازند کـه هـر لحظـه بتواننـد عزیزتـرین فرزنـدان خـود                      خودشان را آن  
اهللا  براي اسالم و براي خدا کار کنند و جهـاد فـی سـبیل   . در راه خدا هدیه کنند  ] وار[ابراهیم

  واکنون که عازم جبهه هستم که فقـط زیـر پـرچم اسـالم و شـعار ال الـه االاهللا          . انجام دهند 
رهبـري  . روم  شعار اسالم به جبهـه مـی       و   3]دار تا انقالب مهدي خمینی را نگه     [خدایا خدایا   

                                           
 .اضافه است» بیشتر از« -1
 .بل از فعل دارد تکرار شده استدر اصل وصیت ق» طلب بخشش« -2
شهید به سابقه ذهنی مردم بقیه شـعار را ننوشـته   . مده است در اصل وصیت حذف شده استآ[  ]  قسمتی که داخل  -3

 .است



 445 باقریان، ناصر     ¹استان سمنان 

اگر برادران و خواهران که در زیر پرچمی غیـر از           .  را تا سر حد جان قبول دارم       امام خمینی 
پرچم اسالم هستند کمی بیندیشید، به چیزي تکیه کنند که قائم بر خویش باشـند و متزلـزل                  

خواهم که فکر کنند که دنیا چقدر کوتـاه و            آیند می   ، از کسانی که بر سر مزار بنده می        نباشند
ترین امتحان زندگی ماست، اگر آن را         مرگ بزرگ  ،آري. به فکر قیامت باشند   . زودگذر است 

 . انتخاب کردیم، پیروزیم، اگر نه ما را ذلیالنه تسلیم خویش خواهد ساخت
 
 ]اي دیگر  نامه وصیت[

  الرحمن الرحیمبسم اهللا
 و منهم مـن ینتظـر و   هنحب ]اهللا علیه فمنهم من قضی    ا  ما عاهدو [من المؤمنین رجال صدقوا     «

از مؤمنین کسانی بودند که در راه خدا جهاد کردند تا به شهادت رسـیدند                «1»ما بدلوا تبدیالً  
 .»و گروهی جنگیدند و استقامت کردند تا پیروز شوند

ان مکتـب قـرآن، امـروز    نگه دار باوفاي امام و اي جوانمردان و        اي امت اسالمی و یاران     
اهللا در خـط امـام،        شما داریم، اي امت حزب    ] و[اي که من      که راه را پیدا کردیم بنا بر وظیفه       

عنـوان اینکـه از خـود کـه چیـزي         به. چند کالم صحبت با شما در میان بگذارم       ] خواهم  می[
امروز اسالم بـه  . اهللا باشد برادران حزب] ي[گاري پهلوعنوان یاد ندارم، این چند کلمه خط به   

در هر کجا که هستید چه جبهـه یـا پـشت جبهـه جلـوي باطـل بـا        . من و شما احتیاج دارد   
اهللا  مجاهدین فی سـبیل . همان جبهه حق علیه باطل است     . جدیت بایستید و احیاي حق کنید     

دید کردند و به خطر انداختنـد،   از جنگ با خارج شکست نخورده، هرگاه اسالم را ته        2اصالً
 4، امـروز هـم منـافقین      3به نام خـوارج   ) 7(همین کسانی بودند که یک روز در زمان علی        

اینها فقط در شعار اسـالم را       . خواهند ضربه به اسالم بزنند      نام اسالم می   اینها هم به  . باشند  می
حال شـما  . قین کمتر نیستخطر اینها از مناف. خواهند و براي سوء استفاده اسالم را دارند    می

 ا،خداوند. دانم هر چه دارم هم از آن توست          می ،]ا[خداوند. با جستجو این افراد را بشناسید     
                                           

 .23/  احزاب-1
 .»اسالً« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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را مـ دانی لیاقت پیوستن به اولیاء تو را دارم، مرگم و این جـان ناقابـل                  هر لحظه که خود می    
زیز دیگـر آن روزي      اگرچه اي برادران و خواهران ع      ، تو رحمانِ رحیمی   ]ا[خداوند. بازستان

 اگـر مـا در   ،حسین عزیـز «که در آرزویش بودیم و شیعه بیش از یک قرن در انتظارش بود،      
ایـن  .  فـرا رسـیده، اکنـون مملکـت اسـالمی کربالسـت      1»کردیم یاري می کربال بودیم تو را   

اکنون فرزند حسین خمینـی اسـت کـه دعـوت ایـشان             . سوي خدا    حرکت حرکتی است به   
انشاءاهللا خدا ما را از ایـن امتحـان کـه    . است) 7( حسین 2»اصر ینصرنی هل من ن   «ولبیک  

 ،که خمینی را دوسـت دارد      به راستی هر آن   . مفتخر درآورد ] و[خود طالب آن بودیم پیروز      
را یـاري  ) 7(کس خمینی را یاري کنـد، حـسین       و هر آن   شته دوست دا  ]را[) 7(حسین

امــا .  ســوي دیگــر باطــل در،ســو حــق در یــک. دیگــر صــف مــشخص شــده. داده اســت
ابرجنایتکاران خارجی و کوردالن داخلی همگـی بایـد بداننـد کـه مـا معتقـدیم کـه اسـالم                     

 . بردار نیست شکست
ــروزد   ــزد برفـ ــه ایـ ــی را کـ  چراغـ

 
 4 بسوزد 3هر آن کس پف کند ریشش      

  

را این را من با تمام وجود یقین دارم که اسالم باید پیروز شود و از بین رفتنی نیست و این                     
 مـا پیـرو والیـت       5»دیپشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی نبین      «گویم که     از قول امام عزیز می    

سـخن قـرآن و ائمـه معـصومین     . باشیم  می) 7( هستیم و عاشق عاشقان حسین     7 فقیه 6]و[
دین خدا را یاري کنید، پشتیبان اسالم باشید، مواظب باشید که           : همیشه خطاب به ماست که    

                                           
 .معکیا لیتنا کنا اي از   ترجمه-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»اش ریشه« در اصل وصیت -3
کنند نـان دیگـران را کـه بـا زحمـت زیـاد بـه دسـت                 هاي فارسی است و کنایه از افرادي است که سعی می            از مثل  -4

 .شوند  ببرند ولی موفق نمی،اند و خدا به آنها داده آورده
هـاي بـسیار     ندارد البته امام خمینی عبـارت   ها وجود   در هیچکدام از آثار امام عبارتی با این تعابیر و دقیقاً با این واژه              -5

دهم که امر دولت اسالمی، اگـر بـا نظـارت             اطمینان می «: دیگري در تأیید و حمایت والیت فقیه دارند از آن جمله          
 ).58، ص10صحیفه امام، ج(» فقیه و والیت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد

  .اضافه است» واو« واژه -6
 .»فیقه«اصل وصیت در  -7
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دانـیم مـسلمین و روحانیـت     هر چند مـی   .  اصیل را از صحنه خارج ننمایند      روحانیت متعهد 
 . اسالم بیدار هستند

 
 ] اي دیگر  نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
نویسم قرار است حملـه امـشب شـروع           نامه را برایت می     همسر خوبم اکنون که این وصیت     
 نماید و آرزویم برآورده شـود و        مقدار نیز رحمی     بی  حقیرِ شود و شاید خداي بزرگ بر منِ      

تـو  . دانی که من هدفی جز اسالم ندارم         تو خوب می   ،]م[همسر. شهادت را در آغوش بگیرم    
ایـن نامـه را در صـورت        . باشـم    مـی  1دانی که من فقط طالب رضـاي پروردگـارم          خوب می 

م و   بدهید تا چاپ شود تا همه بدانند که ما فقـط خواسـتار اسـال               2»پیام انقالب «شهادت به   
 و تمام ضـد اسـالمیان       4به جان خریدارم تا منافقین     را و رهبري خمینی بزرگ      3قرآن هستیم 

 نبودم، اگر چـه  يگونه که تو قابل بود      اگر چه در زندگی براي تو همسري آن        ،عزیزم. بدانند
 5]...[آنچه کار همسرداري بود به جا نیاوردم، ولی مطمئن بـاش کـه در آن دنیـا در بهـشت         

با قرآن آشنا شـوید و جـز بـه خـدا فکـر      . کنم د و از خدا برایت سعادت آرزو میخواهم بو 
فرزنـدانم را در    . خط امام خمینی خطی است که هرگز جدا از خـدا و اسـالم نیـست               . نکن

تفـاوت    بی،اي مردم. سایۀ اسالم و قرآن تربیت کن و راه پدرشان را همیشه به یاد آنها بیاور       
 نکنـد در  ،اي جوانـان . توانیـد بکوشـید در راه اسـالم    ود تا مینباشید و هر کدام به دست خ  

 مبـادا  ،اي جوانـان .  در میدان نبرد شهید شـد      6]که) [7(رختخواب ذلت بمیرید که حسین    
تفـاوتی   در محراب عبادت شهید شـد و مبـادا در حـال بـی       ) 7(در غفلت بمیرید که علی    

 مبادا  ،اي مادران . شهید شد و با هدف    ) 7(در راه حسین  ) 7(اکبر حسین   بمیرید که علی  

                                           
 .»پروردگارم« در اصل وصیت -1
 . نشریه سپاه پاسداران انقالب اسالمی است پیام انقالب-2
 .»هستم« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .خوانا نیست -5
 .اضافه است» که«واژة  -6
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توانیـد جـواب      از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید کـه فـردا در محـضر خـدا نمـی                 
هاي نبـرد بفرسـتید و حتـی          جوانانتان را در جبهه    1مثل خاندان وهب  . را بدهید ) 3(زینب

 ام پـس  سـري کـه در راه خـدا داده   «جسد ایشان را هم تحویل نگیرید که مادر وهب فرمود       
  . کنید3ها اسالم را یاري  با شرکت در جبهه2.»دهم  نمی

  هرچـه خیـر   . هوشیار باشید به چیزي غیر از اسالم و قرآن فکر نکنیـد            ،اي برادران عزیز   
شما نیز سعی کنید راه خدا را تـرویج         .  صالح انسان است در این کتاب خدا نهفته است         ]و[

در راه دین بکـوش کـه هرچـه         . قامت کن  چون کوه است   ، کوه باش  . خداحافظ مادرم  .نمایید
 را لبـاس    ، پـسرم  ،اگر مـن شـهید شـدم      . وار بردبار باشید    خواهرانم زینب . بکوشی کم است  
 .  حجاب شما سنگر است،دخترم. شادي بپوشانید

 خداحافظ
 اند   مقام براي خدمت خدا انجام نداده4[...]

 
 ] اي دیگر   نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 5»الیه راجعون  و انااناهللا«

 شرعی هر فرد مسلمان است و بـا موقعیـت کنـونی کـه بـرایم       وظیفۀجایی که وصیت از آن 
 و با توجه به پیام امام دربـارة شـهادت،   قدر امام خمینی   با پیام رهبري عالی    ،پیش آمده است  

ود در ارزش خـ  باشم تا با نثار جـان بـی    جنگ می ۀبا بینش و آگاهی خودم اکنون عازم منطق       
 ۀ ریـش  ، سـازیم  6 درخت انقالب اسـالمی را بـارور       ، امام خمینی  ،راه اسالم و رهبر عالیقدرم    

در ضـمن  .  باشد که مورد پذیرش درگاه احدیت واقـع گـردد       ،ضدانقالب و صدام را برکنیم    

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»نمیدم«در اصل وصیت  -2
 .»یار« در اصل وصیت -3
 .خوانا نیست -4
 .»گردیم  او باز میسوي بههمه از خداییم و «.  سورة بقره156 بخشی از آیه -5
 .»باور« در اصل وصیت -6
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حـریم    خود بنده، براي دفاع از1 از خود به خانواده، ساکن مهدیشهر  ،جانب ناصر باقریان    این
سالم و برقراري جمهوري اسالمی و همچنین مبارزه با دشـمنان اسـالم و فـی                دین مقدس ا  

 من همین پاسـداري  ]ي[تنها آرزو . ام و مشغول فعالیت شدم      اهللا قدم به این هدف نهاده       سبیل
 ]ي[ شدن به شهادت در راه اسالم بوده اسـت و جـز ایـن هـدف دیگـر                  2[...] خدا و    هدر را 

 او هـستیم بـه سـویش    3]...[ پـس  .یه را قـسمت مـن کنـد   ندارم و امیدوارم که خدا این هد  
 جاوید بخشم و به صالح پروردگار بزرگ تا آخرین          4]...[گردیم و زندگی پر       همگی باز می  

 و  5روم  پـیش مـی   ] اسـت [کوشم و تا هدفم که همان شـهادت           نفس در این راه پرافتخار می     
 غیر از   .باشد  ابدي براي من می    ی افتخارترین زندگ  ]پر [دانم و   شهادت را بهترین سعادت می    

باشد و این یادگار بزرگ را اجـر و قـدرش را            این شهادت را یادگاري از حسین براي ما می        
شتابیم تا اسالم به یـاري پروردگـار زنـده و پابرجـا               داریم و به سویش شتابان می       گرامی می 

تخار به داشـتن چنـین   باقی بماند و در پایان از خانواده محترم خود کمال تشکر را دارم و اف              
کلیـه دوسـتان و آشـنایان و    ] به[گویم و  مد را به آنها تبریک می   آ  کنم و این پیش     والدینی می 

ـ . رسانم چنین برادران و خواهران و مادرم و فرزندانم سالم می     هم  امیـد پیـروزي انقـالب    هب
دي کـه بـه     اسالمی و بقاي عمر باعزت براي رهبر انقالب و این نعمتی که به ما عنایت کـر                

.  عمر او را طوالنی قرار بـده       ،پروردگارا.  ملتی چنین نعمتی عنایت نکردي     ]و [هیچ کشوري 
برادران رزمنده در جنوب و غرب کشور به زودي بـه پیـروزي نهـایی علیـه کفـر صـدامی                     

 . برسان
 ناصر باقریان

 

                                           
 .»خوانواده« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 .چند کلمه خوانا نیست -3
 .نامفهوم است -4
 .»رویم می« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I طان شویمنباید اسیر شی. 
I از دستورات ائمه معصوم و والیت فقیه پیروي کنید. 
I ها بپرهیزیم با گرد آمدن حول محور امامت و والیت از تفرقه. 
I ها جلوگیري نماییم روي از کج. 
I تر دین خود را حفظ کنیم  نوامیس و عزت و شرف خود را و مهم،در لواي جهاد. 
I  به خدا توکل کنیمدر همه حال. 
I هاست بودن تحمل سختی انقالبی ۀالزم. 

 محمود :نام
 بانی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 طیبه :نام مادر

 1346 دهم فروردین :تاریخ تولد
ــدمحــل ــع : تول ــتاي کــال از تواب  روس

 شهرستان دامغان
  ابتداییة پایان دور:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365 پنجم اسفند :تاریخ شهادت
  خندق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي فـردوس رضـاي      :مـزار 
  شهرستان زادگاهش
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 1محمود بانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
ـ    الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل       «   و عنـداهللا درجـۀ عظـم  أنفـسهم  أموالهم و  أاهللا ب

 2»اولئک هم الفائزون
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدنـد و در راه خـدا بـا جـان و مالـشان جهـاد                     «

خدا مقام بلندي اسـت و آنـان بالخـصوص رسـتگاران و سـعادتمندان دو              کردند آنها را نزد     
 . »عالمند

پس از اقرار به یگانگی خداي بزرگ که آفریـدگار جهانیـان اسـت و اقـرار بـه رسـالت                     
صد و بیست و چهار هـزار پیـامبر فرسـتاده شـده از سـوي خـدا و خاتمیـت حـضرت              یک

ند معـصوم  زو یازده فر ) 3(ؤمنینو امامت و والیت و خالفت موال امیرالم       ) 6(محمد
جانـب محمـود       ایـن  ،)عـج (عصر  و پاك و قبول حاکمیت و والیت فقیه در زمان غیبت ولی           

در برابر آمدنی رفتنـی هـم نهفتـه         . کنم  نامه را بدین شرح آغاز می        فرزند محمد وصیت   ،بانی
 . چند صباحی بیشتر در این دنیا مهمان نیستیم باید رفت. است

 
ي کـه پـرواز کـنم تـا بـر      اي خوش آن روز   

 دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
ــزنم     ــالی ب ــر و ب ــویش پ ــر ک ــد س ــه امی  ب

ــاك      ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب  م
 

ــاخته   ــسی س ــد روزي قف ــدنم چن ــد از ب  3ان
  

اینکه دنیا را براي رفاه و آسایش ما خلق کرد و در برابـرش  .  بدهیم پسولی باید جواب     
اي بـراي بهانـه بـاقی         کـرد و روزنـه    تمـام    از ما اطاعت و عبادت خواست، حجت را بر مـا          

کردن به سـوي کمـاالت را بـه مـا بـه               طریقه سیر  ،هیچ سد راهی در پیش نیست     . نگذاشت
. ان شـویم  طاسـیر شـی    این ما هستیم که نباید    . وسیلۀ قرآن کریم و فرستادن رسوالن آموخت      

ر کـدام را    هـ . ایـد   قرار گرفته ) روشنایی و آتش  ( شما در میان دو دعوت نور و نار          ،اي مردم 
پیاده کردن قـوانین و احکـام قـرآن اسـت،           . توانید بپذیرید ولی راه سعادت در نور است         می

                                           
 .»جاده خندق: ، محل شهادت5/12/65: دتتاریخ شها«: باالي وصیت به صورت تایپی نوشته شده است -1
 .20/ توبه -2
 .شعر از موالناست -3



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(ر و اسناد شهدا و ایثارگران      آثا464

اگر گرد محور امامت و والیـت       . پیروي کردن از دستورات ائمه معصوم و والیت فقیه است         
. پذیر نیستیم  بگذاریم دیگر ضربهها را کنار   و خودمحوري ها بپرهیزیم     جمع شویم و از تفرقه    

یداهللا فـوق  «هاسـت   کند و دست خدا باالترین دست وقت از ما حمایت می    خداوند آن  چون
هـا را جلـوگیري      روي   سعی کنیم در مسیر حق و صراط خدا بـاقی بمـانیم و کـج               1.»ایدیهم

 نوامیس و عزت و شرف خـود را         2]...[نماییم و با حق ستیزان مبارزه کنیم و در لواي جهاد            
 خـدا راضـی باشـیم و در    به رضـاي  .و در جهان گسترش دهیم تر دین خود را حفظ       و مهم 

همه حال به او توکل کنیم و در برابر مشکالت و نامالیمات صابر باشیم که الزمـۀ انقالبـی                   
جنگـیم امـروز تمـامی        برادران و خواهران، امروز ما با عراق نمی       . هاست بودن تحمل سختی  

 3[...]ب به منزلۀ شکست انقال. باشد اسالم با تمامی کفر در نبرد می
 

                                           
 . سورة فتح10بخشی از آیه  -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیستادامه وصیت  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I جنگ را باید به دستور امام تا هر سالی طول بکشد باید ادامه دهیم. 
I شهدا بر گردن ما حق دارند. 
I خواهم در راه خدمت به خلق باشم تا جان در بدن داشته باشم می. 
I سخنان ائمه اطهار را سرلوحه زندگی قرار دهید. 
I امام را دوست بدارید. 
I پیرو والیت فقیه باشید. 
I حجاب را رعایت کنید. 

 علی :نام
 بایگانی :خانوادگی  نام

 قنبرعلی :پدر نام 
 صدیقه :نام مادر

 1342وششم اسفند   بیست:تاریخ تولد
  سمنان  شهرستان:محل تولد
  دوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 نهم بهمن :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

زهـراي     گلزار شـهداي بهـشت     :مـزار 
 شهرستان تهران
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 علی بایگانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
بـا  . قسم به دیـن مبـین اسـالم          ، قسم به آیات مبین قرآن،     19/10/1365 تاریخ    به نامه  وصیت

اي از بنـدگان خـدا     بنـده . بـرحقش امـام خمینـی   نایـب  و )عـج (عصر سالم به حضرت ولی 
ولـی نیـروي محـرك زنـدگی مـادي و دنیـوي از نوشـتن بـاز                خواهد وصـیت بنویـسد        می
 : کند گونه شروع می داردش ولی با تمام نیرو و توان این می

این بنده از بندگان خداوند متعال به حقیقتی که منشأ و اساس آن از منبعی که سرچشمۀ                  
 پیـامبرش . حریـف تکند کالم خداوند حقیقی اسـت بـدون           ها است وصیتی می    تمام واقعیت 

 اولـش  ،)6(امامـان پیـرو خـط حـضرت محمـد     .  و رسالتش از جانـب خداونـد       برحق
از جانـب   ) عـج ( حـضرت مهـدي    نایب) عج(و آخرش حضرت مهدي   ) 7(حضرت علی 
کننـد یـاران حـضرت       دهندة راه خدایند و تمام کسانی که از آنـان پیـروي مـی              خداوند ادامه 

 . دهندة آن حضرت هستند و ادامه) 6(محمد
عراق جنگـی اسـت حـق علیـه باطـل و صـدام کـافري اسـت از جانـب                   جنگ ایران با     

 به دستور امام تا هر سالی کـه بخواهـد   1]باید[این جنگ . ها به قدرت رسیده است    ابرقدرت
این بنده با تمام    . است) عج(طول بکشد باید ادامه دهند چون کالم امام کالم حضرت مهدي          

که نتوانستم حقی که شهدا بر گـردن مـن          کنم    وجود از تمامی خانوادة شهدا عذرخواهی می      
اهللا متشکرم که با تمام وجود به فکر جبهه بودنـد و          از امت حزب  . اند انجام وظیفه کنم     داشته

خواهم که در راه خـدمت بـه خلـق او              تا زمانی که جان در بدن داشته باشم، می         ،از خداوند 
 .  کنم2یاه وظیفه خشنودي آنان را م،مرا پابرجا داشته

امیـدوارم کـه از   .  شما نعمتی بودید که مـن از شـما قـدردانی نکـردم      ،ر و پدر خوبم   ماد 
 . دست فرزندتان راضی باشید

 

                                           
 .اضافه است» باید«واژة  -1
 .»محیا«در اصل وصیت  -2
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و حـضرت   ) 3( از فرزندتان به شما وصیت که ماننـد حـضرت زینـب            ،مادرم و پدرم   
 پایـدار باشـید تـا خـداي         1]خیزد  پشت برنمی [بن الحسین صبر پیشه کنید تا از صابران           علی

 در برابر اطرافیـان خـود بـه    ،مادرم پدرم. اید خشنود گردد  ایثاري که در راه او کرده  متعال از 
 ،توانید خوبی کنید     هرچه می  .اي باشید که شما را دوست خود بدانند نه دشمن خود            هرگونه

 از قرآن سرمشق گیرید و سخنان ائمه اطهار را سرلوحۀ زندگی          .بینید  هرچند از آنان بدي می    
به مؤمنان  . خواهند به اسالم و مسلمین ضربه بزنند یاري نجویید           کسانی که می   از. قرار دهید 

از خـودرأیی   . کم حرف بزنید و زیاد عمل کنید      . نیکی کنید تا الفت در میان شما بیشتر شود        
زنـدگی را   . حق همسایگان را ادا کنیـد     . فکر دیگران باشید  . اجتناب و از اسراف دوري کنید     

بـا نظـام    . روي یکدیگر قرار نگیرید    ه روب درتا در روز قیامت خجل      به یکدیگر شیرین کنید     
دوسـت   امـام را  .  حجابتـان را رعایـت کنیـد       .جمهوري اسالمی با خلوص نیت رفتار کنیـد       

از خـط مـشق پیـامبران و امامـان دور     .  براي امام بیشتر از هرچیز دیگري دعـا کنیـد   .بدارید
 . نشوید و پیرو والیت فقیه باشید

هر وقت به یاد شهید شدن من افتادید به یـاد  . زهرا دفن کنید  یان شهداي بهشت  مرا در م   
من راضی نیستم که براي من گریه کنیـد کـه منافقـان و              . اکبر گریه کنید که ثوابی ببرید       علی

 استفاده کنید   ، اگر در خانه مورد استفاده است      ،وسایل مرا هرچه هست   . کافران خندان شوند  
 . از دوستان و آشنایان حاللیت بطلبید. مل آن بسپاریدو اگر نیست به اهل ع

آن کـس کـه   . یابد آن کس که مرا طلب کند می. »اهللا   سبیل 3 فی الشهادة 2اهللا توفیق    من ]و[« 
آن کس که دوسـتم داشـت بـه    . دارد آن کس که مرا شناخت دوستم می. شناسد مرا یافت می 
آن کـس کـه   . ورزم یز به او عشق میآن کس که به من عشق ورزید من ن. ورزد  من عشق می  

بهایش بر من واجب است  کشم او را و آن کس را که من بکشم خون       به او عشق ورزیدم می    
 . بهایش هستم اجب است پس من خودم خونوبهایش بر من  و آن کس که خون

 

 

                                           
 .عبارت نامفهوم است -1
 .»التوفق«در اصل وصیت  -2
 .تاده استاف» فی«در اصل وصیت  -3
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 : چند جمله شعر
 هـــــا دارد  ایـــــن دلِ تـــــنگم غـــــصه  

 
ــربال دارد ئگو  ــل کـــــــ ــا میـــــــ  یـــــــ

ــا   ــر کوفیـــــ ــدا بنگـــــ  ن را دراي خـــــ
 

  .......................................................................... 
  ......................................................................... 

 
 امـــــــت مـــــــا را نینـــــــوائی کـــــــن 

 روم بیـــــنم در کجـــــا زینـــــب   مـــــی 
 

ــکوه  ــی   شــ ــمر بــ ــا از شــ ــا دارد هــ  حیــ
 ............... .......................................................... 

 
ــو عروســـــــش را در بغـــــــل دارد   نـــــ

 روم بیـــــنم در کجـــــا اصـــــغر   مـــــی 
 

 تیــــــر حرملــــــه بــــــر گلــــــو دارد    
ــی  ــا عبـــــاس   مـــ  روم بیـــــنم در کجـــ

 
 1دو دســـــــت از پیکـــــــر جـــــــدا دارد 

  
 

                                           
 .هاي نوحه افتادگی دارد ها و مراثی عاشورایی است که برخی از مصرع از نوحه -1
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 هاي کلیدي عبارت
I کفران نعمت استاگر قدر این نعمت وجود امام را ندانیم ،. 
I هدفم از آمدن به جبهه اصالح و اعتالي کلمه حق و لقاي توحید است. 
I مسجدها را پر کنید. 
I سعی کنید نماز را سر وقت بخوانید. 
I به یاد خدا باشید. 
I در امام ذوب شوید. 

 علی :نام
 بختیاري :خانوادگی  نام

 جبار :پدر نام 
 طاهره :نام مادر

 1342 سوم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  راهنماییةان دور پای:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی بختیاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نایـب و بـا درود بـر       ) جعـ (با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بـشریت حـضرت مهـدي             

برحقش امام خمینی و با درود بر تمامی شهداي اسالم، امروز پس از چهـارده قـرن احکـام                   
الـشأن آن همـه بـراي آن        شود و این احکامی که پیـامبر عظـیم          خدا بر روي زمین جاري می     

خـاطر    بـه ) 7(خاطر آن شکافته شد و جگر امام حسن         به) 7(زحمت کشید و فرق علی    
 آن ریختـه شـد و   خـاطر  بهو فرزندان و اصحابش     ) 7(عه شد و خون اباعبداهللا    قط آن قطعه 

 اوالد رسول خدا به اسارت رفتند در دست ماست و اگر خداي نکـرده         و )3(زینب کبري 
 چـه بـه قـول       ؛اي به اسالم وارد آید جبرانش براي ما مـشکل اسـت              غفلت ما لطمه   خاطر  به

ها نخواهـد توانـست کمـر راسـت          ه این زودي  اي بخورد ب    امروز اسالم ضربه  «حضرت امام   
در .  کفـران نعمـت اسـت     م، اگر ما قدر این نعمت وجود امام را ندانی         ، دوستان گرامی  1.»کند

مـن  . چه او در اسالم ذوب شد و دنیایی را به تحول و تغییر واداشت                چنان ،امام ذوب شوید  
ام بلکـه      بـه جبهـه نیامـده      خاطر انتقام و سـتمگري      براي خودخواهی و یا براي غرور و یا به        

 . ه حق و لقاي توحید استلمهدف از حرکتم اصالح و اعتالي ک
 مـن در تمـام   .ام که شما را با چنین وضـعی تنهـا گذاشـتم          پدر عزیزم، من واقعاً شرمنده     

پـدر و مـادر     . بـه شـما ادا کـنم       ترین حق پدري و فرزندي را      طول زندگی نتوانستم کوچک   
دانم خداوند جاي خالی مرا در خانه به طریقـی   ا قدم برداشتم و می من در راه خد    ،بزرگوارم

ـ اي  ایـم و کـاره   ید پسر بزرگ کـرده    یگون ،پدر و مادر عزیزم   . کند  پر می  پـدر و  . شده اسـت ن
قبـول شـده اسـت و مـشغول درس خوانـدن      ) 7( پسرتان در دانشگاه امام حـسین   ،مادرم
 مثل علـی بجـنگم    ،عبادت کنم ) 7(ی باید مثل عل   ، اسم من علی است    ،پدر و مادرم  . است

سـوي خـدا        مـن هـم خـداجو هـستم و بـه           2.»اند  ملت ایران الهی شده   «و به قول امام امت      
                                           

: جملـه اسـت   از آن.  دارد، که شهید علی بختیاري اشـاره کـرده     ،امام خمینی سخنان گوناگونی قریب به این مضمون        -1
. »وردیم دیگـر تـا آخـر   امروز روزي است که اگر خداي نخواسته ما در این نهضت شکست بخوریم، شکست خـ    «
 ).501، ص11صحیفه امام، ج(

 .)403، ص15صحیفه امام، ج( »بینم که ملت، الهی شده است می«: گوید  امام می-2
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ن، فرزندي که شما را در پیشگاه خداونـد و پـیش            چنی افتخار کنید بر     ،مادرم پدر و . روم  می
و بـرادران   . کنـد   هـاي شـهدا آبرومنـد مـی         و خـانواده  ) 7(و امـام حـسین    ) 6(پیامبر

اگـر دلتـان بـراي      . یاد خدا باشید، مسجدها را پر کنید، اصالً به فکر من نباشید             به ،خواهران
 بروید سر قبر شهدا گریه کنید و عقدة دل را خالی کنید چون کـه همـۀ اینهـا                    ،من تنگ شد  

 سـعی کنیـد     ،برادران عزیـزم  .  من با بیشتر اینها نشست و برخاست داشتم        ؛ هستند  ما برادران
 افتخـار کـن     ،مادرم.  به یاد خدا باشید تا خدا هم به یاد شما باشد           ،ر وقت بخوانید   را س  نماز

بـراي امـام و پیـروزي       . اي کـه در بـین رزمنـدگان اسـالم اسـت             اي بزرگ کـرده     که رزمنده 
 . رزمندگان اسالم دعا کنید

 

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  علی بختیاري،سرباز امام زمان

19/2/1365 
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 هاي کلیدي عبارت
I شود بهترین خون آن است که در راه خدا ریخته می. 
I است) 7(زمان ما مانند زمان امام حسین. 
I طلبد امروز اسالم خون می. 
I دهم تا اسالم پایدار بماند به پیروي از خمینی عزیزم خون می. 

 علی :نام
 بختیاري :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1343 یکم مرداد :تاریخ تولد
 شــهر بــسطام از توابــع :محــل تولــد

 شهرستان شاهرود
 ابتدایی ة پایان دور:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1364 بیستم خرداد :تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی بختیاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
خواهم  که در راه او ریخته می شود بهتر نیست و من می          هیچ قطره خونی نزد خدا از خونی        

) 7(موقعیت ما مانند زمان امام حـسین      . با این قطره خون به آنچه به آن عالقه دارم برسم          
خواهد و من به پیروي از حسینم و خمینی عزیـزم        طلبد و قربانی می     است و اسالم خون می    

 . دهم تا اسالم پایدار بماند خون می
 

 پیکـــرت را کــــو کفــــن پـــاره پــــاره  
 

ــید وطـــن   ــره خورشـ  شـــد ز داغـــت تیـ
ــی   ــه مـ ــاران نوحـ ــام از جمـ ــد امـ  خوانـ

 
 در رثایــــت اي شــــهید اللــــه نــــام    

 آمـــــده از کـــــربال اینـــــک حـــــسین 
 

ــین    ــا اشـــک عـ ــشوید قامتـــت بـ ــا بـ  تـ
ــت  ــدر یبغدسـ ــف اي پـ ــه از کـ   اي رفتـ

 
ــان  يا  ــو جـ ــدوه تـ ــعله   ز انـ ــا شـ  ور هـ

ــست     ــاتم شک ــق از م ــب خل ــو قل ــی ت  ب
 

ــو نــ    ــی ت ــست  ب ــان گس ــاري ایم  بض ج
ــه   { ــد از آئینـ ــون باریـ ــو خـ ــی تـ ــا  بـ  هـ

 
 هـــــا در دل غمگـــــین ایـــــن آدینـــــه 

ــدي    ــق شـ ــقان ملحـ ــا عاشـ ــی و بـ  رفتـ
 

 اي از آن حــــق مطلــــق شــــدي جلــــوه 
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 هاي کلیدي عبارت
I عج( حجت خدا مهدي موعوداي است از انقالب جهانی انقالب اسالمی طلیعه.(  
I یانت به اسالم و مسلمین را نکندخود را بسازید که دشمن فکر خ. 
I باشید) 3(و زینب) 7( گر راه خونین حسین برادران و خواهرانم تداوم. 
I رزمندگان اسالم اسطورة مقاومت و ایثارند. 

 امراهللا :نام
 بختیان :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1338 بیستم دي :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360وپنجم مرداد  یست ب:تاریخ شهادت
  سوسنگرد:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي فــردوس رضــاي :مــزار
  زادگاهش
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 1امراهللا بختیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
امتـی  با سپاس از ایـزد یکتـا کـه امـت مـا را       با درود فراوان به روان پاکباز شهداي اسالم و   

بار پروردگارا، شکر که امت ما را امـامی       . گر با دشمن اسالم و انسانیت آفرید        جو، ستیزه   حق
عطـا فرمـودي و بـا سـالم و درود بـر تمـامی               ) 6(اهللا  شکن از سـاللۀ پـاك رسـول         بت

اي از مقاومت و ایثار در مقابل ملحـدین و            امان خود اسطوره    رزمندگان اسالم که با پیکار بی     
و اینک که بـا    زمان شدند2گر خط سرخ شهادت و مبارزه علیه قابیالن          و تداوم  کفار ساختند 

اي   و با عزمی جزم، الهام گرفتـه از مکتـب ایثـار و جهـاد و شـهادت، در مبـارزه                     یاري خدا 
ام، خدا را شکرگزارم و پیـامم را بـا خـون             امان، روانۀ جبهه حق علیه باطل شده        گیر و بی    پی

ناپذیر که انقالب اسالمی      امان و خستگی    فرستم که بکوشید بی     ن می امت اسالمی ایرا   خود به 
 و چنان سـدي اسـتوار       )عج(اي است از انقالب جهانی حجت خدا مهدي موعود          شما طلیعه 

 بـسازید کـه دشـمن       ]را [ساز خود   ناپذیر خود و اتکاء به مکتب انسان       و آهنین از ارادة خلل    
ا سالم به مادر عزیزم که مرا در دامان پاك خـود   فکر خیانت به اسالم و مسلمین را نکند و ب         

 مـادر   . مادر جان، خداوند شما را صبر عطا فرمایـد         .پرورش داد که قدم در راه اسالم گذارم       
ات کـن کـه     هر وقتی که براي من دلتنگ شدي، یادي از خانوادة شهدا و اجداد مکرمه            ،جان

یـام و سـالم مـن بـه بـرادران و      چگونه بهترین جوانان خود را فـداي اسـالم کردنـد و بـا پ      
امیـدوارم بتـوانم دیـن    .  باشید)3( و زینب)7(گر راه خونین حسین خواهرانم که تداوم 

 . خود را به اسالم و امت اسالمی خود ادا نمایم
 ایام توفیق اسالم و مسلمین مزید و مستدام باد
 امیر بختیان

 

                                           
: ، محـل شـهادت  5/5/60: سـرباز، تـاریخ شـهادت    : درجـه «: نامه به صورت تایپی نوشته شده است        در باالي وصیت   -1

 .»سوسنگرد
 .تعلیقات. ك.ر -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ددر همه حال به یاد خدا باشی. 
I امام را تنها نگذارید. 
I فرزندانم را در راه اسالم بزرگ تربیت کنید. 
I بکوشید جامه ذلت نپوشید. 
I تا تحقق اسالم و جمهوري اسالمی در سطح جهان از پاي ننشینید. 

 حسن :نام
 بخشی :خانوادگی  نام

 ابوتراب :پدر نام 
 خورشید :نام مادر

 1319 بیستم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 سواد  بی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365ام اردیبهشت   سی:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي روسـتاي میقـان     :مـزار 
  زادگاهش
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 حسن بخشی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 و رسـوله و      باهللا منونؤت*  تنجیکم من عذاب الیم    ةکم علی تجار  لیا ایها الذین آمنوا هل اد     «

اید، تجارتی کـه نجـات        اي کسانی که ایمان آورده    » «اهللا امرکم و انفسکم     تجاهدون فی سبیل  
دهد شما را از عذاب دردناك قیامت ایمان بیاورید به خدا و رسـولش و جهـاد کنیـد در                      می

 1.»هایتان ها و جان راه خدا با مال
 نایـب  و   الحـسن عـسگري     بـن احجـۀ  2االعظماهللا    بقیۀبا سالم به محضر مقدس حضرت        

 با سالم به خدمت برادر عزیـز و مهربـانم جنـاب             .برحقش امام خمینی و شهیدان راه اسالم      
 حـال شـما خـوب و        3]امیـدوارم [ امیدوارم پس از سالم و سـالمتی         ،آقاي قاسمعلی بخشی  

یـر  ایـن حق   باید.گونه ناراحتی نداشته باشید خوش بوده باشد و با تکیه به خدا و اسالم هیچ          
را ببخشید که برادر خوب براي شما نبودم و در همه حال به یاد خدا باشـید و امـام را تنهـا           

خواهـد بخوابـد     چون که دستور اسالم است که هر فرد مسلمان باید شب کـه مـی      .نگذارید
 باشـد کـه   ؛نویـسم  عنوان تذکر چند کالمی براي شما مـی    به ،اش زیر سرش باشد     نامه  وصیت

  :هربان باشدمورد رضاي خداي م
 در نبود بنده وکیل خانواده و فرزندانم هـستید و از ایـشان       ، قاسمعلی بخشی  ،برادر عزیز  

 .گونه ناراحتی نداشته باشید      هیچ ، مواظبت و سرکشی کنید و آنان را دلداري بدهید         بیبه خو 
 هزار  5دارید و امسال حدود      عرض شود حساب سال دارم و شما حتماً حساب سال را نگه           

 .  تومان بدهید100 دربارة خرج محرم حدود ، همسر عزیزم.ان بدهکار شدم بدهیدتوم
 شما بایـد خیلـی صـبر و شـکیبایی را پیـشه کنیـد و از فرزنـدانم خـوب           ،همسر عزیزم  

 روزه و   ؛ فرزندانم را در راه اسالم بزرگ تربیت نمایید و آنها را تنها نگذاریـد              ؛مواظبت کنید 
 .سال روزه برایم بگیرند سال نماز و یک رند و بتوانند یکنماز دارم بدهید برایم بگی

                                           
 .نوشته است» المؤمنین«» منونؤت« کلمۀ جاي  بهنوشته و» ادوکم«را » ادلکم«شهید کلمۀ . 11 و 10/ صف -1
 .»عزم«در اصل وصیت  -2
 .اضافه است» امیدوارم«واژة  -3
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هر کس از بنده بدي دیده امیدوارم که مرا ببخشد و براي پیروزي اسالم و مسلمین دعـا                   
 .  امید زیارت کربالي حسین. نگذارید1]تنها [کنید امام را هرگز

 2»اهللا و برکاته رحمۀ والسالم علیکم و «
 حسن بخشی

 ] دیگراي   نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ویـژه پیـامبر     مهربان و ایزد منان و درود بر فرشـتگان او بـه   4 خالق 3بر فراوان   سپاسدرود و   
 . و سالم فراوان به شهداي اهل فضیلت) 7(، امامان معصوم)6(بزرگ اسالم

کفـر   خداوند بر سر حقیر منت نهاد و توفیق آن را که در جبهۀ اسـالم مبـارزه بـر                     5]...[ 
اي مـن بـاب      دانـم چنـد کلمـه       هـم رسـانم، الزم مـی        صدام حضور بـه    به سرکردگی جهانی  

ام داشته باشم کـه   خداحافظی و تذکر به برادران و خواهران عزیز مسلمان مخصوصاً خانواده     
 خداوند غفور و مهربان به مهمانی خویش دعوت          و اگر لطف الهی بیشتر شامل حالم گردید      

البتـه حقیـر خیلـی    .  رضاي پروردگار عالم حاصل گـردد      6]...[ها   نابد با توجه به عمل      ،کرد
 خـود را در راه      7]...[امت نمونـه تـاریخ کـه هـر          که براي   دانم    تر از آن می    خودم را کوچک  

 و فکـر او پیـروزي اسـالم و نـابودي کفـار و          8]...[پیروزي اسالم به گذشته و همـه سـعی          
 .  است نصیحتی بکنم9منافقین

                                           
 .جا افتاده است» تنها«واژة  -1
 .»ةبرکا«در اصل وصیت  -2
 .»و«در اصل وصیت  -3
 .»خالقی«در اصل وصیت  -4
 .خوانا نیست -5
 .نیستخوانا  -6
 .یک کلمه افتاده است -7
 .خوانا نیست -8
 .تعلیقات. ك.ر -9
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اش سر و پـا گـوش          به فرمان امام پیامبرگونه    1]گوش[ز آن هستم از امتی که       تر ا  کوچک 
تـرین   گوید تا بدون کوچـک  چه می) عج( برحقش امام زمان  نایب ببیند که این     2]...[است و   

کنـد سـخنی     آن را وجود کشته شدن خودش در راه حق آن فرمـان او را اطاعـت مـی                 3]...[
مـرغ کـه همـان        بینم که با پیرزنی که با دو تخم         از آن می  تر    بندة خود را کوچک    4]...[داشته  

تر  کند چیزي بگویم، خیلی کوچک      در راه خدا هدیه به رزمندگان اسالم می        اوستشام شب   
کننـد     از معلوالن اسـالم مـی      5پرستاريهایی که عمر شریف خود را وقف          خانم بهاز آنم که    

 .  بکنمد موعظهن از آنها دلجویی نمای]اي [تا بدین وسیله
 فرزنـدان خـود را بـه    وار بینم که با پدر و مادري که ابراهیم حقیر خود را ناچیز از آن می  

 از فرزند خویش دریغ ورزیده و پس از شهادت خـدا را هـم شـکر                 6]...[قربانی فرستاده و    
 با کسانی که هنوز هم بعد از پنج سال از           7]که[روي سخنم   . گویند رهنمودي داشته باشم     می
کنند و بـه      جهت کارشکنی می    ب شکوهمند اسالمی حقیقت اسالم را درك نکرده و بی         انقال
گویم به لطف خدا چه        حقیر به آنان می    ،زنند  هاي پوچ و یا کمبودهاي مصنوعی نق می         بهانه

رسد و تا دیر نشده شما هـم بـه          شما بخواهید و چه نخواهید انقالب اسالمی به پیروزي می         
آنهـایی کـه امـام      . ید و بدانید خیر دنیا و آخرت شما در این اسـت           سیل امت اسالمی بپیوند   

را یاري نکردند مردند و به لعنت دنیا و آخرت گرفتار شدند و آنهـایی کـه او                ) 7(حسین
 اما تا ابد در دنیـا و آخـرت زنـده و جاویـد            ،اند  اند گرچه به ظاهر کشته شده       را یاري نموده  

خـواهم     و از فرزندان و بـرادران و خـواهرانم مـی            پس بکوشید جامۀ ذلت نپوشید     ؛اند  گشته
بیشتر از پیش خود را مدیون اسالم و جمهوري اسالمی بدانند تا تحقق آن در سـطح جهـان       

                                           
 .اضافی است -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .»معلولی«در اصل وصیت  -5
 .خوانا نیست -6
 .اضافه است -7
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 و تقاضـاي عفـو و بخـشش    1 کسانی که ایـن جانـب حقیـر دارنـد        ۀاز پاي ننشینند و از هم     
 .خداحافظ همگی شما باشد. بنمایم

 . دار ینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خم
 حسن بخشی

 ]اي دیگر  نامه وصیت[
 2بسم اهللا الرحمن الرحیم

اهللا   المعصومین حججاالئمـۀ اهللا و  اهللا و ان علیاً ولی اهللا و ان محمداً رسول     اشهد ان ال اله اال    «
  3» الریب فیهاٌۀتیآ الساعۀ  حق و النار حق والجنۀو ان 

 شاهد باش که به امـر  ، خدایا.اعتقاد قلبی دارم حسن بخشی به آنچه گفته شد  ،جانب  این 
 در پـردة  )عـج (رهبرم به جبهه آمدم تا تکلیفم را ادا نمایم چون در زمانی کـه امـام معـصوم          

 ولی فقیه جلودار مـسلمین اسـت و بـر همـه واجـب اسـت کـه از او         ،غیبت تشریف دارند  
مام امـت بیـرون آمـده        حسین از حلقوم ا    4»هل من ناصر ینصرنی   «امروز نداي   . اطاعت کنند 

است و کسانی که جواب مثبت ندهند فرداي قیامت روسیاه خواهند بـود و در مقابـل ائمـه                   
هـاي نبـرد       تو را شکر که توفیقم دادي در جبهـه         ،خدایا. د بود ن سرافکنده خواه  )7(اطهار

ملت مـسلمان ایـران امـروز    . حق علیه باطل حاضر شوم و تکلیف شرعی خودم را ادا نمایم        
 اگر بخواهید باعزت باشید و دشمنان را به خاك مذلت           .وراهی عزت و ذلت قرار دارد     سر د 

 بدانید که اگر صبر کنید بـاالترین        ،اي امت شهیدپرور  .  باید در صحنه حاضر شوید     ،بکشانید
 کوشـش باشـد      و البته که همراه با سعی    . دهد و خدا با شما است       اجر را خداوند به شما می     

کنند و در مقابـل مـشکالت کـه برایـشان پـیش             وشش براي خدا می   چون آنان که سعی و ک     
اي بـرادران   . دنشتاب  شود و به یاري آنها می       ورزند مالئکه بر آنها نازل می       آید استقامت می    می

                                           
 .انداخته استهایش به دیگران بوده است که چند کلمه را جا  سبب بدي  بخشش به ومنظور شهید طلب عفو -1
 رود کـه     وصیت تایپی است، این احتمال مـی       با عنایت به اینکه متن اصلیِ     . دیکته برخی کلمات در متن اشتباه است       -2

 . بنابراین اغالط تایپی گرفته نشد، در تایپ اشتباه شده باشددیکته کلمات
 .وجود ندارد» اهللا  ولیان علیاًٌ«) 3( البته در وصیت حضرت زهرا. است)3(بخشی از وصیت حضرت زهرا -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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 از خداونـد  ، شـهادت نـصیبم شـد   ، که راه اباعبداهللا است، اگر در این راه،و خواهران عزیزم  
خـوبی     از فرزنـدانم بـه    . هش قبول بفرماید و صبور باشید     بخواهید که این قربانی را به درگا      

خواهم اگر در زندگی برخورد تندي        از همسرم می  . ي کنید و در تربیت آنها بکوشید      نگه دار 
در تربیت فرزندانت کمال سعی و کوشش       . از من دیدي مرا حالل و برایم طلب مغفرت کن         

در عمـل بـه احکـام       . ه باشـید  استقامت داشـت  . را کن که مسئولیت سختی بر دوش شماست       
خواهم که در زندگی از        می ،هایم  نور چشم  ،از فرزندان عزیزم  . شرعی خود بسیار کوشا باش    

اي از فراگیـري   همه بیشتر به یادگیري احکام شرع مقـدس اسـالم اهمیـت بدهیـد و لحظـه              
در خانـه سـعی کنیـد بـه مادرتـان           . مسائل شرعی و واجبات و ترك محرمات غافل نباشـید         

امام امت را فراموش نکنید کـه نجـات همگـی مـا در ایـن      . مک کنید و او را تنها نگذارید    ک
از پاسداري انقالب غافـل نباشـید کـه    . است که پشت سر او حرکت کنیم و به او اقتدا کنیم           

 ۀ در آخـر از کلیـ  .غافلین را دوست ندارد و در قیامـت آنهـا را عـذاب خواهـد کـرد             ] خدا[
در رابطـه بـا   . کدورتی دارند مرا ببخشند و برایم طلب مغفرت کننـد جانب    کسانی که از این   

آباد داریم با قاسمعلی شریکم و حیاطی که میقان هست و دو عدد بـاغ             زمینی که علی  : اموال
 من زمین شهرك و سهم چاه، خالصه کلیه اموال طبق موازین شرعی به وارث تقـسیم                 30و  

 تومان سـهم    900ایم به همسرم بدهید و مبلغ         تههایی که نشس    خانه  شود و یک خانه از حیاط     
 1500هایی هم که دارم بدهیـد و شـب سـیزدهم محـرم               امام بدهکارم بدهید و خرده قرض     

 .  خرج کنید)7(تومان در عزاي امام حسین
 »تبع الهدياوالسالم علی من «

 حسن بخشی
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ویـژه پیـامبر    منان و درود بر فرستادگان او به     بر خالق مهربان و ایزد    با حمد و سپاس فراوان      

 حـاال   .بر شهداي اهل فـضیلت    فراوان   و سالم    )7(و امامان معصوم  ) 6(بزرگ اسالم 
بـه  کفـر جهـانی     اسالم علیـه     ۀ منت نهاد و توفیق آن داد که در جبه         حقیرکه خداوند بر سر     

 خـداحافظی و  بـاب  مـن اي را  انم چند کلمهد  الزم می،هم رسانمه  حضور ب سرکردگی صدام 
 باشم که اگـر لطـف الهـی       داشتهام    تذکر با برادران و خواهران عزیز مسلمان خود و خانواده         
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 مرا به مهمانی خویش دعـوت کـرد و باتوجـه بـه              1[...]بیشتر شامل حالم گردید و خداوند       
 خیلـی خـود را       البتـه حقیـر    2 بدانها موجبات رضاي پروردگـار عـالم حاصـل گردیـد           عمل

 همۀ امکانات خود در راه پیـروزي     ز که ا  ، تاریخ ۀدانم که براي امت نمون      تر از آن می     کوچک
 منـافقین   3 [...]و نـابودي   و فکر او پیروزي اسـالم         اسالم مایه گذاشته و همه سعی و تالش       

ـ           ،تر از آنم    بنده کوچک . است نصیحتی بکنم    اش ه از امتی که گوش به فرمـان امـام پیامبرگون
 گوید  چه می ) عج(این نایب به حق امام زمان      و منتظر است که ببینید        گوش است  ]و [4سراپا

یترین    تا بدون کوچک    او را   ، آن را ولو به کشته شدن خودش در راه تحقق آن فرمـان             معطلّ
 با پیر مردانـی  بینم که تر از آن می  بنده خودم را کوچک. نصیحتی داشته باشم،کند میاطاعت  

. کنـد چیـزي بگـوییم     مـی  به رزمندگان اسـالم    هستند و آن را هدیه       6[...] که همان    5][... که
 ]رزمندگان [از خود را وقف معلولی      هایی که عمر شریف     با خانم تر از آنم که       خیلی کوچک 

حقیـر خـود را     . کـنم باي    موعظـه د  نـ  از آنهـا دلجـویی نمای      ]وسـیله [کنند تا بدین      اسالم می 
 یوار فرزنـدان خودشـان را بـه قربـان     با پدر و مادرانی که ابراهیم که   دبین  می از آن    تر  کوچک

 پس از شهادت آنها خدا را هم شـکر  دریغ نورزیده و  فرزند خویش    و از اهدا خون   فرستاده  
 سـال   5ست که هنوز هم به بعـد از          ا روي سخنم با کسانی   .  داشته باشم  يگویند رهنمود   می

. کننـد   جهت کارشکنی مـی      را درك نکرده و بی     م اسال  حقیقت ،از انقالب شکوهمند اسالمی   
خـدا چـه شـما     بـه لطـف   8[...]زنند حقیـر    یا کمبودهاي مصنوعی نق می 7]...[  هاي    به بهانه 

رسد و تا دیر نشده        در سطح جهان انشاءاهللا به پیروزي می       اسالمبخواهید و چه نخواهید آن      
نیـا و آخـرت شـما در ایـن اسـت             بدانیـد خیـر د     توانید به سیل امت اسالمی بپیوندید و        می

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»گرید«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3
 .»سرپا«در اصل وصیت  -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
 .خوانا نیست -7
 .خوانا نیست -8
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دنیا و آخرت گرفتار شدند و  مردار و به لعنت     را یاري نکردند    ) 7( حسین   که امام  1آنهایی
 اما تـا ابـد دنیـا و آخـرت زنـده و              ،که او را یاري نمودند گرچه به ظاهر کشته شدند           آنهایی

خواهم  اهرانم می از فرزندانم و برادران و خو      .پس بکوشید جامه ذلت نپوشید    . جاوید گشتند 
 تحقـق آن در سـطح     بیشتر از پیش خود را مدیون اسالم و جمهوري اسـالمی بداننـد و تـا                 

. نمایـد    عفـو و بخـشایش مـی       تقاضـاي  2 [...]که براي   جهان از پاي ننشینند و از همه کسانی       
 .باشدخداحافظ همگی شما 

 

 خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار
حسن بخشی

                                           
 .»آنهائیکه«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I اي عزیزان دنیا بازیگاه کودکان است. 
I شیوه دنیا آن است که پیوسته خود را بیاراید و زینت کند تا مردمان را خدا بیازماید. 
I دست از قرآن و اسالم برندارید،اي برادر و خواهر مسلمان . 
I حمایت کنید، تا جان در بدن دارید،از والیت فقیه . 
I ن حسین زمانپیروز باد خط خونی. 
I برقرار باد پرچم توحید. 
I رنگین باد خط خونین شهادت روشن شهیدان. 
I اما مسئولیت سنگینی به عهده ما گذاشتند،شهدا رفتند . 
I است  و ائمه) 6(بخش راه پیامبر رهبري امام خمینی تداوم. 
I آنچه خدا برایم مقدور نموده، آن را دوست دارم. 

 مصطفی :نام
 غالمی بخشی :خانوادگی  نام

 اکبر :پدر نام 
 منور :نام مادر

 1348 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365وسوم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي         :مزار
  زادگاهش
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 1غالمی مصطفی بخشی
 

 حمن الرحیمبسم اهللا الر
از باشـد در  وپره را پر الهی شب. ایم دانم که در بسته نیست، لیکن ما دست و پا بسته       الهی می 

 . الهی لذت ترك لذت را در کامم لذیذتر گردان. شب ولی مصطفی را نباشد
ام تـا   از چه سخن بگویم و از کجا شروع کنم، حال که آماده شده و به خود جـرأت داده     

 شـرمم آیـد چـه بنویـسم و چـه بگـویم، از          .هاي ریز کاغذ ریزم    رم بر خط  از درون آنچه دا   
از کدامیک؟ حال که تصمیم گرفتم بعد از مـدت زیـادي            . مرگ، وفا، عشق، شوق و دوستی     

.  بهتر آنکه بنویسم و هیچ نگویم      ،دوباره خود را نزدیک کنم    ) جبهه(فاصله با میعادگاه عشق     
 . هایم برایم مسکنی باشد شاید نوشته. داردآن را بنویسم که قلم یاراي نوشتن را 

اي عزیزان، دنیا بازیگاه کودکان است و عادت و شیوة دنیا آن است که پیوسـته خـود را                
 نـشان بزرگـی آن اسـت کـه از آن دل بـرداري و              . بیاراید و زینت کند تا مردمان را بیازماید       

. کس وفایی نباشـد  دنیا را با هیچتوشۀ آخرت را فراهم کنی که دنیا را ثبات و بقایی نباشد و       
اند و آغوش گشاده منتظـر مـن و تـو     ها را، همه نوع انسان را در خود گرفته  بنگرید قبرستان 

باشند و چه زیباست به گلزار شهدا نظري کنید که خود بهشتی دیگر اسـت و اگـر آنجـا                 می
ت و اهـداف انقـالب   این اسالم که انقالب ما براساس آن اس. راه یابی چه نیکو و بهتر است   

 قوانینی که صاحبان زر و زور و تزویـر را بـر             ؛ما اجراي کامل قوانین اسالم در جامعه است       
دهد و این وحشتی اسـت در         نشاند و سرنوشت ملتی را به دست آن ملت می           جاي خود می  

 . هایی را تحت سیطرة خویش دارند دل تمامی آنهایی که به طریق مختلف ملت
 اي برادر و خـواهر مـسلمان، دسـت از قـرآن و              :ملت همیشه در صحنه   صحبتی دارم با     

 تـا  ،شهدا رفتند، اما مسئولیت سنگینی به عهدة ما گذاشتند و از والیت فقیـه     . اسالم برندارید 
بخـش راه   اسـت کـه تـداوم     جان در بدن دارید، حمایت کنید که این رهبـري امـام خمینـی             

 م آقا امـا   ،به حکومت جهانی حضرت مهدي     ماست که انشاءاهللا     )7( و ائمه  )6(پیامبر
طور که درس و      خواهم که برادران همین     آموز می   از کلیه برادران دانش   . ختم شود ) عج(زمان

                                           
 .»الهی، لذت ترك لذت را در کامم لذیذتر گردان «:شهید در باالي وصیت نوشته است -1
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طور اگر دشمن به کـشور شـما          ، همین باشد  تحصیل کردن مهم است و براي جامعه مفید می        
 آیا ؟باشد  مفید می  شما خیانت کند، آیا دیگر درس خواند         مملکتتجاوز کند و به ناموس و       

کنـد آن موقـع    درس خواندن و به جایی رسیدن در موقعی که دشمن بر شما حکومـت مـی              
د به کسی خدمت کنید یا به دانشگاهی بروید که دشمن به نـاموس شـما خیانـت                  یخواه  می

 ؟کرده است
 شایستگی در] و[ چون لیاقت ، پدر و مادر و عزیزان   :اي با پدر و مادر مهربانم       هلچند جم  

درد و زحمت قربانی تقدیم اسالم، انقالب و حسین زمـان   ها رنج و شماست که بعد از سال  
دانید ابراز پشیمانی و پریشانی کنید که مـن راضـی    گویم که شما خود می    کنید، لذا هیچ نمی   

شما نیـز آنچـه را مـن بـراي     .  چرا که آنچه خدا برایم مقدر نموده آن را دوست دارم        ؛نیستم
پیروز باد خط خونین حـسین      . تم شما نیز براي من همان را دوست بدارید        خود دوست داش  

.  رنگین باد خط خونین شهادت     ، برقرار باد پرچم توحید    ،زمان، جاودانه باد نام امام عزیزمان     
 برقرار باد کشور جمهوري اسالمی ایران به رهبـري یگانـه مرجـع عـالم           ، شهیدان  باد روشن
 » سینیبا امید زیارت کربالي ح«. تشیع

 »والسالم«
 1 مصطفی،فرزند حقیرتان

31/9/65 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب شهداء والصدیقین 

ونصروا اولئـک هـم المؤمنـون     اهللا والذین آووا منوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیلآوالذین  «
  2» و رزق کریمةحقاً لهم مغفر

                                           
زاده  امـام : ، محـل دفـن   31/9/65: بن جعفـر، تـاریخ      موسی: زرهی، گردان : یگان خدمتی «: در ذیل وصیت آمده است     -1

 .»یحیی
 . 74/  انفال-2
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 و در راه خدا کوشش و جانفشانی کردنـد و هـم   گزیدندو آنان که ایمان آوردند و هجرت   «
 آنها بـه حقیقـت اهـل ایماننـد و هـم             ،آنان که مهاجران را منزل دادند و از آنها یاري کردند          

  .»آمرزش خدا و روزي نیکوي بهشتی مخصوص آنهاست
ش امـام امـت و امـت امـام و سـالم بـر       برحق و نایب )عج(با سالم و درود به امام زمان      

ین و مجروحین و جانبازان و شهیدان اسالم که با خون خود نهال انقـالب و جنـگ را        معلول
 ،)7(نماییم و سـالم بـر حـسین        رشد دادند تا ما بتوانیم انقالب خود را به جهانیان صادر          

 .  که درس شهادت و شهامت را به ما آموخت،سرور شهیدان
 گـوش دادن بـه   خـاطر  بـه  و  احیـاي اسـالم  خاطر  به رفتن من به جبهه      1]جبهه[هدف از    

  امام و تا اینکه بتوانم ادامه دهندة خون شـهدا بـوده باشـم و               2»هل من ناصر ینصرنی   «فرمان  
اسـت و صـحبتی دارم بـا آن          هایی نباشم که در راه اسـالم ریختـه شـده           مدیون چنین خون  

نـین نبـوده    چ، خیر:اند گویند اینها از درس خواندن فرار کردند و به جبهه رفته کسانی که می 
) 7(ما براي احیا کردن فرهنگ جدید اسالم به جبهه رفتیم تـا در دانـشگاه حـسین                . است

در محـراب شـهید شـد و        ) 7( مبادا در غفلت بمیرید که علی      ،اي جوانان . درس بیاموزیم 
و بـا هـدف     ) 7(در راه حـسین   ) 7(اکبر حسین   تفاوتی بمیرید که علی     مبادا در حال بی   

 مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کند کـه فـردا در              ،پدراناي مادران و    . شهید شد 
 ،بـرادران .  شـهید را نمـود  72را بدهید که تحمل ) 3(توانید جواب زینب محضر خدا نمی  

ها براي تسکین دردهاست و همیـشه بـه یـاد          استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان         
و هرگز دشمنان بین شـما تفرقـه نیندازنـد و شـما را از               خدا باشید و در راه او قدم بردارید         

روحانیت متعهد جدا نکنند کـه اگـر چنـین کردنـد روز بـدبختی مـسلمانان و روز جـشن                      
نگـه  هاي حق بر علیـه باطـل ثابـت            هاست و با دعاهایتان حضور خود را در جبهه         ابرقدرت

امـام بیـشتر دقیـق شـوید و          در   ، عزیزان مـن   3»ان تنصراهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم     «. یددار
سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تـسلیم او سـازید و صـداقت و اخـالص خـود را                       

                                           
 .اضافه است -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»قدم گرداند خدا هم شما را یاري کند و ثابتشما هرگاه خدا را یاري کنید، «.  سورة محمد7 بخشی از آیه -3
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اگر فیض شهادت نصیبم گشت، آنان که پیرو خط سـرخ امـام خمینـی               . همچنان حفظ کنید  
نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازة من حاضر نشوند، اما باشد کـه      

 مرا بـبخش    ،پروردگارا.  شهدا آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند            ءامد
 . که نتوانستم بیشتر از اینها به جبهه بیایم تا بتوانم خدمتی را براي تو کرده باشم
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 هاي کلیدي عبارت
I               بـه پیـروانش داده      حضرت اباعبداهللا با قیامش و کالمش درس ایثـار و جـوانمردي و شـجاعت 

 .است
I      به ما درس دادند که نباید زیر بار ذلت رفت و باید            » هیهات من الذله  «حضرت اباعبداهللا با نداي

 .در راه کسب آزادي جان و سر داد
I آنچه مرا امیدوار ساخته رحمت خداوند است. 

 اهللا حبیب :نام
 بداغی :خانوادگی  نام

 نوروزعلی :پدر نام 
 خانم جانی :نام مادر

 1343م دي  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دانشجوي دورة کاردانی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اهللا بداغی حبیب
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین
 » اهللا علی محمد و آله الطاهرینی و صلرب العالمین الحمدهللا«
 1»ربنا افرغ علینا صبراً و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«
و فرزنـدان  ) 6(پرچمدار توحید حضرت پیامبر اکرم درود و سالم و تحیت بر بزرگ   

کـه بـا   ) 7(پاك و مطهرش و سالم بر سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبـداهللا الحـسین      
حـضرت  . ش و کالمش درس ایثار و جـوانمردي و شـجاعت بـه پیـروانش داده اسـت                 قیام

 با این ندا به مـا درس دادنـد کـه            ؛»2لههیهات من الذ  «اباعبداهللا در روز عاشورا ندا دادند که        
 در راه کسب آزادي جان و سر داد و باید ذلت را از بین برد         باید رفت و    3نباید زیر بار ذلت   

از آنجا که ضرورت دارد و هر مسلمان و مکلّفی باید نـسبت             . گرددتا سعادت ابدي نصیب     
 ایـن بنـدة حقیـر عاصـی هـم بـر آن آمـدم کـه           4].... [اش وصیتی بنویـسد     به مسائل شرعیه  

اي بنویسم و امید آن دارم که پدر عزیز و بزرگوارم به آن عمل نماید و کوتـاهی                    نامه  وصیت
در تمام عمر جز گناه و معصیت چیز دیگـري     اگرچه  .  عاصی را جبران نماید    اینو معصیت   
ام ولـی بعـضی    نحوي معصیت خدا را انجام داده ام به ام و هر عملی که انجام داده        انجام نداده 

ام که باید قضاي آنها را به جاي آورم و در این زمینه هم کوتاهی               واجبات الهی را ترك کرده    
اونـد اسـت و از پـدر عزیـز و پـدر        ام و باز آنچه که مرا امیـدوار سـاخته رحمـت خد              کرده

هـاي    بزرگوارم که زحمت بسیار در راه بزرگ کردن من کشیده تقاضامندم که ایـن کوتـاهی               
 ادا نماییـد کـه   5دارم قـرض  ة حدود سه مـاه روز  ، پدر عزیز و بزرگوارم    .جبران نماید من را   

                                           
قـدم دار و مـا    بارپروردگارا، به ما صبر و استواري بخش و ما را ثابت«.  سورة بقره250از ادعیه قرآنی، بخشی از آیه      -1

 .»را بر شکست کافران یاري فرما
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»زلت«در اصل وصیت  -3
 .خوانا نیست -4
 .»یمدا«در اصل وصیت  -5
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حدود چهار سال هم    ه آن را هم احتیاطاً قضا نمایید و         دو ما  و   1]...[یک ماه آن را که امسال       
 . امیدوارم که خداوند مرا ببخشد و بیامرزد. نماز قضا احتیاطاً ادا نمایید

 راهنمایی یک مقدار بدهکاري دارم که یـک بـا دو            ۀدر ضمن از زمان تحصیل در مدرس       
ها وسایل برقی خریده بودم که آن وسایل خانه ما مانـد و بـه علـت کوتـاهی         سه نفر از بچه   

رنگرداندم که یکی از آنها عباس بسطامی پسر حجت حـسین اسـت و دیگـري       بنده به آنها ب   
 و احتماالً یک نفـر دیگـر هـم بـوده کـه یـادم       2]...[شخصی به نام محمدعلی لطفی بوده از  

 .  پنجاه تومان به آنها بدهید و رضایت آنها را جلب نمایید]ي[نیست و حدود نفر
نـداختم و خیلـی خیلـی معـذرت      خیلـی خیلـی شـما را بـه زحمـت ا           ،باري پدر جـان    
 چـرا کـه مـن فرزنـد خـوب و            ،خواهم و امیدوارم که به بزرگی خودتـان مـرا ببخـشید             می

امیـدوارم کـه    . اي براي شما نبودم و جز زحمت و رنج براي شما کار دیگري نکردم               شایسته
مادر عزیز و بزرگوارم هـم مـرا ببخـشد و عفـو نمایـد و از او هـم خیلـی خیلـی معـذرت              

 . بدهم  چرا که نتوانستم جواب زحمات او را،همخوا می
خواهم کـه صـبر و      نمایم و از او می      از خداوند متعال طلب عفو و بخشش براي شما می          

 . انشاءاهللا. استقامت و بردباري به شما عنایت فرماید
 .سپارم دیگر عرضی ندارم و شما را به خداوند متعال می

 

 »تهاهللا و برکا رحمۀوالسالم علیکم و «
 اهللا بداغی حبیب

3/9/65 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام تا با دشمنانت به جنگ برخیزم  دروس نظامی آموخته،پروردگارا. 
I در آخرت مرا از شفیعان قرار بده،پروردگارا . 
I وظیفه شرعی و وجدانی این است که از شرف و دین خود در وطن خود دفاع کنید. 
I چیز کم ندارید رید هیچ تا امام را دا،امت شهیدپرور. 
I امام امت را تنها نگذارید. 
I کنم  شما نور چشمان را به تقوي در کارهایتان سفارش می،برادران و خواهر گرامی. 

 مهدي :نام
 بداغی :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
 حکیمه :نام مادر

 1349 نوزدهم مرداد :تاریخ تولد
 هرستان شاهرود ش:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366 چهارم فروردین :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 مهدي بداغی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

یـر  ش حـضرت امـام امـت پ   برحق نایب و )عج(با عرض سالم و درود خدمت آقا امام زمان       
هاي شهیدپرور و شما خـانوادة عزیـز    جماران و با عرض سالم و درود خدمت شما خانواده      

 تـو خـود     ،بارالهـا . امیدوارم که خداوند تا همۀ ما را نیامرزیده از این دنیـا مبـرد             . ام  و گرامی 
 .خـوانیم  دانی که از چندي پیش تا به حال وقت نماز با خود و مهر نمازم هر دو تو را می  می
 ،بارالهـا . ام  فقـط عاشـق تـو شـده    ،کند  دیگر مادیات در نظرم جلوه نمی   ،]ا[ پروردگار ،اخدای

نامـه   عنـوان وصـیت   اکنون که این چند سطر را بـه   هم.ام  به کربالي ایران رفتهربراي اولین با  
بخشی تـا روز قیامـت    نویسم از گناهانم سخت خجل و پریشانم که آیا پروردگارا مرا می       می

کفار داشته باشم، که اگر به من گفتند که ما کفاریم و اهـل دوزخ چـرا تـو کـه            جوابی براي   
 ،پروردگـارا .  جـوابی داشـته باشـم      ،اکنـون اینجـایی      هم ،دانستی  مسلمان و شیعه می    خود را 

 کـه خجـل از گناهـانم        را مـ  ،بارالها. ام تا با دشمنانت به جنگ برخیزم        دروس نظامی آموخته  
اي گناهکار که جانش ارزشی ندارد را ببخش و از اهل بهـشت              شکسته تنها و بنده     هستم دل 
 مرا هنگام رفتن از این دنیا آسان و با ذکر خود لیاقت بده تا این دنیـا را       ،پروردگارا. قرار بده 

ترك گویم و در لحظات آخر مرا با یاد خود جلوه و جالل بده و در آخرت از شفیعان قرار                    
ز قید و بندها در غروب آفتاب بر بلندي کوهی بنـشینم و        رم آزاد ا  ا دوست د  ،پروردگارا. بده

فرو رفتن خورشید را در دریاي وجود مشاهده کنم و همـۀ حیـات خـود را بـدین زیبـایی                     
.  وجودم با مهر تو سرشته شده اسـت     دانی که در     تو می  ،خدایا. خدایی تو رب بزرگ بسپارم    

تـو  . اند اند و یاد تو را بر قلبم گره زده        هاي که به دنیا آمدم نام تو را در گوشم خواند            از لحظه 
 مـن  ،خدایا. ام گاه تو را فراموش نکرده     هیچ ،ام   تا جایی که لیاقت داشته     ،دانی که در عمرم     می

بین ده تـا     عبرت 1اي  به من دیده  . کوچکم، ضعیفم، ناچیزم، پر کاهی در مقابل طوفان حوادثم        
خـوش دارم  .  نمایمتسبیحراستی و درستی  تو را به لناچیزي خود را ببینم و عظمت و جال      
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 بر دوش بگیرم و عصازنان به سـوي         ، که از غم و اندوه انباشته است       ،بار هستی خود را     کوله
م و جـز خـدا همراهـی        کس ببـرّ   چیز و از همه     خوش دارم از همه    .سراي عدم رهسپار شوم   

 از همـۀ زنـدگی و    خوش دارم که رواندازم آسمان و زیراندازم زمـین باشـد و         .نداشته باشم 
 . تعلقات آن آزاد گردم

 گر درد نبودي به چه پـرورده شـدي جـان          
 

ــو نمــی   ــاد ت ــی  ی ــود چــه م ــا ب ــردي دل م  ک
 اسـتقامت در مقابـل      ،خـدایا .  لیاقت بسیجی شدن را تو به مـن عنایـت فرمـودي            ،خدایا  

ت در  پس گناهانم را ببخش و مـرا لیاقـت شـهاد    ،ها را تو به من آموختی و یاد دادي          سختی
 . بفرما] عطا[وقت موت 

 مرا حـالل نماییـد و   ، سروران عزیزتر از جانم:و در آخر پیامی براي خانوادة عزیزم دارم   
 زیرا که شما بزرگید و من گناهکـار  . ببخشید،ام خاطر نادانی اگر خطایی کرده      این حقیر را به   

ک معــذرت و نــاچیز و از بابــا و مامــان و منــصوره و محــسن و محمــود و حمیــد تــک تــ
شناسند اگر خطایی     در برابر خطاهاي خودم و همچنین از کلیۀ کسانی که مرا می           . خواهم  می

 مرا عفو نمایند و برایم حاللیت بطلبنـد و پیـامم بـراي کـسانی کـه خـود را                     ،اند  از من دیده  
 و یـا در ایـن دنیـا    1 به حساب خود برسید قبل از آنکه به حسابتان برسـند    :اند  توجه کرده   بی
گیرد یا خیال نکنید که این روزگار فقط بقیه سهم دارند کـه          ت و خشم ملت شما را دربر      مل

گویند مسئولین بـه      ام که می     چون من شنیده   ،اند  به جبهه بیایند یا ما را به زور به جبهه آورده          
اش این است کـه       در ثانی هرکس وظیفه شرعی و وجدانی      . کنند  زور مردم را روانۀ جبهه می     

 براي امت شهیدپرور این اسـت تـا کـه           مدین خود و وطن خود دفاع کند و پیام        از شرف و    
چیز کم ندارید و فعالً هم اگر چیزي داریـم همـه از عنایـات خداونـد و                     هیچ ،امام را دارید  
 . گونه ایشان است رهبري امام

اءاهللا  اداء نمـایم کـه انـش   ،کرد  به جبهه آمدم تا تکلیفی را که بر دوشم سنگینی می      ،الهابار 
دانی که براي رضاي تو به جبهـه        البته خدایا تو می   . باشد  مورد قبول احدیت و خدایی تو می      

 خدایا مرا   ،ام  آمدم نه براي ریا ولی باز اگر خداي نکرده خطا و اشتباهی از روي نادانی کرده               
ببخش و باز هم از کلیۀ کسانی که حقی بر گردن من دارند یا خطایی از مـن دیـده یـا حـق       

                                           
 .»برسد« در اصل وصیت -1
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ــ ــد مــرا ببخــشند صاص داشــتهق ــزم تقاضــاي بخــشش دارم و  . ان در آخــر از خــانوادة عزی
 . برایم صدقه بدهید)  تومان1000معادل ( ریال 10.000مبلغ

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

اهللا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولـون           لکم ال تقاتلون فی سبیل     و ما «
اً واجعـل لنـا مـن لـدنک      هنا اخرجنا من هذه القری    رب الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیـ 

 1.ً»نصیرا
درود  3[...]حضرت  2]...[همتا خداوند و  پس از حمد و نیایش به درگاه الیزال معبود بی          

) عـج (الزمـان   بشریت حضرت صاحب عالممت و طهارت و سالم بر منجی   صبر اهل بیت ع   
امام و درود به روان پاك شهداي به خون غلطیدة کربالهـاي ایـران و    حضرت   4]...[و نایب   

شان را براي حفـظ      هاي پرمحبت  هاي دل   مادرهایی که فرزندان خود و میوه     ] و[درود بر پدر    
 . کنند اسالم فدا می

 نبرد حق علیه باطل احتیاج به خون دارد      5]...[باید به حضورتان برسانم که امروز صحنۀ         
 7 و سمیه  6طور که صدر اسالم با خون افرادي چون عمار یاسر           همان. ال اسالم رشد کند   تا نه 

 ما همچنان ادامه داشته و حال هم وظیفـه  ه و به شهادت رسید   9 به دست عمال منافق    8[...]و  

                                           
کنید در صورتی که جمعی ناتوان از مرد و زن و کـودك شـما در مکـه اسـیر                 چرا در راه خدا جهاد نمی     «. 75/  نساء -1

سـتمکارند بیـرون آور و از جانـب خـود     بارخدایا، ما را از این شهري که مردمش : گویند آنها دایم می . ظلم کفارند 
 .»براي ما بیچارگان نگه دار و یاري فرست
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 و به دفـاع از      3...][باشد که اسلحه بردارد        خداپرست می  2[...] و انسانی و وجدانی هر       1]...[
 فردا خجل و پریـشان و شـرمنده از کـردار          ، عمل نماید و اگر صبر کنید      4]...[آن  اسالم و قر  

 ایـن بـود کـه بـر دوشـم      خاطر به و من این حقیر هم که چون به جبهه آمدم       هستیدخویش  
خـاطر ایـن       این وظیفه را ادا نمودم و باز این هم بـه           ،کرد و اگر خدا قبول نماید       سنگینی می 

 کـه داراي    ، بود یـا از مجتهـد طـراز اول         5[...]بق قوانین شرع یا     است که در اسالم یا باید ط      
باشد و سخنی با خانوادة        تقلید نمود که امام امت هم چنین شخصی می         ،شرایط خاص باشد  

 شـما نـور     ، پدر و مادرم، خواهر و بـرادران، سـروران گرامـی و ارجمنـد              :گرامی خود دارم  
م از  ر رفتا 6]...[پدر جان مرا حالل نمایید       . مخصوصاً شما پدر و مادرم      و چشمان من هستید  

 ی امـروز همگـی تکلیفـ      ،پدر جـان  . جاي من باعث رنجش شما شد       روي نادانی و غرور بی    
طور که گفتم رفتارم اگر شما را ناراحت کـرده            من طبق تکلیفم عمل کردم ولی همان      . دارند

وچکم و شما بزرگ و امـا        مرا حالل نمایید که من ک      ،اید   من رنجیده   از و یا از عملی در قبل     
زندگی نمـودي و فرزنـدت را بـا     ) 3(وار  اي مادر، اي شیرزن روزگار، اي کسی که زینب        

 روسـفید   ، جد خود  ،)7( روز قیامت در پیش امام حسین      ،رضایت قلب به جبهه فرستادي    
ات را انجـام   د زیرا که تو الیقی و وظیفهنمومحشور خواهی شد و لباس فخر بر تن خواهی          

ایـد و رنـج        شـما سـرور گرامـی چـشیده        ،خطایی سرزده تقاصر زیادي بـوده     مرا اگر    .دادي
 8[...] مـرا  ننمـایی گویم در نبود جسمم در خانه گریه     نمی. ید بر گردن ما   ر ندا 7]...[اید،    برده
 1[...] بگویید تا خیال نکنند آن       9[...] افراد   ]ي[توانید جلو    هم دارید ولی تا می     و من اید    کرده
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. خداي ناکرده و شهدا ناراحت گردند     ] کنید[آنها را خوشحال      که درست آید اه   که از ر   1[...]
 شما نور چـشمان را بـه تقـوي در    ،برادران و خواهر گرامی  . 2[...]راه ما راه حق و باقی هم        

کنم و هر چند که خود عمل نکردم ولی به شما سفارش داستانی را تا                 کارهایتان سفارش می  
کمـک بـه جبهـه      . هم بخوانیـد  ] را[ستان  ردر کنار جبهه د   .  را نگیرند  ها  منافق دانشگاه  3]...[

 بـرادرانم محـسن در      5]...[ و از نماز هم      4.اهم واجبات است  ] از[چون به فرمودة امام جبهه      
 و از اسالم دفاع     رفته جنگ   ه غاصب ب  8 در آینده با اسرائیل    7]...[ هم   6[...]جبهه و محمود و     

ـ    9[...]اما اي امت    . کنند  می  ا که امام را تنها نگذارید و مواظب ضدانقالب باشـید کـه نکنـد ب
ضمناً اگر  .  را بخشکانند  10...][ خواسته باشند نهال     جو از قبیل شایعه و ناامن کردن        ییکارها

 مـرا   ،اند، چنانچه از من رنجیـده و ناراحتنـد          شناخته  کسی از تمام امت شهیدپرور که مرا می       
 تـا جـاي   12 را حتی االمکـان هنام در ضمن وصیت. خواهم  می11]...[عفو نمایند که واقعاً من      

] اگـر [جا، در مزار و غیره و مدرسه و هر جایی که شد بخوانیـد کـه کـسانی         امکان، در همه  
هاي حتی   ام تا با گفتن حرف       و سؤال کنید چگونه آدمی بوده      13]...[حقی بر گردن من دارند      

در خاتمـه   . بخـشد بانـد خداونـد مـرا         دهاز روي زبان هم که شده چـون افـراد مـؤمنی نبـو             
 جنـازه هر کس زیر تابوت من آمـد اگـر   (شناسند و    که مرا می   14خواهم و از کلیه افرادي      می
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 یک روز روزه و یک روز نمازهاي یومیه را برایم بخوانید            ،و دست به تابوت من زد     ) داشتم
 .  اعمال به این حقیر بگذرد2]...[ روزها هم که باز شده 1]...[
 است که بگـویم در نبـود        4]...[کنم اگرچه      من و سروران عزیز باز هم سفارش می        3[...] 
 نـاراحتی خیلـی زیـاد     ]بـا  [. که چیزي از خاك است و باید باالخره به خـاك برگـردد             5]...[

توانیـد بـه پـدر و         کنم به برادران و خواهرم که تـا مـی            را آزرده کنید و سفارش می      خودتان
نشاءاهللا با هم به پیش امامان و پیغمبران محشور خواهند شد پرستاري            مادري که در آخرت ا    

 ریـال   1000 در ضـمن مبلـغ       .و مراقبت کنید و براي من هم دعا کنید و راهم را ادامه دهید             
بــه صـندوق امــام  ) پانـصد تومـان  ( ریــال 5000و مبلـغ  ) 7( حــضرت رضـا 6نـذر تمـام  
. ر به صندوق صدقات بپردازیـد  ریال هم بابت صدقه و چیزهاي دیگ      10000و  ) 7(حسن

 . التماس دعا
نامـه     این وصیت  7[...] شب پادگان تیپ     11 ساعت   1/12/1365قبل از عملیات به تاریخ       

 . نوشته شده
 . اگر قبول بفرمایید، فرزند و برادر کوچک و دوست فقیرتان، عبد عاصی،الحقیر

 

 مهدي بداغی
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 هاي کلیدي عبارت
I دهندة راه شهدا باشند خواهم که در خط اسالم و ادامه ران عزیز خود میاز براد. 
I خواهرانم با حفظ حجاب اسالمی خود باعث آبروي اسالم شوند. 
I شود مگر آن کس که محبوب خدا باشد شهادت نصیب هر کس نمی. 
I                    مرگ هم حتمی است و چه خوب است که در راه دیـن خـدا چنـد قطـره خـون نـاچیز انـسان

 .دریخته شو
I دخترم فاطمه را کامالً اسالمی و با آیین اسالم تطبیق کنید. 
I فریفته زرق و برق دنیا نشوید. 
I اي به جز خدا نیست کننده هیچ کمک. 
I آوردهاي انقالب کوتاهی نکنید برادران عزیز در راه تبلیغ دین اسالم و دست. 

 محمدباقر :نام
 برجسته ملکی :خانوادگی  نام

 محمدحسین :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1334 یکم فروردین :تاریخ تولد
 شهر مجن از توابع شهرسـتان      :محل تولد 
 شاهرود
 ابتدایی پایان دورة :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364دوم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  اروندرود:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدباقر برجسته ملکی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و اعلموا ان اهللا مـع   غلظۀمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم          آیا ایها الّذین    «

 1.»المتقین
 باید کفار در     و تر است شروع به جهاد کنید      اي اهل ایمان با کافران از هر که با شما نزدیک          «

تا از سـپاه اسـالم بیمنـاك شـوند و        (شما درشتی و نیرومندي و قوت و پایداري حس کنند           
 . » و بدانید که خدا همیشه یار پرهیزکاران است)گاه نترسید ان هیچشما مؤمن

 ،شبـرحق  و نایـب     )عج(ابن الحسن عسگري    عصر حجت   با درود و سالم به پیشگاه ولی       
 ،شکنندة همۀ بتان بزرگ یعنی امام خمینی       درهم ، امام امت و ابراهیم زمان     ،رهبر کبیر انقالب  

 نجـات داده  )عج( به یاري خدا و امام زمان2ب کثافات ما را از منجال مرد که جامعۀ   آن بزرگ 
آن بزرگ مرد که راه سعادت و خوشبختی دنیا و آخـرت را بـر ملـت    . و به وادي نور کشید 

ایران و جهان نشان داد و آن قائد عظیم که پشت این جنایتکاران را بـه لـرزه درآورده و بـه                  
صـد   این ملت مظلـوم دو هـزار و سـی         نابودي کشاند و دست کثیف جنایتکار آنها را از سر           

ایـن قـدرت خـدا بـود و دسـت      .  نـشاند 3دیده برداشت و آنها را به خاك ضاللت        سال ستم 
تواناي خدا بود و این جانباز حقیر هم دعاگوي چنین رهبري است و فرمانبر چنین رهبـري                 

 مـا بـه چنـین       .کنم که وجودش از خداست و نور خـدا          است و اطاعت از چنین رهبري می      
کنیم و با درود و سالم به روان پاك شهیدان صدر اسـالم و درود و سـالم    رهبري افتخار می  

اکنـون کـه   . انـد  به روان پاك شهیدان انقالب اسالمی ایران که راه سعادت را بر ما نشان داده     
 ، اینجانـب  ، در این موقعیت نصیب این بنـدة حقیـر گردیـد           )عج(سعادت سربازي امام زمان   

 محمدباقر برجسته ملکی چند کلمه از باب یادبود روي کاغذ نوشـته             ،ز همه تر ا  بندة کوچک 
 . و امیدوارم که مورد لطف و عنایت خدا قرار گیرد

                                           
 .123/ توبه -1
 .»سافاتک«در اصل وصیت  -2
 .»ظاللت«در اصل وصیت  -3
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 امیدوارم که در مدت زندگی از من بـدي          ، مادرم .کنم  اول سخنم را با مادر خود آغاز می        
ي بـه دل نگیـر و       ا   شیطان از من موقعی رنجـشی دیـده        ۀ وسوس هب ندیده باشی و اگر هم بنا     

 در راه 1اهللا  اگر سـعادت شـهادت فـی سـبیل     ،براي رضاي خدا مرا ببخش و بعد مادر عزیزم        
 تمنـا دارم کـه در سـوگ مـن        ،خدا نصیب من و افتخار مادر شهید بودن نصیب شما گردید          

 و )7( و ابوالفـضل العبـاس  )7(اکبـر  گریه نکنید و اگـر خواسـتید بگرییـد بـراي علـی        
خدا پنج پسر   . مدهوقت از دست      صبر و بردباري را در هیچ      ،مادرم. د گریه کنی  )7(حسین

 2تبه تو عطا کرده و افتخار کن و دعا کن که یکی را در راه خـدا بـدهی و سـعادت نـصیب                      
پیمایم و راه خود را آگاهانه یافتم و در این راه              را می  )7(بیت حسین    راه اهل  ،مادرم. شود

 است و امروز بـا  )7( باشد این راه راه اهل بیت حسینقدم برداشتم و نه اینکه کورکورانه     
وضع فعلی کشور ایران مرگ در بستر صورت خوشی ندارد و مرگ هم حتمی است و چـه                  
خوب است که در راه دین خدا چند قطره خون ناچیز انسان ریخته شود و این شهادت هـم        

ت باشـد و  گـه دار ن خدا ، مادرم.کس که محبوب خدا باشد شود مگر آن  نصیب هر کس نمی   
 . اجرت با خدا

دهنـدة راه شـهدا باشـند و از     خواهم که در خط اسالم و ادامه و از برادران عزیز خود می  
خـواهم کـه در راه تبلیـغ دیـن اسـالم و              می ، که لباس پیغمبر بر تن دارد      ،حاج شیخ ابراهیم  

 حفـظ حجـاب    انقالب کوتاهی نکند و از خواهرانم یـک تمنـا دارم کـه بـا    3هاي  آورد  دست
خـواهم کـه در راه اسـالم و            و از خـواهرانم مـی      ]شـوند [اسالمی خود باعث آبروي اسالم      

 عـد  صـبر و شـکیبایی داشـته باشـید و ب    ،اگر مرا دوست دارید . دیپیشرفت اسالم کوشش کن   
 که در   ، امیدوارم که چهار فرزندم    . مسئولیت بزرگ به عهده تو است      ، اي یاور اسالم   ،همسرم

. دهندة راه شهدا باشند    نها را خوب بسازید که از خدمتکاران به اسالم و ادامه           آ ،امن شماست 
 بـه زمـین   ۀخواهم که محمدحسین و مرتضی و مجید را طوري بسازي که اسـلح  از شما می  

 کـامالً  ،کـنم   که من به اسم این دختر افتخار می،افتاده پدر خود را بگیرند و دخترم فاطمه را    

                                           
 .»فی سبیال«در اصل وصیت  -1
 .»نسیبت«در اصل وصیت  -2
 .»دست اوادهاي«در اصل وصیت  -3
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  و گونـه بـاش      کنید و خودت هم در مـشکالت زینـب         1 اسالم تطبیق  او را اسالمی و با آئین     
گـذرد و فریفتـه        این چند روز عمر کوتاه زود مـی        2.صبر اختیار کن که خدا با صابران است       

 فقط توکل بر خدا کن و بر این عقیده پایدار بـاش، حتمـاً        ،همسرم.  دنیا نشوید  3زرق و برق  
براي شما دیگـر بیـشتر از ایـن         . ز خدا نیست  ج  اي به   دهنده کند و هیچ کمک     خدا کمکت می  

کنم و شما را به خدا واگذار کردم و سعادت دنیا و آخرت را از خـدا مـسئلت                     سفارش نمی 
طلبم و هـر کـس از مـا رنجـشی              حاللیت می  4دارم و در آخر از کلیۀ مردم شهیدپرور مجن        

خـدا یـار   . یدم براي رضاي خدا مرا ببخشد و من هم اگر پیش کسی حقی داشتم بخش           ،دیده
 در گلـزار شـهداي مجـن        ،اگر فیض شهادت نصیب بندة حقیر گردیـد       . ام همه ش  نگه دار و  

 . حقیر را به خاك بسپارید
 

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  محمدباقر برجسته ملکی،بندة حقیر ناچیز

  امام رضا، گردان کربال، گروهان ابوالفضل21تیپ 
11/11/64 

                                           
 .»تتبیغ«در اصل وصیت  -1
 .»واصبروا ان اهللا مع الصابرین«.  سورة انفال است46اشارة شهید به بخشی از آیه  -2
 .»ضرق و برگ«در اصل وصیت  -3
 .گاه شهید از توابع شهرستان شاهرود استزاد» مجن« -4
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 هاي کلیدي ارتعب
I ترین راه براي رسیدن به خداست ترین و خالصانه ترین و عاشقانه شهادت کوتاه. 
I شهادت انتخابی آگاهانه و مخلصانه است. 
I بیاموز به فرزندانت درس چگونه جنگیدن را،مادر . 
I ادامه بده، که همان تشیع سرخ علوي است،مادرم به راهت . 
I ن برنداریدبرادرهایم دست از مبارزه علیه دشمنا. 
I والیت فقیه را محکم و استوار بچسبید. 
I روزي براي طول عمر امام دعا کنید شبانه. 
I من براي دفاع از اسالم و امام به جبهه رفتم. 

 حسن :نام
 برجسته واعظی :خانوادگی  نام

 شیخعلی :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1341 دهم دي :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362 دوم خرداد :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسن برجسته واعظی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نام او کـه زنـده      ام در دست اوست و به       به نام او که زندگی    . نام او که همه چیزم از اوست       به

کنم با قلبم، با ذره ذرة وجودم، با تمام            احساسش می  1].... [ اوست خاطر  بهام    زندگی. به اویم 
 . هایم، اما بیانش نتوانم کرد سلول

 صرفت عنه وجهک    الهی انا عبدك الضعیف المذنب و مملوکک المنیب، فال تجعلنی ممن          «
  2.»و حجبه سهوه عن عفوك

مبادا از آن   . ام  آن بردة فراري توام که سوي تو بازگشته        گنهکار توام و      دایا من آن بندة   خ« 
عفو تو هرگز ] کاران[اي و از بین خطا    بندگان باشم که تو براي همیشه از آنان روي گردانیده         

 .»گردد شامل حالشان نمی
 نویـد   ودهاي خـ    نام خداوندي که به بنده     نام خداوند بخشایشگر بخشایندة مهربان و به       به 

دهنـدة مظلومـان و      الم به رهبر کبیر انقالب، آن تنها امید مستضعفان و یاري          س. پیروزي داده 
سالم و درود بر ملت مبارز و ایثارگر ایران که با جان خود، با مال خود و بـا زنـدگی خـود                 

کنم وقت آن رسیده باشد که بتوانم دمی چند           احساس می . کنند  درخت انقالب را آبیاري می    
 عرق شرم و خجالـت بـر روي صـورتم نشـسته اسـت، چـون         .با شما عزیزان سخن بگویم    

ندانستم و نتوانستم که چیزي به این انقالب تقدیم کنم و هر چه بود انقالب براي ما بود نه                   
 و براي عشق به خـدا بـه جبهـه نبـرد             مکتبمما براي انقالب و من تنهاي تنها براي اسالم و           

.  من این راه را آگاهانه انتخاب نمودم.شاند و فقط عشق به خدا بود که مرا به این راه ک           رفتم
 در راه شـهدا و قـرآن و اسـالم باشـد و مـورد قبـول                 3]...[ و آرزو دارم     شـهادتم  عاشق   من

 . خداوند قرار بگیرد

                                           
 .خوانا نیست -1
الجنـان،   مفـاتیح  (خواندند  در ماه شعبان می  )السالم  علیهم( بخشی از مناجات شعبانیه که حضرت امیرالمومنین و ائمه           -2

 ).، ذیل اعمال ماه شعبان182ص
 .خوانا نیست -3
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شهادت . ترین راه براي رسیدن به خداست       ترین و خالصانه    ترین و عاشقانه    شهادت کوتاه  
اگر بدانم بـا  .  انتخابی آگاهانه و مخلصانه استپرواز شکوهمند انسان از خاك تا خداست و   

ریختن اولین قطرة خونم احتمال پیروزي است، به پیـروزي کمـک خواهـد کـرد و اسـالم                   
ان کان دین   «. اریدبها مرا دربرگیرید و بر من ب         پس اي تیرها و اي گلوله      ،جاوید خواهد ماند  

ماند مگر بـا      باقی نمی ) 6( اگر دین محمد   1»محمد لم یستقم اال بقتلی فیاسیوف خذینی      
 . کشته شدن من، پس اي تیرها و اي شمشیرها مرا دربربگیرید

گاه که قرار شود دفتـر زنـدگی پایـان پـذیرد و               ترسم آن    من از آن می    ، پروردگارا ،بارالها 
سر آید و خـدا   سوي سرنوشتی که دارد بگیرد و کار آفرینش به        اي راه خود را به      پدیده] هر[

 .  سرنوشتم چه خواهد شد،د ساختن جهان نوینی برآیدبخواهد درصد
 2]...[ بیامرز و اگر دوباره گناهی کردم بـا          ،تر از منی     که تو بدان آگاه    ، گناه مرا  ،پروردگارا 

 هر چه با خویشتن عهد بستم که از طاعتت سر         ،پروردگارا. درخشندگی و نوازش مرا بیامرز    
. گـذرد مـرا بیـامرز       گویـد مـی      آنچه زبانم می   ولی چون گاهی در دلم بر خالف      ،  نپیچم نشد 
ام ندید بگیـر   ها را که نموده سرایی ها و یاوه  درآیی ها و هرزه   چینی  ها، سخن   بدبینی ،پروردگارا
 . و مرا بیامرز

 سـال  1400ایم تا پیام آیندة مسلمانان را در جنگ قادسیه در            ما اینک به جبهه آمده     ،آري 
 اهللا و من ضیق الدنیا الـی    هد الی عباد  عبا لنخرج العباد من عبادة ال     جئنا«. قبل به اثبات برسانیم   

 3.»سعتها و من جور االدیان الی عدل االسالم
سوي بندگی اهللا خارج سـازیم و از زنـدان دنیـا      ها به  ایم تا بندگان را از بندگی بنده        ما آمده «
دالت عـدل اسـالمی     سـوي عـ     هاي گوناگون به   سوي زندگی الهی و بیکران و از ستم دین         به

 .»رهنمون سازیم
. آوریـم  چنین فریـاد برمـی   آري، این فریاد رهبران ما در آن زمان بوده و ما هم اکنون این           

 ،پاره مـرا برایـت هدیـه آوردنـد         هایم، امیدوارم اگر جسد پاره     مادر گرامیم، اي خون در رگ     
                                           

 .تعلیقات. ك.ر -1
 .خوانا نیست -2
شود با رستم سردار      بن عامر از سوي سعدبن ابی وقاص مأمور می          عرب به نام ربعی    سرداران   کی از  ی  ظاهراً وقتی از   -3

 .بن عامر گفته همین عبارت است ایرانی مذاکره کند ازجمله سخنانی که ربعی
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خار کن، چرا که ما براي      اي از پا منشین و افت        دقیقه ،خیز و بخروش   پا هب) 3(همانند زینب 
بـالم، چـرا کـه     کنم و به خود می    ایم و من به تو افتخار می        گرفتن حق از ناحق به اینجا آمده      

 بیاموز به فرزندانت درس چگونه جنگیدن را، بیاموز به آنها           ،مادر. باعث سربلندي من شدي   
تکۀ مـرا و     جسد تکه  اي پارة جگرم، بپذیر از خدا        ،مادرم. راه و رسم بردباري و استقامت را      

ـ      جـاي آور و تـا خـون در بـدنت     ه بر آن بوسه بزن و بر آن تبریک بگو و شکر خـداي را ب
 .  ادامه بده، که همان تشیع سرخ علوي است،جاري است به راهت

مقـاوم و  .  همچون کوه بایستید و با دشمنان دین و اسالم به مبـارزه برخیزیـد        ،خواهرانم 
دهید و مبادا که به آن خللی وارد آید و زندگی را صرف مبارزه با               تان را ادامه     استوار زندگی 

 تـا   ، قرار دهیـد و برادرهـایم      1دشمنان دین خدا و وقتتان را وقف تربیت و تعلیم فرزندانتان          
 اسـتوار  2 دست از مبارزه علیه دشمنان برندارید و با عزمـی     ، جاري است  انهایت خون در رگ  

اسـت  ) 7(به راهتـان کـه راه حـسین       ) 7(هللا الحسین  اباعبدا 3اکبر  و پایدار همچون علی   
ادامه دهید و سالحم را زمین مگذارید و بدانید که من براي دفاع از اسالم و امـام بـه جبهـه       

اي   گونه باشید و والیت فقیه را محکم و استوار بچسبید و لحظـه              خواهم که همین    رفته و می  
ضی باشید به رضاي خـدا و در آخـر از     شوید و بپذیرید و را      از آن جدا نشوید که گمراه می      

هـاي مـرا    امیـدوارم کـه اشـتباه   . ام و بستگانم تقاضاي عفو و بخشش دارم    تمام افراد خانواده  
 .  بسیار خطا کردم4...][نادیده بگیرند، چرا که من 

ها   دارد که بر آتش شمشیرها و نیزه      توان آن هر کدامتان   «: الهی ایران   سخنی با ملت حزب    
 ).7( امام حسین5.» پس با ما روانه شود و اال بازگردد،رزدشکیبایی و

                                           
 .»فرزنداتان«در اصل وصیت  -1
 .»عظمی« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .خوانا نیست -4
اند که در شـب   دانسته) 7(ه در تحلیل نهضت عاشورا تألیف یافته این سخنان را از آن امام حسینهایی ک  در کتاب  -5

هـایی کـه روز       اي گرد آورده پس از سخنان خود و توصیف دقیق اتفاق            عاشورا، یاران و همراهان خود را در خیمه       
شـقیا  ادانم که قـوم     من به یقین می   عاشورا خواهد افتاد چراغ خیمه را خاموش کرد و با یاران اتمام حجت کرد که                

توانـد از جمـع       فردا به هیچکس رحم نخواهد کرد اگر کسی تحمل جنگیدن و کشته شدن در راه خدا را ندارد می                  
 ).1388ابن علی امام عاشورا، مرضیه برومند، چاپ اول،  حسین(» ...ما خارج شود
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 ما به یاري شما به پیش رفته و به یاري شما به پیـروزي      ،ملت شهیدپرور و ایثارگر ایران     
روز بـراي      یک لحظه برنداشته و شـبانه      1]و[ایم و امیدوارم که دست از دعا براي امام            رسیده

بـه  . هید که او را براي ما تا انقالب مهـدي نگـاه دارد  طول عمر امام دعا کنید و از خدا بخوا        
 از تمام همشهریان کـه      ،در آخر . امید همکاري روزافزون شما در راه به ثمر رساندن انقالب         

ام، تقاضـاي عفـو و بخـشش دارم و            شناسند و من اشـتباهی بـر آنهـا مرتکـب شـده              مرا می 
بر تمام جهان بـه رهبـري       » اهللا  اله اال  ال«به امید برافراشته شدن پرچم      . امیدوارم مرا ببخشند  

 . از همه براي امام عزیز التماس دعا دارم. امام خمینی
 

 » اهللا و برکاتهرحمۀالسالم علیکم و «
 الزّمان  فی فرج موالنا صاحب2اللهم عجل

 27/7/61نامه حسن برجسته واعظی  وصیت

                                           
 .اضافه است -1
 .»اجعل« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I  ًگوش داده و به آن عمل کنیدفرمایشات امام را کامال. 
I امام عزیز را تنها نگذارید. 
I همسرم با توکل بر خداي بزرگ صبر پیشه کنید. 
I فرزندم از این به بعد هم در فکر پیشبرد انقالب و اهداف انقالب باشید. 

 حجت :نام
 برزگر :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1307 یکم فروردین :تاریخ تولد
 در روستاي خاندوز از توابع :محل تولـد  

 شهرستان گرگان
  در حد خواندن و نوشتن:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
 صالرصا  ام:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلزار شهداي روستاي چهارطـاق    :مـزار 
  پرو از توابع شهرستان شاهرود
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 حجت برزگر
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »بسم رب الشّهداء والصدیقین«

ش امـام خمینـی کـه بـا     بـرحق  نایـب و بـر  ) عـج (عودبا سالم و درود بر حضرت مهدي مو     
اش امت اسـالمی ایـران را از ظلـم و ظلمـت رهانیـده و بـه صـراط                      هاي خردمندانه   رهبري

 .مستقیم اهللا هدایت نمود
و با سالم و درود به روان پاك شهدا و مفقودین و اسرا و معلولین و با سالم و درود بـر        

ز خداونـد بـراي آنهـا و بـا سـالم و درود بـر امـت                  هاي آنها و طلب صبر و اجـر ا          خانواده
خواهم امـام     اهللا می    از شما امت حزب    ان و خویش  اناهللا ایران اسالمی و همشهریان قوم       حزب

باشد، تنها نگذارید و فرمایشات ایشان را در هـر             می )عج( امام زمان  برحق نایب که   ،عزیز را 
 بـه آن عمـل نماییـد کـه در غیـر         مورد، چه جنگ و چه دیگر مسائل، کـامالً گـوش داده و            

از اینجا به بعد مربوط به خـانواده  .  شد1صورت، فرداي قیامت نزدیک و پشیمان خواهید     این
 . باشد می

 »والسالم«
 دار نگه خمینی را )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 
ل و  حال دوري مرا تحم     طور که تا به      بعد از سالم، امیدوارم همان     . سالم ،همسر ارجمندم  

بردید، از حاال به بعد هم با توکل بر خداي بزرگ صبر پیـشه کنیـد و اگـر در              تنها به سر می   
یم یاید، ببخشید و امیدوارم در محشر همدیگر را مالقات نمـا        دوران زندگی از من بدي دیده     

حال در فکر پیشبرد انقالب و اهـداف انقـالب            طور که تا به     و اما فرزندم محمدحسن، همان    
 . از این به بعد هم محکم و استوار بمانیدبودید، 

                                           
 »اهیخو« در اصل وصیت -1
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. رسانم  سالم می ] را[ خواهرانم زهرا و فاطمه      .رسانم  به دخترانم سکینه و حبیبه سالم می       
 سـالم   ]را[ و دوسـتان     ان و خویـش   انتمـامی قومـ   . رسانم  برادرانم باقر و محمد را سالم می      

 .  صبر و اجر عطا فرماید]همه[به نمایم و امیدوارم خداوند  رسانم و از آنها طلب عفو می می
 

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
 

 .نگه دار، حتی کنار مهدي، خمینی را )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي
 .خدایا خدایا رزمندگان اسالم، نصرت عطا بفرما

 .  کنید2 تشییع1 مرا به سپاه شاهرود،مداگر من شهید ش

                                           
 .»شارود«در اصل وصیت  -1
 .»تشیه« در اصل وصیت -2
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 يهاي کلید عبارت
I خدایا مزه شهادت را چنان به این حقیر بچشان که به یاران حسین چشاندي. 
I برخروشید و به رهبري امام امت پرچم اسالم را به اهتزاز درآورید،اي مسلمانان . 
I شود  دنیا فانی می،اي برادران. 
I کنم  شما را به صبر و تقوا دعوت می،اي عزیزان. 
I باشیم می) 7(تا زمانی که مسلمانیم تابع حسین. 
I مگذار منافقین در سنگر تو راه یابند،همکالسی . 
I چنان در حرکت است  آگاه باشید که قافله مرگ هم،زندگاني ا. 
I بیدار باشید تا جسورانه مرگ را انتخاب کنید. 
I هاي خود را به یاري خدا و حسین زمان بفرستید جوان. 

 ابوالفضل :نام
 ییوبرز :گیخانواد  نام

 حسن :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1345 چهاردهم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364ودوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي         :مزار
  ستان سمنانشهر
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 ییابوالفضل برزو
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 » و الصدیقینءبسم رب الشهدا«

اند کـه بـه       آیا مردم چنین پنداشته    «1»منّا و هم ال یفتنون    آن یقولوا   أن یترکوا   أحسب النّاس   أ«
ایم رهاشان کنند و بر این دعوي هـیچ امتحانـشان             صرف اینکه گفتند ما ایمان به خدا آورده       

 ) هرگز چنین نیست(؟ »نکنند
ــر   ــرمنده مگی ــد ش ــاي عب ــه خط ــا رب ب  ی

 
 پراکنــــده مگیــــربــــر صــــورت اعمــــال  

ــبخش     ــف ب ــرده از لط ــاه ک ــده گن ــر بن  گ
 

ــر      ــده مگی ــر بن ــت ب ــده اس ــصیتی ش ــر مع  گ
  

هاي عمرم فرا رسیده      کنم که بهترین و گهربارترین لحظه       ها فکر می   من اینک بعد از سال     
کـنم آن   روم و حـس مـی     هایی اسـتوار و چابـک بـه طـرف معـشوق خـویش مـی                و با قدم  
 بـا نـام تـو       ،خـدایا . خوانـد   گشتم فرا رسیده و خدایم مرا مـی         یهایی که به دنبال آن م       لحظه

 مزة شـهادت را چنـان       ،خدایا. شوم  جنگم و با نام تو شهید می        کنم و با نام تو می       حرکت می 
درود و سالم گرم مـن بـه رهبـرم،          . چشاندي) 7(به این حقیر بچشان که به یاران حسین       

ی کـرد کـه     یرم به سـوي شـهادت راهنمـا       چنین شاد و خ     دهندة مستضعفین که مرا این     یاري
 نایـب  و )عـج (بتوانم بعد از گذشت چندین سال نبرد حق علیه باطل در رکـاب امـام زمـان         

ش و براي اسالم و قرآن قدمی برداشته باشم و این بارِ گرانبها را از گردن خود بـردارم       برحق
خدایا از  . ار دهد تا شاید جسم و روحم را بشوید و همراه شهداي راهش جایگاهی برایم قر             

هـا جـز    ها و محبت ها و عشق رسد از تمام دوستی     اي که مرگ فرا می      خواهم در لحظه    تو می 
ها جـز وابـستگی بـه خـودت آزادم           دوستی و عشق و محبت به خودت و از تمام وابستگی          

خواهم کـه در روز قیامـت شـفیع مـن باشـی و از خـداي          سازي و از شما اي امام عزیز می       
اي محتاج و ذلیل بیش نیـستم         خدایا ناامیدم مکن که بنده    . من طلب مغفرت کنی   متعال براي   

ام تـا بـه تـو     ام و پیشانی شرمساري بر خاك نهاده و به امید فضل تو روي به درگاهت آورده      

                                           
 .2/عنکبوت -1
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 به یـاد سـرور شـهیدان آقـا اباعبـداهللا      ، هروقت خواستید براي من گریه کنید     ،مادرم. بپیوندم
 از اینکه مـن و تـو از هـم           ،مادرم. شود  ۀ بنده حتماً فراموشتان می    بیفتید، قضی ) 7(الحسین
 روز  ،چـون روز تولـدم کـه خنـدان و خوشـحال بـودي               شویم ناراحت مباش و هم      جدا می 

از اینکه خدا قسمت کرده در ایـن راه قـدم           . شهادت من هم چنین خوشحال و خندان باش       
خواهم به خدا نزدیـک شـوم و او را     می،خواهم پرواز کنم قدر خوشحالم که می  آن ،برداشتم

 .  چقدر زیباست لحظۀ مالقات با خدا؛مالقات کنم
 ، اي بازوان انقـالب    .ات ادامه بده     از خون ما سیراب شو و به ایستادگی        ،اي انقالب عزیز   

 برخروشـید و بـه رهبـري    ،اي مـسلمانان . بجوشید از خون ما و به تداوم انقالب ادامه دهید    
هل مـن  « ببین که نداي ،خدایا. م را در سرتاسر جهان به اهتزاز درآوریدامام امت پرچم اسال   

را لبیک گفته و در این برهه از زمان تا آنجا که در قـدرتم               ) عج( مهدي نایب »ناصر ینصرنی 
خواهم که از بار سنگین گناهانم بکاهی و هنگام مـرگ   تنها از تو می. ش شتافتما بود به یاري  

کشد و روح را از بدن ما جـدا خواهـد    روزي ما را در آغوش می مرگ  . از من خشنود باشی   
رود، یکی در اثر سانحه، یکی در بستر بیمـاري و              هر انسانی به یک نحو از این دنیا می         .کرد

 من از خداوند قادر متعال این آرزو را دارم که بتوانم زودتـر              .اهللا  یکی هم در جهاد فی سبیل     
 بروم و اگر لیاقت آن را داشتم در این          )7(عبداهللا الحسین همراه با رزمندگان به کربالي ابا     

 مـرا   .خـواهم    برایت صبري طـوالنی از خـدا مـی         ،مادر عزیز و مهربان   . راه به شهادت برسم   
 سـنگري کـه تـو       ،ام  کالسی  هم. حالل کن و سرافراز باش که فرزندت در راه خدا شهید شد           

تـو راه یابنـد کـه باعـث سـقوط          مگـذار منـافقین در سـنگر        . داري همانند سنگر من اسـت     
 اي زندگان آگاه باشید که قافلۀ مرگ همچنان در حرکت اسـت             ،هان. فرهنگمان خواهد شد  

بیدار باشید تا جسورانه مرگ را انتخاب کنیـد قبـل از آنکـه         . و شما بدان ملحق خواهید شد     
القات نمایم  را م ) عج(من آرزو داشتم در این دنیا امام زمان       . در چنگال مخوفش گرفتار آیید    

شود امام زمان را مالقـات         خونم ریخته می    ولی نشد و امیدوارم در هنگامی که آخرین قطرة        
 و یزید   )7( به خدا قسم زمان زمان حسین      ،ها قرار دارید    برادرانی که بر سر دو راهی     . کنم

 هـاي  جـوان . رود  چیز از بین می     شود و همه     دنیا فانی می   .است، از خواب غفلت بیدار شوید     
خود را به یاري خدا و حسین زمان بفرستید که در روز قیامت شـرمنده در پیـشگاه خـدا و                     

 اما اي عزیـزان شـما را        ،تر از آن هستم که پیامی بدهم       من کوچک ( نباشید   )7(ائمۀ اطهار 
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انـدازم و    مـی ) 7(کنم و شما را به یاد صحراي کـربالي حـسین            به صبر و تقوا دعوت می     
چه گذشت و ما هم تـابع آن شـیرزن بایـد باشـیم تـا                ) 3( زینب دانید که به    خود شما می  

 . طور باشد باشیم، باید این می) 7(زمانی که مسلمانیم و تابع حسین
 

 »نامه آخر وصیت«
 کــــس رس اهللا بـــه فریــــاد مـــنِ بــــی  

 
ــی     ــن ب ــار م ــت ی ــف و کرم ــس  لط ــس ب  ک

 نــازد هــر کــس بــه کــسی و حــضرتی مــی 
 

 کــس کــس جــز حــضرت تــو نــدارد ایــن بــی 
  

 »التماس دعا«
 20/11/64مورخه 

 یی ابوالفضل برزو،بندة حقیر خدا
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 هاي کلیدي عبارت
I صاً از امریکا و شوروي و اسرائیلاز دشمنان نترسید خصو. 
I ها شرکت کنید در نماز جمعه. 
I ها شرکت کنید در جبهه. 
I ادامه دهید، که راه حسین است،ها راه شهدا را با شرکت در جبهه . 
I حجاب خود را حفظ کنید،اهللا واهران حزبخ . 
I از یاد جنگزدگان و مستضعفان غافل نباشید. 
I را تنها نگذارید،مرد تاریخ  این بزرگ،امام . 
I مساجد را خالی نگذارید. 
I چون زینب صبور باش مادرم هم. 

 محمود :نام
 برزویی :خانوادگی  نام
 قربانعلی :پدر  نام

 مولود :نام مادر
 1338 نهم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمود برزویی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1» عند ربهم یرزقونحیاءأل  بمواتاًأاهللا  وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
اند بلکه زنده هستند و در نزد خدا          اند مرده   هرگز مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده        «

 . »خورند روزي می
ش امام خمینی و با سالم بـر شـهیدان و           برحق نایب و   )عج(کران به امام زمان     با درود بی   

ام کـه در   ر که اکنون توفیق آن را پیدا کرده        بندة حقی  . شهیدان و با سالم به رزمندگان      ةخانواد
هاي حق شرکت کنم، چون نوشتن وصیت به هر مسلمانی واجـب اسـت، هـم اکنـون            جبهه
خـواهم کـه راه     مـی ، من از شما امـت، امـت قهرمـان    :خواهم وصیت خود را شروع کنم       می

 از آمریکا و     خصوصاً ؛و از دشمنان نترسید    به سخنان امام گوش کنید    . شهیدان را ادامه دهید   
هـا شـرکت    اینها چیزي نیستند جز یک جاعل توخالی و در نماز جمعـه          . شوروي و اسرائیل  

ها شرکت کنید و به رزمندگان و         کنید و ایمان خود را محکم و استوار نگه دارید و در جبهه            
خـواهم کـه     کمک کنید و شما اي پدر و مادرم، از شـما مـی  2مان زدگان کشور اسالمی   جنگ
عالی داشته باشید و اي مادرم، گریه نکن تا دشمنان سـوء اسـتفاده کننـد و همچـون             ۀروحی

زینب صبور باشید و امیدوارم که مرا حالل کنیـد و از سـر تقـصیراتم بگذریـد و شـما هـم         
 کـه راه  ،ها راه شهدا خواهم که با شرکت در جبهه  از شما می  ، و اي برادرانم   .طور پدرم   همین

هـا بگذریـد و اي خـواهران     تفاوت از کنـار ایـن خـون        و مبادا بی   حسین است، ادامه بدهید   
 زیرا حجاب شما از خـون شـهید بـاالتر اسـت، و در               ،اهللا، حجاب خود را حفظ کنید       حزب

 در عین حالی که آن را در اختیار شما پدر و            .ضمن مقداري هم پول دارم که در بانک است        
گان و رزمنـدگان و مستـضعفان هـم غافـل           زد  گذارم، اما در عین حال از یاد جنگ         مادرم می 

 تـا   3نباشید و در ضمن دو ماه روزه و چند روز هم نماز قضا دارم که امیدوارم برایم بگیرید                 
خدا از سر تقصیراتم بگذرد و از کسانی که از من چیزي طلب دارند و از من راضی نیستند،                

                                           
 .169/ آل عمران -1
 .»اسالمیان«در اصل وصیت  -2
 .»بگیریید«در اصل وصیت  -3
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. انۀ ما مراجعه کنند و بگیرنـد      خواهند به خ    امیدوارم که مرا حالل کنند و اگر پولی از من می          
دیگر عرضی ندارم و سالمتی شما را از خداونـد بـزرگ خواهـانم و شـما و مـادر و امـت                       

 . سپارم قهرمان را به خداوند بزرگ می
 محمود برزویی

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 1»رینقدامنا وانصرنا علی القوم الکافأ و ثبت فرغ علینا صبراًأربنا «
 ) امام خمینی (2.رت نداردامکتبی که شهادت دارد اس

 سالم بر پدر و مادر عزیزم، . درود فراوان بر امام امت و امت شهیدپرور
ام تا اینکـه بتـوانم         از اینکه من به جبهه آمده و راه تمامی امامان را انتخاب کرده             ، مادر  و پدر

مـن از  . گونـه ناراحـت باشـید    اید هـیچ  شما نب،از دین و خاك کشور عزیزمان پاسداري کنم 
 که شهادت را نصیب من بگرداند و تقاضاي من از شـما ایـن اسـت               خواهانمخداوند متعال   

گونـه     اگر لیاقت شـهادت را داشـتم، شـما هـیچ           ، پدر عزیزم   و راه من را ادامه بدهید و مادر      
 کـه راه اسـالم      ،راوزاري نکنید و برادرم را تشویق کنید کـه راه مـن              ناراحت نباشید و گریه   

 . باشم  خیلی ممنون میهاست، ادامه بدهند و از زحماتی که براي من کشید
 :و اما شما اي امت شهیدپرور

 را تنها نگذارید و به سخنان او گوش بدهیـد و بـراي او دعـا                 ،مرد تاریخ    این بزرگ  ،امام 
 3.کت کنیـد  تـر شـر     خصوص نماز جماعت مساجد هر چه باشکوه        در نماز جمعه و به    . کنید

                                           
قـدم دار و مـا    بارپروردگارا، به ما صبر و استواري بخش و ما را ثابت«.  سورة بقره250از ادعیه قرآنی، بخشی از آیه      -1

 .»ت کافران یاري فرمارا بر شکس
ملتـی کـه شـهادت بـراي او سـعادت      «: اي به این مضمون ندارند و جملۀ اصلی ایشان این است        حضرت امام جمله   -2

 ).187، ص13صحیفه امام، ج(» است پیروز است
ا باشـکوه   اجتماع کنیـد، نمازهـاي جمعـه ر       «: فرماید  ها به جماعت می     امام خمینی در تأیید و تأکید بر برگزاري نماز         -3

 ).394، ص12صحیفه نور، جلد (» جا بیاورید و نمازهاي غیر جمعه را هم به
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سـعی کنیـد کـه عناصـر     . 2اجد سـنگر اسـت  س زیرا به گفتۀ امام م 1مساجد را خالی نگذارید   
 . وجود بیاورند د در شهرها هرج و مرج بهن را شناسایی کنید تا نتوان3منافق

خواهم که در بسیج محله شرکت کنند تا خودشان را مجهز به قرآن               از تمامی برادران می    
 . و اسلحه نمایند

ها بفرسـتید تـا اسـلحۀ     خواهم که فرزندان خودتان را به جبهه        شما امت شهیدپرور می    از 
گونـه هراسـی بـه دل راه     اند از زمـین بردارنـد و هـیچ    کسانی که را به درجۀ شهادت رسیده     

چـه بکـشیم و چـه کـشته شـویم           «ندهید، چون پیروزي از مسلمین است و بـه قـول امـام              
 . 4»پیروزیم

  چـه  دانـم کـه      امیدوارم که از من راضی باشید، چـون مـی          ،ر و مادر  و سخنی دیگر با پد     
 . اید  براي من کشیدهییها زحمت

8/5/62 
 محمود برزویی

                                           
 ).394، ص12صحیفه امام، ج. (خمینی امام -1
 ).55، ص17صحیفۀ امام، ج. (امام خمینی -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 ).152، ص4صحیفه امام، ج.(امام خمینی -4
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 هاي کلیدي عبارت
I ما آمدیم تا راه کربالي عزیز را بر شما و تمامی مسلمانان جهان باز کنیم. 
I شمنان اسالم بجنگیدام را بر دست بگیرید و با د  اسلحه،برادران عزیزم. 
I اسالم را یاري کنید. 
I برادران عزیزم جنگ را یک مسئله اصلی بدانید. 
I به خون بیشتري نیاز است) عج(براي انقالب حضرت مهدي. 
I امام بزرگوارمان را هرگز تنها نگذارید. 
I طور که امام فرمود وحدت خود را حفظ نمایید مردم عزیز همان. 
I ما را از مرگ باکی نیست. 
I سنگر بسیج را خالی نکنید،ران عزیزمبراد . 

 اسماعیل :نام
 برهانی :خانوادگی  نام

 یوسفعلی :پدر نام 
 خانم ننه :نام مادر

 1335 پنجم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366 هفتم بهمن :تاریخ شهادت
  ارتفاعات گوجار عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده اشـرف         :مزار
  زادگاهش
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 اسماعیل برهانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 )پدر و مادر عزیزم(نامۀ اسماعیل برهانی به خانوادة محترم  متن وصیت

ش امام امت و سالم بـر کفرسـتیزان   برحق نایب و سالم بر )عج(با درود و سالم به امام زمان  
امی شـهداي حـق و آزادي کـه جـان خـود را در راه                جبهۀ حق علیه باطل و با سالم به تمـ         

 . اهداف عالیه اسالم اهدا نمودند
خوشا بـه   . کنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید         پدر و مادر عزیزم، سالم عرض می       

مرگ بـراي هـر انـسانی       . حالتان که توانستید چنین فرزندي را به جامعۀ اسالمی اهدا نمایید          
 نموده و روزي باید به سوي او برگردیم، ولی چگونه برویم که             هست و خداوند ما را خلق     

 ؛ چه زود و چـه دیـر       ، انسان روزي باید از این دنیا برود       ،خالصه. خداوند از ما راضی باشد    
سوي معبود برویم بهتر است و مـرگ حـق اسـت کـه           بار گناه کمتر به     هر چه بتوانیم با کوله    

 . باید با جان و دل بپذیریم
 شما براي من خیلی زحمت کـشیدید و رنـج زیـادي در مـورد مـن                  ،ر عزیزم پدر و ماد   
 گشتید تا مرا به این حد رسانیدید تا بتوانم در موقع پیري دسـت شـما را بگیـرم و                     1لحممت

 2»هـل مـن ناصـر     «اي از سوي خداوند پر زد و نداي           ولی چه کنم، فرشته   . بازوي شما باشم  
تیز است و باید برخیزیم و با ستمگران مقابله          را به گوش ما رساند که موقع س        )7(حسین

دان تاریخ بیفکنیم و من هم به این ندا لبیـک گفتـه و در    کنیم و این یزیدیان زمان را به زباله    
 اگر خداونـد قبـول      ،جبهه حضور یافتم تا بتوانم دین خود را نسبت به این انقالب ادا نمایم             

 شهدا صـبر    صبر عطا فرماید و به همۀ خانوادة    امیدوارم که خداوند به شما     ،مادر عزیزم . کند
به خدا شما هم دین خود را       . روسفید هستید ) 3(عطا فرماید و شما در نزد حضرت زهرا       

به انقالب ادا نمودید، چرا که از آمدن فرزندتان به جبهه جلوگیري ننمودید و خودتـان مـرا                  
آمدیم تا راه کربالي عزیـز را بـر         بدرقه کردید و گفتید که بروید و با پیروزي برگردید و ما             

                                           
 .»متأمل«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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این رزمندگان سلحـشور  . شما و تمامی مسلمین جهان باز کنیم، ولی خیال شما راحت باشد      
 خواهند رسید و از دست این رژیم غاصـب  )7(روزي به صحن و سراي اباعبداهللا حسین  

 پـدر و    .یدرا در بغل بگیر   ) 7(توانید قبر امام حسین     گردانند و شما می     و جنایتکار آزاد می   
قدم باشید که مشت محکمی باشد بر دهان           در میان دشمنان اسالم مقاوم و ثابت       ،مادر عزیزم 

. ها روح شهداي عزیزمان را شـاد کنیـد          گویان و با شرکت کردن در دعاها و نماز جمعه           یاوه
خواهر عزیزم، شما هم باید افتخار کنی که چنین برادري را داشتی و سعی کـن کـه بتـوانی                    

رفتـه،  ) 3( را سرمشق خود قرار بدهی و راهی را که حضرت زینب           )3( زینب حضرت
 نبایـد سـفارش کـنم حجـاب       ،خواهر عزیزم . انشاءاهللا که پیروز هستید   . شما هم پیش گیرید   

 . خود را کامالً حفظ کن، که شما باید سرمشق دیگران باشید
 و خوشـبختی بـراي      سپارم و امیـد سـعادت        شما را به خداوند بزرگ می      ، عزیزم برادران 

سـنگر  .  نماز و روزه خود را ترك نکنید و به مسائل اسالم اهمیت زیاد بدهیـد               .شما را دارم  
شـما  . مدرسه را رها نکنید که انشاءاهللا بتوانید در آینده نیاز جامعۀ اسالمی را برطرف سازید              

قدم جبهـه را  توانید در پشت جبهه کارهایی را انجام بدهید که رزمندگان اسالم در خطّ م            می
 . آید خودداري مکنید یاري نمایید و هر کمکی که از شما برمی

ام را بـر    بـر زمـین افتـاده   ۀبرادران عزیزم، شما باید بعد از من راه مرا ادامه دهید و اسلح      
دست بگیرید و با دشمنان اسالم بجنگید و تا پیروزي نهایی اسالم بر استکبار جهانی سست                

تفـاوت   کنیـد بـی      با منافقین که برخـورد مـی       ،برادران عزیزم . ري نمایید نشوید و اسالم را یا    
هر چند که منـافقین جـرأت حـرف زدن را ندارنـد و سـیلی                . نباشید و با آنها مبارزه نمایید     

ن را نداشـته  دگویان شرق و غرب بزنیـد کـه جـرأت تکـان خـور      محکمی بر دهان این یاوه 
 . باشند

ن به دست شما رسـید، در امـامزاده اشـرف کنـار گلـزار        اگر جنازه م   ،پدر و مادر عزیزم    
گونـه نـاراحتی نداشـته باشـید، چـرا کـه               هیچ ،شهدا دفن نمایید و اگر به دست شما نرسید        

 . خداوند خواسته است و باید راضی به رضاي خداوند بود
پدر و مادر عزیزم، در مرگ من شیون مکنید که دشمنان اسالم از ایـن عمـل خوشـحال                    
 و دوسـتان  ناز طـرف مـن بـه تمـام فـامیال     . د و سعی کنید که استقامت پیش گیرید شون  می
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ان مـرا  شـ  مـرا حـالل کننـد و بـه بزرگـواري خود            1، انـشاءاهللا  بگویید اگر از من بدي دیدند     
 . ببخشند
 :اي براي مادر عزیزم چند کلمه

 
ــد      ــیرپرور ش ــو ش ــیر ت ــه ش ــو ک ــر ت  درود ب

 
ــد    ــت و آذر ش ــی گرف ــو گرم ــر ت ــروغ مه  ف

  صــبر اســت مــادر خــوبم2]و[اد پــاك تــو جهــ 
 

 تـــو ســـرفراز بـــاش اي بـــزرگ مجنـــونم  
  مـشو خـاموش    هبه هوش باش و در این رزم گ        

 
 کـشی بـر دوش      رسالت من از آن پس تو می       

 . سپارم شما را به خداوند بزرگ و متعال می 
 ، اسماعیل برهانیفرزند شما

 »والسالم«
23/10/66 

 بـرادر   ،و مقدار پولی که به بابـابزرگ و ابـراهیم         . باشم   می ضمناً مدت یک ماه روزه بدهکار     
 . خیلی ممنونم. باشم حساب کنید و به آنها برگردانید  بدهکار می،عزیزم

 »والسالم«
15/9/66 

 ] اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 تولـد  ، تـاریخ  315 فرزنـد یوسـفعلی برهـانی، شـماره شناسـنامۀ            ،اینجانب اسماعیل برهانی  
 .  ساکن سمنان محالت خیابان حکیم الهی،1337

 3»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون  تحسبن الذین قتلوا فی سبیل]و ال[«
انـد و در نـزد خداونـد روزي          کشته شدن در راه خدا را مـرده مپنداریـد، زیـرا آنـان زنـده               «
 . »خورند می

 . ن باشنداي است الهی براي کسانی که الیق آ شهادت هدیه

                                           
 .»ایشاءاهللا« اصل وصیت در -1
 .اضافه است -2
 .است» کسانی که در راه خدا کشته شدند«ترجمه صحیح ابتداي آیه . 169/ آل عمران -3
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 مـــا زنـــده بـــه آنـــیم کـــه آرام نگیـــریم     
 

ــت      ــدم ماس ــا ع ــودگی م ــه آس ــوجیم ک  م
  

ش بـرحق  نایـب و با سـالم و درود بـه   ) عج(با سالم به پیشگاه امام زمان حضرت مهدي    
حضرت امام خمینی و با سالم به ارواح مطهر شهدا که در راه حق و عدالت به درجۀ رفیـع                    

 تمامی رزمندگان صـحنه نبـرد کـه بـا متجـاوزین شـرق و       شهادت نائل گشتند و با درود به  
غرب خصوصاً آمریکاي جنایتکار در ستیز هستند و با سالم به تمامی جانبـازان و معلـولین                 

هـاي حـق      اکنون رزمندگان اسالم در جبهـه     . انقالب که سرمایۀ انقالب اسالمی ایران هستند      
را از ) 7(د حـرم مطهـر اباعبـداهللا   روز در حال پیشروي هستند تـا بتواننـ          علیه باطل روزبه  

 بتواننـد قبـر   1]را[دست رژیم جنایتکار و غاصب آزاد بگرداننـد و تمـامی مـسلمانان روزي     
را در بغل بگیرند و به امامت روح خـدا نمـازي را در کـربال         ) 7(شش گوشۀ امام حسین   

 . برپا کنند
ود را ببینیم و جمال  مرا از بالي غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود خ           ،خدایا 
کنیم کـه     اي جهاد می    امروز افتخارمان این است که در راه عقیده       . ی تو را مشاهده نمایم    یزیبا

شویم یـا   ماند که یا پیروز می به حقانیت آن کامالً آگاه هستیم و غیر از این برایتان راهی نمی         
کـافر فـرود     مرگبـار بـر فـرق دشـمن          2اي  رسیم و شـهادت را چـون اسـلحه          به شهادت می  

 . آوریم می
 من انتخاب نمودم آگاهانه است و اگر خداوند متعـال بخواهـد، در ایـن راه                 راهی را که   

دهم و اطمینان      که راه شهداي عزیز و صدیقین است، ادامه می         ،مقدس تا آخرین لحظۀ مرگ    
 . دارم که در این راه پیروز خواهم شد

 چرا که شـما بـه رشـد         ،شما سخن بگویم  دانم که چگونه از        نمی ،و شما اي مردم وطنم     
معنوي خود رسیدید که امام عزیزمان شما را الهی خواند و امید آن را دارم که شما راه خـدا            

 آن را   3ۀگیرد و نتیج    را پیش گیرید که زندگی در این دنیا امتحانی است که خداوند از ما می              
پوشـی    زنـدگی مـادي چـشم     پس بکوشیم که از     . در دنیاي جاودان به ما عرضه خواهد کرد       

                                           
 .اضافه است -1
 .»اي اصلحه«در اصل وصیت  -2
 .»نتیجبه«در اصل وصیت  -3



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 564

طـوري    همـان ، جنگ را یک مسئله اصلی بدانید ،برادران عزیزم . کنیم و به معنویات بپردازیم    
 شـهدا را کـه بـر        ۀها را پر نمایید و اسلح       در درجۀ اول جبهه   . که رهبر کبیر انقالب فرمودند    

رد و یقـین داشـته      ها نیاز به افراد بیـشتر دا        دست بگیرید که امروز جبهه       زمین افتاده است به   
باشید که پیروزي از آن ماست و خـواه نـاخواه روزي بـا آمریکـاي شـیطان در حـال سـتیز             

بـراي تحقـق بخـشیدن      ی  هستیم، پس چه بهتر که خودمان را از اآلن مهیا کنیم و انسان الهـ              
رسد یـا      یا به شهادت می    ،اسالم عزیز و ایجاد حکومت عدل الهی، در نبرد با دشمنان اسالم           

توانیم با یک یا دوبار به جبهه آمدن دیـن خـود را بـه                  در انتظار شهادت باشد و ما نمی       باید
به خون بیشتري   ) عج( چرا که براي ایجاد انقالب حضرت مهدي       ،اسالم و انقالب ادا نماییم    

 . نیاز است
ید و امام بزرگوارمان را هرگـز     نگه دار ها را محکم      برادران و خواهران عزیز، پشت جبهه      
 نگذارید و اوامر رهبر کبیر انقالب را دقیقاً گوش کنید که اطاعت از امر خداست و ایـن      تنها

از . نعمت بزرگی است که خداوند به ما عطا فرموده و براي سالمتی امـام عزیـز دعـا کنیـد                   
طـوري کـه امـام فرمودنـد وحـدت خـود را حفـظ نمـوده کـه                     خواهم همان   مردم عزیز می  

 )7( حـسین  2»هل من ناصر ینـصرنی    « اینک صداي    1.ستترین پیروزي ما وحدت ا     بزرگ
هاي سـرخ      ببارید اي گلوله   :آورد  به گوش من رسیده و این سرباز کوچک اسالم فریاد برمی          

 ،ما را از مرگ باکی نیست و شما اي مـستکبرین . تکه کنید ها ببارید و ما را تکه و اي موشک  
 ایـن  ، قـرآن کـریم  ،ه کتاب آسمانی مـا اید ک  مگر نشنیده . خواهید ثابت کنید    چه چیزي را می   

گویـد روزي خواهـد آمـد کـه تمـامی مستـضعفین بـر         وعدة الهی را به ما داده است که می    
روز فـرا      آن ،آري. مستکبرین غلبه خواهند کرد و حکومـت را بـه دسـت خواهنـد گرفـت               

هـاي   مدان تاریخ سرازیر خواهیم کرد و دیگـر آثـاري از پـرچ    رسیده است و شما را به زباله 
 . ایالتی دو ابرقدرت جنایتکار تاریخ را در جهان باقی نخواهیم گذاشت

 :اي به پدر و مادر و همسر و خواهر و برادران عزیزم چند کلمه
                                           

مطمـئن باشـید و باشـند    «.  اکبربرگرفته از پیام تشکر حضرت امام به رزمندگان اسالم به جهت تصرف ارتفاعات اهللا    -1
صـحیفه  (» که با حفظ وحدت و هماهنگی و اتکال به خداوند تعالی پیروزي نهایی از آن نیروهـاي اسـالمی اسـت           

 ).354، صفحه 14امام، جلد 
 .تعلیقات. ك.ر -2
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پدر و مادرم، در شهادتم صبر داشته باشید و مقاوم و پابرجا باشید و دعا کنید که شـهید                    
داوند به شما صبر عطا کند، که در این راه          خ. خداوند این هدیه را از شما قبول فرماید       . شوم
ه کـ شویم و چه راهی بهتر از این         زیرا ما براي اسالم عزیز شهید می       ،قدم و استوار باشید    ثابت

دانم که شما      من می  ،مادر عزیزم . جان خود را در راه به هدف رسیدن اسالم از دست بدهیم           
بایست این راه را انتخاب کنم و    رنج و زحمت زیادي براي من کشیدي، ولی چه کنم که می           

 .  کنید1اللح مرا ، اگر از من بدي دیدید.به هدفم رسیدم
همسر عزیزم، در شهادتم صبور بـاش و خـدا را شـکر کـن همـسرت چنـین راهـی را                       

 شما که با دل و جان راضی شدید که من در جبهه حاضر شـوم و بـا دشـمنان                    .انتخاب کرد 
ه لطف خدا شامل حال شما شـده و خـدا خواسـت کـه               اسالم بستیزم، خوشا به سعادتت ک     

اگـر بـدي از مـن دیـدي،     . قدم بشوم و چه راهی بهتـر از ایـن      بتوانم با این کاروان الهی هم     
 . سپارم شما را به خداوند متعال می. انشاءاهللا مرا ببخشید

ار ب   رسالت من از این به بعد به دوش شما است و شما باید این کوله               ، مهدي ،اي فرزندم  
همـسرم، امیـدوارم کـه بتـوانی بعـد از مـن لبـاس         . را به دوش بکشی و راه مرا ادامه بدهی        

پاسداري به تن فرزندم کنی و طوري او را تربیت کنی که پاسدار حقیقی براي اسـالم باشـد                
آموزیم کـه آنهـا راه مـا را ادامـه             تا دشمنان اسالم بفهمند که ما راهمان را به فرزندانمان می          

سپارم و امید دارم که بتواند ثمرة نیکـی بـراي انقـالب             زندم را به خداوند متعال می     فر. دهند
 2.اسالمی باشد
  :اي با دوستان و رفیقان در پایگاه شهید دستغیب چند کلمه

ایـن سـنگر را خـالی    . برادران عزیزم که شما در پشت جبهه در سنگر بسیج حـضور داریـد           
 پاسداري کنیـد  ،خون هزاران شهید پابرجا مانده است  که از    ،و از این مملکت اسالمی     نکنید

 ایـن از خـدا    بـرادران عزیـزم مواظـب باشـید کـه           .  عشق بدانیـد   ۀعنوان مدرس   و بسیج را به   
هر چند که چیزي جـز نفـرت از آنهـا      .  مبادا دست به جنایت بزنند     3خبران و این منافقین     بی

                                           
 .»هالل«در اصل وصیت  -1
) 7(جعفـر   بـن   گـردان موسـی  -یـاده بـسیج، رزمـی پ  : یگان خـدمتی «:  نوشته است نامه  شهید در پایین فرم وصیت     -2

 .»)مزار شهدا(امامزاده اشرف :  محل دفن-15/11/64امضاء برهانی ) 7(گروهان امام حسین
 .تعلیقات. ك.ر -3
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ز فرامـوش نکنیـد و در ایـن         مراسم دعاي کمیل و دعاي توسـل را هرگـ         . باقی نمانده است  
خصوصاً نماز جمعه را ترك نکنید که دشمنان مـا از           . تر شرکت کنید    مراسم، هر چه باشکوه   

وحدت خود را حفظ کنید تا خداي نکرده در میان شـما            . همین دعاها و نمازها ترس دارند     
 . تفرقه ایجاد نشود

 منـازل شـهدا برگـزار       طـور هفتگـی در       دعاي توسل را کـه بـه        و  دعاها ،برادران مسئول  
 . شود، تقاضا دارم که بعد از شهادت این حقیر، در منزل ما هم برقرار شود می

 : اي با برادران همکارم در بنیاد مسکن چند کلمه
 مـن اصـبح  «. اي که در سرلوحۀ کارتان قرار دارد دقیقاً عمل کنید         آیه ]به[،  برادران عزیزم  

کسی که شب را صبح کنـد و بـه فکـر مـسلمین     « 1.» بامور المسلمین فلیس بمسلم ولم یهتم 
 . »نباشد، مسلمان نیست

هاست که به امید پیروزي انقالب اسالمی چشم دوخته بودنـد             مردم سال  ،برادران عزیزم  
ن که انقالب عزیزمان به پیروزي رسیده است، چشم مردم مستـضعف بـه دسـت شـما                 و اال 

دارید در راه خـدا      که هر قدمی را که برمی      2ءاهللا انشا  بردارید یاست که بتوانید براي آنها قدم     
باشد و رضایت خداوند را جلب نمایید و هرگز براي فرد یا شخصی کـار نکنیـد، چـرا کـه             
مسئولیت سنگینی بر دوش شما است و این نهاد با خون هزاران شهید پابرجا شده است کـه    

 تا بتوانند به زندگی روزمرة      اي درست کنند    بتواند براي کسانی که سرپناهی ندارند یک خانه       
 در  3 انـشاءاهللا  .خود ادامه بدهند و کاري کنید که خداي نکرده امام عزیزمان ناراحـت نباشـد              

 . کارتان پیروز باشید
 به بزرگواري خودتـان     ، اگر از من بدي دیدید     .سپارم  همگی شما را به خداوند متعال می       

 . مرا ببخشید
 »والسالم«

 15/11/64، انی اسماعیل بره،بندة حقیر

                                           
 .آمده است» ال«، »ولم«در اصل وصیت به جاي . 531، ص4میزان الحکمه، ج). 6(سخنی از پیامبر اکرم -1
 .»...ایشاءا«در اصل وصیت  -2
 .همان -3
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1.»هم یرزقون بل احیاء عند ربمواتاًأاهللا  وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
هـا و امیـد    هـا و راهبـر انـسان       کننـدة انـسان     کـه آزاد   ،شـکن    خمینی بـت   ،درود بر امام امت   

دیـده اسـت    هاي رنج  ملت همزبان کهمستضعفین و محرومان جهان است و درود بر خمینی          
و شنود قلـبش قلـب محرومـان          هایشان را در گوشه و کنار جهان می        هایشان و ستم   و حرف 

ایـران کـه در     سالم و درود بر پیـشتازان انقـالب اسـالمی     . منتظران عدل است   2ستمدیدگان
یـشبرد  آفرین حـسینی کـه بـراي پ         دار و حماسه    الشأن امام خمینی پرچم      عظیم 3رأس آن قائد  

هاي اسالم عزیز بر طاغوت و طاغوتیـان عـصر خـود پیـروز گـشته و چـون ابـراهیم                      هدف
رود تا پـرچم اسـالم را در همـه اقـصی نقـاط          ها را در هم شکسته و می       شکن، تمام بت    بت

را بدانیـد   ) عـج (خواهم که قدر این نایب حضرت مهدي         از شما می   .جهان به اهتزاز درآورد   
سـاز انقـالب حـضرت        است و امیدوارم که این انقـالب زمینـه        که اطاعت او واجب شرعی      

مـن  . کـنم   متعـال سـفارش مـی     برادران عزیزم، شما را به تقـوي خداونـد        . باشد) عج(مهدي
کـنم و     مـی ) 7(و علـی  ) 6(خوشحال خونم را نثار اسالم و مکتب حـضرت محمـد          

دیـشم، چگونـه    کنم که مسلمان هستم و اسالمی را که به من فهمانـد چگونـه بین                افتخار می 
زمین  راهم را انتخاب کنم و در این موقعیت حساس که عاشوراي حسینی بار دیگر در ایران               

ها هنوز هستند کـه حکومـت اهللا را در سراسـر جهـان برقـرار                  زنده شد و نشان داد حسینی     
 اش را از قبـل  ام کـه نتیجـه    در میدانی قدم نهاده،آري. سازند و به پیکار علیه کفر ادامه دهند     

من با کمال میل به این جبهه مقدس، که براي پیـروزي            . کنم  گرفته و با ایمان کامل پیکار می      
 تـا   4]کـه [ایـم     روم و چون ما به خودمان تعلق نـداریم، یعنـی خلـق نـشده                 می ،اسالم است 

                                           
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدي شدند و نزد خدا متنعم خواهنـد                 «. 169/ آل عمران  -1

 .»بود
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 تـا آزمـایش     1]کـه [ایـم     در پی آسایش دنیوي باشیم، بلکه خلق شده        طلب باشیم و یا    راحت
. ن جهان آزمایشی بیش نیست و زندگی جاوید در آن جهـان دیگـر اسـت               شویم و اساساً ای   

اکنـون  .  درخت انقالب اسالمی براي سیراب شدن خود احتیاج به خون دارد           ،جوانان عزیزم 
رسد و بـر همـۀ ملـت مـسلمان             حسین زمان به گوش ما می      »2هل من ناصر ینصرنی   «نداي  

. خت را بـا خـون خـود سـیراب نماینـد      پیام امام لبیک بگویند و این در3واجب است که به 
اي جهاد کنیم که به حقانیت آن کـامالً آگـاهیم و     امروز افتخارمان این است که در راه عقیده       

اي مرگبـار   شویم و یا شهادت را چون اسلحه   غیر از این برایمان راهی نیست که یا پیروز می         
 . بر فرق دشمنان اسالم فرود آوریم

 4» و نجعلهـم الـوارثین    ۀًئمأذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم       من علی الّ  نو نرید انّ    « 
 جـاءالحق و زهـق الباطـل انّ       «و  شـود     عاقبت زمین، متقین و صالحین به ارث گذاشته می        «

 و  7» و ان وعـداهللا حـق      6ال یخلف اهللا وعـده     و« که این وعدة خداست    5»الباطل کان زهوقاً  
راه . تهاي آن حکومت مستضعفین بر جهان اسـت       ام که ان    امروز من در راه جاودانه گام نهاده      

 شـروع   9 و قابیـل   8ما و حرکت ما امروز یا چند روز پیش آغاز نشده، بلکه از تـاریخ هابیـل                
 زمینـۀ  ، خونی کـه در مقابـل اسـالم نـاچیز اسـت     ،توانیم با نثار خون خود  ما می . شده است 

 شـما حـضرت     فرامـوش نکنیـد کـه امـام زمـان         . را فـراهم نمـاییم    ) عـج (حکومت مهـدي  
خـواهم    من می .  براي سالمتی و ظهور ایشان غفلت نکنید       اي از دعا     لحظه .است) عج(مهدي
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 و صـدام  1به دست اربابان مزدوري چـون کـارتر      خونی  اي    در این دنیاي کثیف که هر لحظه      
 بـه نـام   نوري الهـی کـه در جـسمی   ریزد و در کجا  یزید و دیگر ابر جنایتکارها بر زمین می 

ینی بر زمین ما تابیده است، با آغوش بـاز بـرویم تـا شـاید بتـوانیم شـهادت را                     اهللا خم   روح
دارد، یکی صف حـق و دیگـري باطـل و            در این دنیا دو صف وجود     . نصیب خود گردانیم  

 راه خمینی کبیـر اسـت و غیـر از            و این صف حق است که راه تمامی پیغمبران و راه امامان          
میرد و چـه بهتـر ایـن مـردن در راه اهللا               بار بیشتر نمی    انسان یک . این دو راه ما راهی نداریم     

یابـد، بلکـه او     ارزش نمـی    پناه و سرگردان و بـی       چنین انسانی هرگز خود را تنها و بی       . باشد
خود را موجودي وابسته به ابدیت با پیوندي جاودانه با او موجودي کـه هرگـز بـه نـابودي              

از دورة جدیدي از حیات است و رمـز  شود و حتی مرگ او در حقیقت آغ     مطلق کشیده نمی  
دشمنان ما بایـد    .  تکبیر از قطرات او بلند است      گجاودانگی در خون شهید نهفته است و بان       

اي سـاکت   ایم و لحظـه   خون خود در مقابل این جنایتکاران ایستاده ةبدانند که تا آخرین قطر    
خوارش ادامه خواهـد      یرهنخواهیم نشست و این انقالب ما تا نابودي امپریالیسم و نوکران ج           

هـا بـار دیگـر جـانی         اسالم پس از گذشت سـال     . والیت فقیه استمرار راه انبیاء است     . یافت
 داریـم   پس باید والیت فقیه را سالم نگـه        ،قلب اسالم والیت فقیه است    . دوباره گرفته است  

 آن  مـرا در  .  تو جانم دادي و جانم را خـواهی گرفـت          ،خدایا.  اسالم جانش سالمت باشد    تا
 به حدي گنـاه کـردم و از    ،خدایا.  نخورم 2 جان دادن غبطه   ۀگاه در لحظ   صراطی گذار تا هیچ   

 ،خـدایا . شدگان درگاه خود قـرار بـده   مرا از بخشیده  . ام  فرمان تو سرپیچی نمودم که شرمنده     
 ،خداونـدا .  مرا در آن راهی بگذار که مصلحت توسـت         ؛کنی   می ،دانم که آنچه تو خواهی      می

 گناهانم ،پروردگارا. دهم شهادت در راه اسالم را نصیب من کن        ت قسم می  ا  یگانگیتو را به    
 اسالم و مسلمین را یاري ده و پیروزي را          ، خداوندا .را ببخش و مرا در صف شهدا قرار بده        
 را )عـج (خـواهم کـه ظهـور امـام زمـان      از خدا مـی . هرچه زودتر براي مسلمین نائل گردان    

خـدا را سـپاس   . تی نایبش بیفزاید و طول عمر او را افزون گرداند     تر گرداند و بر سالم     سریع
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 رحمت جهاد را بر من گـشود و جـرأتم داد کـه از مـرگ     گویم که درِ  میکران    و ستایش بی  
 . نهراسم
 : اي با پدر و مادر عزیزم چند کلمه

ن در   چون انسان براي گذراندن امتحا     ،تابی نکنید   امیدوارم که بعد از شهادت من زیاد بی        
این جهان آفریده شده است و تمام کارها و مسائل براي امتحـان انـسان اسـت و فرزنـددار                    

امانتی است پیش شما از طرف خداوند که در موقع          . باشد  ی از این امتحان می    یشدن هم جز  
 پـس چـه خـوب    2.»الیه راجعـون   اناهللا و انا  « 1]...[لزوم آن را باید پس بدهید و این مرحله          

 درود بر تـو کـه بـاالخره بـر احـساس             ،مادرم. ر راه خدا از این مرحله بگذرد      است انسان د  
من به وجود تو افتخـار  .  میدان نبرد با کفار کرديۀات پیروز شدي و فرزندت را روان   مادرانه
 .کنـی    مرا حـالل مـی     3هاي زیادي براي من کشیدي که انشاءاهللا       دانم که زحمت    کنم و می    می

وپنجه نـرم کـن و در مقابـل          وار و با نامالیمات دست      ش و زینب  ان با م تو زینب ز   ،خواهرم
 حجاب و   .گویان باش    و یاوه  4ها استوار باش و مثل پتکی بر سر منافقان         ها و دشواري    سختی

 امیـدوارم کـه همیـشه       ، بـرادران عزیـزم    .عفت و پاکدامنی را سرلوحۀ زندگی خود قرار بده        
 هـر چنـد   ،ام را بر دست بگیرید  بر زمین افتادهۀ خود قرار بدهید و اسلحۀتقواي خدا را پیش  

 اوامر امام امت را بـا جـان و دل گـوش             .رزم من هستید    که دست شما هست و شما هم هم       
همـسرم،  . گویان باشـید  کنید و در برابر دشمنان سربلند باشید و مشت محکمی بر دهان یاوه   

بگیـر  ) 3(ود مثل زینـب وار صبر و استقامت کن و این مصیبت را بر خ        عزیزم، شما زینب  
. دهنـدة راه مـن باشـد       مها اد تاو در سوگ هجرت اشک مریز و فرزندم را طوري تربیت کن             

همکاران عزیزم و دوستان مهربانم، باید سعی کنیم که در درجۀ اول خداوند متعـال از شـما              
شما در جـایی    . راضی و خشنود باشد و در مرحلۀ دوم مستضعفین از کار شما راضی باشند             

ـ   « حضرت امام پابرجا شده است و در این آیه           100کنید که با حساب       ار می ک م من اصبح ول
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 یعنی کسی که شب را صبح کنـد و بـه فکـر مـسلمان                1»یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم    
ام    به زمین افتـاده    ۀها هجوم بیاورید و اسلح       به جبهه  ،همکاران عزیزم . نباشد، مسلمان نیست  
 کـه از    2هـا    از همۀ دوستان و فامیـل      ،در پایان . با دشمنان مبارزه نمایید   را بر دوش بگیرید و      

 .  مرا ببخشند]خواهم می [اند من بدي دیده
 »والسالم«

  شمانگه دارخدا یار و 
  اسماعیل برهانی،بندة حقیر

 ] اي دیگر نامه وصیت[
خـواهش   .قت نداشتم و چون   ، ببخشید که پاکنویس نکردم و با عجله نوشتم        ،همسر عزیزم (
  ).نامه کامالً عمل کن کنم که به وصیت می

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  »اللهم صل علی محمد و آل محمد«

هـاي    خمینی کبیر، رهبـر امـت      ،ش امام امت  برحق نایب و   )عج(با سالم و درود بر امام زمان      
هداي  و شـ   4 تـا قابیـل    3اسالمی جهان و سالم بر شهداي گرانقدر انقالب اسالمی، از هابیـل           
اسراي عزیزمان کـه در   عصر حاضر که در مصاف با صدامیان کافر در ستیز بودند و سالم بر    

برند و سالم و درود بر معلولین و جانبازان و سـالم بـر                 سر می   به رتاچنگال بعثیون در اس   
هاي شهدا و مفقودین و معلولین و جانبازان و سالم بر رزمندگان صحنۀ حـق علیـه                   خانواده

م کـه   ا  اند و سالم بـه شـما همـسر گرامـی            واب راحت را از صدامیان کافر گرفته      باطل که خ  
 امیدوارم که همیشه سالمت باشید و در پنـاه          . سالم ، همسر عزیزم  .دهندة راه من هستی    ادامه

وقتی که من به جبهه آمدم براي چنـدمین بـار،           . سر ببرید   ایزد حق تعالی روزگار خود را به      
ام و    من راهی را انتخاب کـرده     . ید، بلکه همواره مرا همراهی کردید     شما اصالً مخالفت نکرد   
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ام و امیدوارم که آخر این راه جز خیر و صالح خداوند چیزي دیگـر                 به راه خودم ادامه داده    
ما دو راه را در پیش داریم، یکی راه حق و دیگـري راه باطـل کـه یـک راه را                  . در آن نباشد  

حق راهی را نـداریم کـه انتخـاب نمـاییم و همـان راه ائمـه                 باید انتخاب کنیم و غیر از راه        
ها هم جز شـهادت در راه خداونـد           و پیغمبران و راه معصومین است و این راه         )7(اطهار

 شما باید بدانی خواه ناخواه انسان براي همیـشه در  ،همسر عزیزم . متعال چیز دیگري نیست   
باشد و ما هم چـه در    آخرت یک انسان میماند و این دنیا امتحانی براي     این دنیاي فانی نمی   

سـوي خـدا     کند و بایـد بـه       وقت مرگ ما را خبر نمی       خانه باشیم و چه در جبهه باشیم، هیچ       
برویم و چه بهتر است راهی را که خداونـد متعـال بـراي مـا مـشخص نمـوده اسـت و آن                        

 فـی سـبیل     ةشهادم ارزقنا توفیق ال   الله«شهادت در راه خداوند است که در عا هم داریم که            
 کـاري کـن کـه       ، همسر عزیـزم   . روزي ما را قرار بده شهادت در راه خداوند         ، خداوندا .»اهللا

وقتی با منافقین و کوردالن    . بتوانی در مقابله با دشمنان اسالم سرفراز و پایدار و مقاوم باشی           
 کـه  شما همسرم باید سعی و کوشش کنی . کنی، مثل کوه استوار باش، که هستی        برخورد می 

تـوانی بـراي ایـن انقـالب و       تا جایی که مـی    .یک فردي فعال براي جمهوري اسالمی باشی      
هاي مثبتی بردار و اگر خداوند متعال قبول کنـد،    براي جمهوري اسالمی کوتاهی نکن و قدم      

من خودم به جبهه آمدم و کسی مرا به زور نفرسـتاده و شـما هـم بایـد راضـی بـه رضـاي                   
 اگر چه مدت بیشتري نتوانستم با شما باشم، مـرا ببخـشید و   ،ما امیهمسر گر. خداوند باشید 

چه کنم که دفاع از اسالم و مسلمین از همه بـاالتر اسـت و جهـاد یکـی از                    .  کن 1اللحمرا  
ـ   ،فروع دین است که مثل نماز و روزه و خمس و زکات و حج               آن خیلـی ارزش  2راي کـه ب

. یم و زندگی انبیاء و اولیاء از ابتدا همین بـود    باید به جهاد در راه خدا هم ارزش بده         ،قائلیم
 مقابله با   ]به [چیز را رها کرد و      ما وقتی که ببینیم اسالم و مسلمین در خطر هستند، باید همه           

آنها پرداخت و من هم در چنین موقعیتی قرار گرفتم که یزیدیان زمان و جنایتکارهاي پلیـد                 
اند و این اسـالمی کـه بـا خـون هـزاران       کردهوپنجه نرم  خو با اسالم عزیزمان دست   و زشت 

خواهنـد از بـین ببرنـد و مـن چگونـه       ، میگرفته جانباز و مفقوداالثر رشد      و شهید و معلول  
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دهد   آیا وجدان یک مسلمان اجازه می     . ها را تماشا کنم     توانم در خانه بنشینم و این صحنه        می
آري همـسر  . نـه راحـت باشـیم   و مـا در خا  خبر در وطن ما باشـند      که متجاوزین از خدا بی    

عزیزم، من راهی را جز این راه نداشتم و امیدوارم که مورد رضـایت خداونـد متعـال قـرار                     
بگیرید و بتوانی راه مرا     ) 3(امیدوارم که شما هم اجر آن را از حضرت فاطمه زهرا          . بگیرد

اگـر چـه مـن     . را سرمـشق زنـدگی خـود قـرار بـدهی          ) 3(ادامه بدهی و حضرت فاطمه    
بعد از شهادت من گریـه     .  کن 1 مرا ببخشید و مرا حالل     ،نستم مدت بیشتري با شما باشم     نتوا

 جایی گریه نکن که دشمنان اسـالم شـاد باشـند و اگـر گریـه                 ،کنی  نکن و اگر هم گریه می     
 کن و به یاد شهداي کربال گریه        )7( و طفالن امام حسین    )7(کنی به یاد امام حسین      می
هـا تـا       کتاب آسمانی را بیشتر بخوان و در دعاها و نماز جمعه            این ،همسر عزیزم، قرآن  . کن
توانی شرکت کن و امام عزیزمان را حتماً دعا کن و به فرامین امـام عزیزمـان گـوش دل                      می

فرا ده و رزمندگان اسالم را دعا کن که انشاءاهللا به پیروزي نهایی برسند و خیال شما راحت                  
 را بـا دسـت توانـاي    )7(گوشه امام حسین   قبر شش رسند و     باشد که به پیروزي نهایی می     

 . کنند خود آزاد می
 هرچند مدت کوتاهی بـا شـما بـودم، بایـد            .کنم   زیاد شما را سفارش نمی     ،همسر عزیزم  

عنوان یک همسر راضی بودم و از شما اصـالً بـدي و خالفـی ندیـدم و      بگویم که از شما به 
 کـه  ،بـادي و خـصوصاً از حجـاب اسـالمی    شما فردي بودید واقعاً چه از لحاظ سیاسی و ع  

ترین زینت زن است، براي من زن خیلی خوبی بودي و امیدوارم که بعـد از مـن بـراي                     مهم
. هاي دیگر واقعاً نمونه باشی و سعی کن که همیشه در خط امـام و والیـت فقیـه باشـی                     زن

سـپارم   عال می که تنها ثمرة من است به خداوند بزرگ و مت          ،]را [همسر عزیزم، مهدي عزیزم   
دهندة راه من باشد و لبـاس پاسـداري    و امیدوارم که بتوانی او را طوري تربیت کنی که ادامه   

 به او   ،وقتی که بزرگ شد   . به تن او کن که یک پاسدار حقیقی براي جمهوري اسالمی باشد           
فرزندم بایـد پـشتوانه انقـالب       . بیاموز که چگونه پدرت شهید شد و در چه راهی شهید شد           

 به او بگو که پدرت زنده است و او را نوازش کـن کـه             ،شد و هر وقت به یاد پدرش افتاد       با
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 اول بـا او رفتـار   1مبادا دلتنگی کند و اگر خداوند یک اوالد دیگري به تو داد کـه مثـل اوالد   
خالصه همـسر   .  مورد رضایت خداوند در آن باشد      تاکن و بزرگ کن و تربیت اسالمی کن         

سـوي آن بـشتابد و در هـر      ي که رضاي خدا در آن باشد انسان بایـد بـه     در هر کار   ،مهربانم
 اگـر جنـازة مـن بـه    . کاري که خشم خدا و غضب خدا باشد، باید حتمـاً از آن دوري کـرد            

هـاي جمعـه در      دست شما رسید، در امامزاده اشرف و کنار مزار شهدا دفن نماییـد و شـب                 
خوانی و اگر هم جنازة من بـه دسـت    اي را می ه شهدا فاتحۀآیی و به یاد کلی  کنار قبر من می   

 چرا که هر چه خـدا       ،باز هم راضی به رضاي خدا باشید      . شما نرسید، هرگز ناراحت نباشید    
کنم کـه بعـد از شـهادت      به شما سفارش می،ما  در خاتمه همسر گرامی   . بخواهد همان است  

اهم حتمـاً بایـد بـا کـسی     خـو  اما از شـما مـی  . توانی ازدواج کنی و حتماً ازدواج کن   من می 
دهندة راه من باشد و در خط انقالب و والیت فقیه باشـد، ثانیـاً در        ازدواج کنی که اوالً ادامه    

تعیین همسر باید سعی کنی که با کسی ازدواج کنی که از من خیلی بهتـر و واالتـر باشـد و               
ه خداي  خداي نکرده حرف این و آن را گوش ندهی و خودت فکر داري و خودت ایمان ب                

متعال داري و مال و ثروت در زندگی ارزشی ندارد و تنها چیزي که اهمیت براي شـما دارد   
 مقداري قرض   ،در پایان . کنم که ایمان است و ایمان است و ایمان است           همسرم سفارش می  

پـردازي و    آنهـا را مـی   همـۀ . اي که در خانه است نوشته شده است خانه دارم که در دفترچه   
فرزندم، مهدي عزیزم، و اگر خدا بخواهد فرزنـد دیگـر و شـما را بـه                 . د نباش 2طلبکارکسی  

فقـط از   (خـواهم     سپارم و موفقیت شما را از خداوند متعـال مـی            خداوند بزرگ و متعال می    
 ، در پایـان   .)نامه کامالً عمل کن که واجب شـرعی اسـت           کنم که به وصیت     شما خواهش می  

 مـرا   ،اشم و یا بدي از من دیدي و یـا نـاراحتی دیـدي             اگر نتوانستم مدت زیادتري با شما ب      
 . کنم  و خصوصاً پدر و مادرت طلب آمرزش می3ها ببخش و از فامیل

 »والسالم«
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 هاي کلیدي عبارت
I دست از یاري امام برندارید. 
I هاي ما در این جنگ از جنداهللا هستند کشته. 
I  انتظار دارم که اسالم و روحانیت را بشناسیداز امت مسلمان. 
I همیشه یاد امام عزیزمان باشید. 
I  ترین امتحانات الهی در مورد شما باشد از بزرگ) جنگ(شاید این. 

 اکبر علی :نام
 برهانی :خانوادگی نام

 قربانعلی :پدر نام 
 اختر :نام مادر

 1341 پانزدهم دي :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:حل تولدم

  سوم متوسطه:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1361 پانزدهم اردیبشهت :تاریخ شهادت
  خرمشهر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده اشـرف         :مزار
 شهرستان سمنان
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 اکبر برهانی علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهدا

 1»حیاء عند ربهم یرزقونأ بل مواتاًأذین قتلوا فی سبیل اهللا الوال تحسبن «
انـد و در نـزد خدایـشان روزي           شوند مرده مپندارید بلکه زنده      آنها که در راه خدا کشته می      «
 . »خورند می

 اکبر برهانی   علی2نامه گ وصیت
چون دفعۀ قبل خودم را الیـق کـشته شـدن در     نویسم هم نامه را می    اکنون که این وصیت    

 فاصله دارم و از خداونـد متعـال    هنوز خیلی انسانیت و مؤمن واقعی شدن     .بینم  راه حق نمی  
آیـد و کمکـی بـه اسـالم           کار نمـی    خواهم اگر عمر من در جهت مسلمان واقعی شدن به           می
بـرم از عـذاب آخـرت و از روز     کند، هر چه زودتر جانم را بگیرد و بـه خـدا پنـاه مـی         نمی

 از مـا   چون عمري؛حساب و این نگرانی را در مورد همۀ دوستان و بسیاري از عزیزان دارم            
 و برخالف مسیر حرکت کردیم و روح پاك شهدا وقتی آرام خواهد گرفت کـه مـا    2گذشت

براي پاسداري از خون آنها از اسالم و قرآن دفاع و دست از یاري امام برنداریم و اسـالم را                  
پرچم اسـالم را در جهـان بـه اهتـزاز     ) عج(در جهان با دست تواناي امام و ظهور امام زمان     

 . درآوریم
) عـج (امیدوارم که عزیزان و نزدیکان آن روز را ببینند و از سـربازان واقعـی امـام زمـان                   

 از دوستان واقعی و دلسوز به اسـالم تقاضـا دارم            ،اگر من در این راه حق کشته شدم       . باشند
از پدر و مادرم    . همیشه به یاد امام عزیزمان باشند و براي سالمتی امام و رزمندگان دعا کنید             

دانـم کـه خداونـد متعـال از          چـون مـی    ،دارم از این امتحان با رویی سفید بیرون آیند        انتظار  
ترین امتحانات الهی در     ی دارد و شاید این از بزرگ      یپدران و مادران در این راه انتظار شکیبا       

                                           
 .169/ آل عمران -1
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هاي ما در این جنگ از جنـداهللا هـستند و یـاران امـام           خصوص که کشته    مورد شما باشد، به   
 . د این نعمت را به همۀ رزمندگان عطا بفرماید خداون).عج(زمان

اي بیش نبودیم و سرانجام و عاقبت ما همـان خـاك شـدن                همۀ ما روزي از آب گندیده      
رفتـه بـه نـابودي برسـد و بپوسـد آن را قبـل از                 جاي اینکه رفته    را این جان به   چ پس   ،است

 .  خداي بزرگ معامله نکنیم1باپوسیدن 
 :سخنی با امت مسلمان

 بشناسید و دنبال روحانیت حرکـت        را  امت مسلمان انتظار دارم که اسالم و روحانیت        از 
امیدوارم اسالم از ایران به تمام جهان به رهبري امام امت صادر شـود و بـراي پـدر و                    . کنید

 در ضمن دعا براي سالمتی و طول عمـر          .مادر عزیزم و همۀ عزیزان آرزوي رستگاري دارم       
 . نیدامام امت را فراموش نک

 بـراي کمـک بـه حـزب جمهـوري اسـالمی و       ، یعنی حقوقم را،از مال دنیا هر چه دارم    
 . زدگان بدهید جنگ

 اکبر برهانی علی 2گنامۀ  وصیت
 شهر در جبهۀ خونین

7/2/61 
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 هاي کلیدي عبارت
I از روحانیت جدا نشوید. 
I جز عظمت خدا همه چیز را حقیر بدانید،برادران . 
I  از شهادت براي گذر از این دنیا ندیدمپلی زیباتر. 
I هرکه را توفیق شهادت دادند باید بدو تبریک گفت. 
I مو تصدیق کنید گفتار امام را موبه. 
I اي مهدي موعود، اي فرزند فاطمه، تو به این امت رحمت فرست. 

 غالمحسین :نام
 بسطامی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
 حورنسا :نام مادر

 1338وسوم اردیبهشت   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 دیپلم  فوق:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362 هشتم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  فکه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 غالمحسین بسطامی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»اهللا  رسولاً محمد أشهد أنَّن ال اله اال اهللا وأشهد أ«

و بـه امامـت ائمـه       ) 6(دهم به یگانگی خدا و رسالت پیـامبر اکـرم محمـد             شهادت می 
السالم و در زمان غیبت به والیت فقیه ایمان دارم که امـروز امـام عزیـز بـر مـسلمین                     علیهم

گذارد   تر قدم می    تر و عالی   و چون انسان با گذراندن این جهان در عالمی بزرگ         . والیت دارد 
امیـد کـه   . ورزم  به شـهادت عـشق مـی   ، زیباتر از شهادت براي گذر از این دنیا ندیدم       و پلی 

 .  نماید]عطا [خداوند به این بندة کوچک خود، چنین موهبتی بزرگ
 و جـز عظمـت      2تازید سرهاتان را به خدا عاریه دهید         چون به صف دشمن می     ،برادرانم 

امیرشـان اسـت و   ) 7(نیـد کـه علـی     خدا همه چیز را حقیر بدانید، بر صف مؤمنان نظر ک          
یـک  ...  و4 و ابوذر3 سید و سرورشان و دشمن در هراس از خشمشان و حمزه   )7(حسین

شان و باید بر اینان غبطه خورد که راه شهادت را به همه ندهند و هر که                 تاریخ همه به دنبال   
 زنـدگی   هـاي   در رنـج   ، دوستان و خویـشانم    .را توفیق شهادت دادند، باید بدو تبریک گفت       

هـاي   ا ایمان به خدا و اعتقاد به اینکه رئوف و مهربان است، سختی            ب .الطاف خدا نهفته است   
از روحانیـت جـدا نـشوید،    . زندگی را موشکافی کنید و در آن مرحمت و لطفش را دریابید       

هر چند یکی دو تا را نپسندید که راهی جز این راه بـه اسـالم نیـست و اماممـان کـه همـۀ               
بارها فرموده که مـن صـالح       ) به دلیل صدها شاهد تاریخی    (رست و واقع بوده     هایش د   گفته

 . در خاتمه از همه التماس دعا دارم. دانم که از روحانیت پیروي کند امت اسالم می
 »والسالم«

 1360وچهارم بهمن ماه  بیست

                                           
مد رسول... «در اصل وصیت  -1 اهللا ان مح«. 
اعـراهللا  «: اي در توصـیف رزمنـدگان فرمـود      کند که در خطبـه      را می ) 7(عبارت تداعی این جمله از حضرت علی       -2

 ).البالغه، ترجمه دکتر شهیدي نهج.(»سرت را به خدا عاریه ده» «متکججم
 .تعلیقات. ك. ر-3
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ون چـ .  دربارة آن سـخنی نگوینـد      1ام پیدا نشد، سزاوار است پدر و وابستگانم         اگر جنازه  
جان و هدیه به خدا هم پـس گـرفتن            ام سودي به جامعه نرساند، چه برسد به بی          جسد زنده 
 .ندارد

 »والسالم«
  تاك،1360اسفندماه 

 

چـون هـر چـه      . کـنم   ام دادي، اینک به خدمتت عرضـه مـی           این بدن که تو عاریه     ،خدایا 
. د بسی دور است   تر و روزي که چنین مشتري مناسبی پیدا شو          بگذرد گناهم بیشتر و سنگین    

 . الراحمین اي ارحم.  بیا این بدن تقدیم تو بپذیر،خداوندا
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 2بسم اهللا الرحمن الرحیم

  3»...ۀالجن لهم نّأنفسهم بأموالهم و أان اهللا اشتري من المؤمنین «
رفتـه و   مرگ افتد و قبل از آنکه چنگـال اجـل را نظـاره کنـد، بـه بـازار              4 [...]پیش از آنکه  

گذرد و آنگاه که بر بارگاه خدا رسـید دارش را بـر               می... هزاران صیاد پول و شهوت و مقام      
کـه او ایـن همـه را        ... نهد و دیگر زبانش زبان او نیست و گوشش از او نیست و              اي می   کفه

 . فروخته و خودش از خود نیست که از خداست
 6[...] چون هر کـه  ،م آرزو کنمکش شنوم من خجالت می     چون سخن از شهادت می     5]...[ 

فی هذه اعمـی   «7[...]ر و گحیاست و سخن دی به شیطان فروشد و از خدا عوض خواهد بی    

                                           
 .»گانم وابسته«در اصل وصیت  -1
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زاده و کـور      کـور  2]...[ این گفتۀ خداسـت، هـر کـه در ایـن دیـار               1.» اعمی ةفهو فی االخر  
نشانش  کدام زیبایی را     ،شود و آنکه در هر لحظه عمر خود کورتر و کورتر شود             محشور می 

 بندة ضـعیفت    ، خدایا .او که به کوري خود رضایت داده چه زیبا و زشت          . دهند تا لذت برد   
 ، همۀ وجودم دستی شده و به سوي تو که العفو، اي صـاحب رحمـت واسـعه                 .را رحم کن  

 . ارحمنی اي خداي کریم، العفو
صومین حجج اهللا صـلوات  اهللا و علیاً و اوالده المع     محمداً رسول  نَّأشهد ان ال اله اال اهللا و        أ«

 عشق قدم به    3[...]اهللا عمره     دامادهم به راستی راه امام عزیز خمینی           و شهادت می   »اهللا علیهم 
 . جبهه نهادم و هر زمان آمادة امر امامم

گـذرد، همـت     خوش و ناخوش دنیا می    ،گذرد   خواهرانم، دنیا همچون ابري می     ،برادرانم 
چشمان خود را باز کنید و دنبـال امـام عزیـز از چنگـال               .  و آنچه کنید که خدا خواهد      4]...[

شـهید هرگـز    . اید   به خون شهیدان خیانت کرده     ،اگر جز این راه را بروید     . شیطان رها شوید  
 و مرتبه چنان ندارد و چه بسیارند شهیدانی که جان را تقدیم خدا کنند و تنهـا رضـاي       5]...[

 .کننـد   اهن خونینـشان عقایـد خـود را تبلیـغ مـی           طلبند و وارثانی خونخوار با پیر       خدا را می  
ترین هدیه به یک شـهید را نیـز تـابعینش            ترین رنج به یک شهید را وارثانش و بزرگ         بزرگ
 . توانند داشته باشند می

 . اگـر کـشته شـدم      7 ببخشیدم .ها به من کردید     خدمت ، خواهرم ، برادرم ، پدرم ،آخر 6[...] 
 .سالم بر همۀ رهروان راه خدا. ام فتهخداي را شکر کنید چون در راه خدا ر

4/9/60 
 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  1»لیکإالهی هب لی کمال االنقطاع «
. اي مرا به خود وامگذار       دلم را از هر دري ناامید و به درگاه خود متوجه ساز و لحظه              ،خدایا

سوي تـو و امیـدي        باورم شده که راهی جز به      ، خدایا 2.»ن عی فۀ نفسی طر  الیالهی التکلنی   «
 دنیـا کـه مظـاهر فریبنـده از هـر سـو انـسان را بـه                   ةالهی در این حیرتکد   . جز به تو نیست   

شـود، خـدایا    هایی که عرش خدایند به شیطان سپرده می        ها و قلب    کشند و سینه     می 3ضاللت
کـه در حـصار         جـز آنـان    ،و سپردند همه هالك شـدند     که خود را به ت       در این دیار جز آنان    

که کـوچکی     تنها آنان، تنها واخالص جا گرفتند، همه در غفلت از تو به گناه مشغول شدند         
خود و عظمت تو را دریافتند، نجات را پیشه کردند و دیگران همـه یـا اسـیر کبـر شـدند و            

گ نفـاق را پذیرفتنـد و جامـۀ         طغیان کردند و یا اسیر جهل شدند و شرك ورزیدند و یا ننـ             
 . فریب پوشیدند

ال «: کـنم کـه     ها را دچار شـدم و بـاز اعتـراف مـی             همۀ این پستی   ،اي خداي مهربان من    
 . اي و تو دستم را بگیر  تو دستم را گرفته، خدایا4.» عین ابداًفۀ نفسی طرالیتکلنی 

چم هـدایت را بـه امـام     بر بندگانت ترحمی کن و خمینی عزیز را زنده بدار تا پر          ،خدایا 
بسپارد و به امت مسلم توفیق ده که والیت فقیه را درك کنند و بیش از این بـه                   ) عج(مهدي

اطاعت امام خمینی و روحانیت گردن نهند تا آنجا که حتی در خیال خود گفتار امـام را مـو               
دیـوار  به مو تصدیق کنند و آنجا که سخن امام با گفتارشان مخالف باشد، سخن خود را بـر           

، اي فرستادة خدا، قرآنت را فراموش کـردم و گمـراه            )6(و اي محمد  . انشاءاهللا. بکوبند
 تـو   ، اي پیامبر  5.»ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً     «نکند پیش خدا شکایتم کنی که       . شدم

                                           
 .فرازي از مناجات شعبانیه -1
 .خواندند  را بسیار میآن) 6(مبر اکرمدعایی که پیا -2
 .»ظاللت«در اصل وصیت  -3
 . همین صفحه3پاورقی . ك.ر -4
در اصـل وصـیت   . »کلی متروك و رها کردند امت من این قرآن بزرگ کتاب تو را به        «.  سورة فرقان  30بخشی از آیه     -5

 .اضافه است» اتخذوا«قبل از » قد«
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شـفاعتم کـن و از عـذاب دوزخ         . کـنم   مسلمان زندگی نکردم ولی توبـه مـی       . مظهر رحمتی 
هاي حیران شما در قرآن و راهنمـاي         دواي دل .  قرآن را فراموش نکنید    ،ادرانبر. ام ده   رهایی

سو پریدن، شـما را      سو و آن    به جاي چپ و راست و این      . راه پر خطر هدایت در قرآن است      
به قرآن قسم، اسالم را از قرآن و سنت و روحانیت بیاموزیـد تـا دنیـا قفـس تنـگ و پـوچ                        

 و با تضرّع خاشع کنیـد و بـه نـواي قـرآن و        طوالنیهاي    ههاتان را با سجد    دل. برایتان نشود 
 را  )6(اهللا  هـاي اصـحاب رسـول      آنگاه آرامـشی کـه دل     .  گوش دهید  )7(سخنان ائمه 

 . دهد هاي ناآرامتان را آرامش می مطمئن کرده بود، دل
البالغـه، و مـن بـه        خواندي و نهـج      تو به گوش کَرِ من خطبه همام می        ،)7(و اي علی   

خواهم دنبالۀ راه تو و شـیعۀ تـو           عذر می . هاي چپ و راست دل داده بودم        زده سخنان غرب 
 ببخـشیدم، بـه   .ایـد  نبودم ولی تو امام رحمتی و خاندانت مهربانی را از پیامبر بـه ارث بـرده           

 که پشیمانم و اي بـرادر و پـدر و خـواهرم،          )3(هاي فاطمه    و به گریه   )7(خون حسین 
  .هرگز در مرگ من نگریید

کـه پـردة        آنـان  بهو اصحابش گریه کنید و      ) 7(کنم بر حسین    ۀ دوستان تمنا می   هم از 
کنم قدري بر فردایتان بگریید تا خدا رحممان کنـد و             گناه دلشان را سخت کرده وصیت می      

 . انشاءاهللا. ها را با گریه پاکیزه کنید تا عرش خدا شود دل
تـو رنـگ نـدارد و تـو         ، زنـدگی بـی      )3(، اي فرزند فاطمـه    )عج(و اي مهدي موعود    

شاهدي که چگونه جوان پرغرور دیروز، امروز خاشعانه سر بر خـاك ذلـت نهـاده و اشـک              
کند و چون نام تو و فراق طـوالنی          مالد و استغفار می     ریزد و صورت خود را بر خاك می         می

بر ، تو   )عج( اي مهدي  .»...الهی عظم البالء  «کند که      زیر لب شکایت می    ،آورد  تو را به یاد می    
 . این امت رحمت فرست
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 هاي کلیدي عبارت
I مسئله جنگ را فراموش نکنید. 
I  موجب پشیمانی است) جنگ(غفلت از. 
I ما این راه را با بینش و آگاهی انتخاب نمودیم. 
I کمکی به انقالب و اسالم نمایید. 

 محسن :نام
 بسطامی :خانوادگی  نام

 اهللا حجت :پدر نام 
 طاهره :نام مادر

 1338 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
 د شهرستان شاهرو:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365وهشتم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 603 بسطامی، محسن     ¹ان سمنان است

 محسن بسطامی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 کـه هـر مـسلمان بایـد         ،)6( حـضرت محمـد    ،بنا به دسـتور و فرمـایش رسـول اکـرم          

اش هر شب زیر بسترش باشد و بـا توجـه بـه اینکـه انـسان زمـان هجـرتش را                        نامه  وصیت
 : اینجانب وصیت خود را به این شرح با دست خود نوشتم،داند نمی

 امـت مـسلمان     ۀه از همـ    دوم اینکـ   .و گناهانم را خواهانم   فاول اینکه از خداوند متعال ع      
ام تقاضـاي صـبر و    سوم اینکـه از خـانواده  . ایران حمایت از رهبري و انقالب را تقاضا دارم      

   چهارم اینکه هر کس از این بندة حقیر ناراحتی یا رنجیدگی یا بـدي دیـده                .بردباري را دارم  
 کـه مـسئله    این مطالب باید بگویم    ۀو اما بعد از هم    . نمایم   تقاضاي بخشش و عفو می     ،است

جنگ را فراموش نکنید و آن را امري ساده نپندارید که غفلت از آن موجب پشیمانی اسـت                  
کننـد   گـویی مـی   و ما این راه را با بینش و آگاهی انتخاب نموده و از همۀ کـسانی کـه یـاوه             

ها، کمکـی بـه    تقاضا داریم که دست از این کار بردارند و به جاي این همه حرف مفت زدن     
اي کـه    عـده 1ازدر خاتمـه بایـد   . اي براي آخرتشان باشـد   به اسالم نمایند تا توشه    انقالب و 
م در این چند روزة دنیا شـدند بخـواهم          ا  خواهم اسمشان را ببرم و گاهی باعث ناراحتی         نمی

 امیـدوارم کـه     ،هر حال مـن آنهـا را بخـشیدم            چون به  ،که دست از این اعمال خود بردارند      
هـایم بـه      کنم که مرا ببخـشد و از بچـه          و از همسرم تقاضا می    . بخشدخداوند گناهانشان را ب   

ید او را طوري پرورش دهـد کـه بتوانـد راه    ی بگو،اگر فرزندم پسر بود. خوبی مراقبت نماید  
 همچون آن دو خوب تربیت شود تـا موجـب رضـاي             ،پدرش را ادامه دهد و اگر دختر بود       

 . خدا باشد
 »کاتهاهللا و بر رحمۀوالسالم علیکم و «

 محسن بسطامی

                                           
 .»به«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I کسی مرا به زور یا اجبار به جنگ نفرستاده است. 
I شاید با شهادتم بتوانم خدمتی به اسالم کنم. 
I اي نبیند  اما قرآن صدمه،بگذارید در راه خدا کشته شوم. 
I راه شهیدان را ادامه دهید،اهللا اي امت حزب . 
I پیرو والیت فقیه باشید. 
I هاي جمعه و جماعت شرکت کنید در نماز. 
I جبهه کالس خودسازي است. 
I جنگ را فراموش نکند،پرور امت شهید . 

 محمدعلی :نام
 بلبلیان :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
 طاوس :نام مادر

 1349   دهم اردیبهشت:تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 توسطه چهارم م:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366وششم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدعلی بلبلیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
انـد و در نـزد خـدا روزي           شوند مرده مپندارید بلکـه زنـده        کسانی که در راه خدا کشته می      «
 )قرآن کریم (1.»خورند می

 بـار  ،پنـاه  کس و بی     بی بخش هر ناکامِ     غم و اندوه و اي پناه      پر] ي[بخش دلها   اي گشایش  
 ام و نـادم   بار دیگر حیران و سرگردان به درب خانۀ تو آمـده  .ام  دیگر به درگهت روي آورده    

ام و سهل شمردم و به عـصیان           پشیمان آمدم زیرا در طاعت که امر کردي کوتاهی نموده          ]و[
هـا   ت تو قیام نکردم و از اینکه از گناهان و معـصیت که باید و شاید در طاع      پرداختم و چنان  

شمارت   هاي بی  کردم و دیگر اینکه نعمت      کردي و من باز هم در انجام آن اصرار می           نهی می 
خواستی ولی بـه      م را می  ا  خوبی. را در اختیار من قرار دادي و من در شکر آن کوتاهی کردم            

قـدر رحمـت و    شـدم و آن   دور مـی زدي ولـی مـن از تـو         خود ظلم کردم و تو مرا صدا می       
 تو چقدر رحیمی که مرا به خود نزدیک کـردي کـه توبـه مـنِ               ،بارالها. احسان تو زیاد است   

 بارها لبیک گفتم و در این مکـان  ،بارالها. تر است قبول کردي   گنهکار که محبوب و پسندیده    
ویـا خالـصانه     قـدم نهـادم ولـی گ       ،تر اسـت    در اینجایی که از هر نقطه به تو نزدیک         ،مقدس
سـوي تـو       بار خالصانه روي بـه      سوگند به نام با جاللت که این       ،بارالها. ام که نپذیرفتی    نبوده
جهـاد دري از  «. یا اهللا و من اي خدا، بندة ضعیف و درمانـده تـو هـستم            .  مرا بپذیر  ؛ام  آورده

 پس جهـاد    2.»درهاي بهشت است که خداوند آن را براي دوستان خاص خود گشوده است            
 اراده و   بـه  براي همین است کـه مـن         .باس تقوي و زرهی محکم و بس مطمئن الهی است         ل

 این راه را انتخاب کردم و کسی بـه          ، اسالم است  3 که سمبل  ،عشق به اسالم و عشق به رهبر      
 بلکه با عشق و ایمـان قلبـی خـود کـه احـساس               ،4زور یا اجبار مرا به جنگ نفرستاده است       

                                           
 .» بل احیاء عند ربهم یرزقوناهللا امواتاً و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«.  سورة آل عمران169 ترجمه آیه -1
البالغـه، خطبـه      نهـج (»  فتحه اهللا لخاصه اولیائه    الجنۀفان الجهاد باب من ابواب      «:  ترجمه این جمله از امام علی است       -2

27 .( 
 .»سنبل« در اصل وصیت -3
 .»ندا نفرستاده« در اصل وصیت -4
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کردم و چون یقین داشتم که در حیاتم نتوانستم کمکی به اسـالم           کردم این راه را انتخاب        می
ما خون خود را با خون ریختـه شـده   . کنم، پس شاید با شهادتم بتوانم خدمتی به اسالم کنم      

اینجـا   در. هاي جریان یافته در دشت نینوا پیونـد خـواهیم زد   و خون) 7(در محراب علی 
هایمان بریـزد   م، پس بگذارید خونیبین میروز  هست که کربالي حقیقی را با چشم خود هر       

پس . اي نبیند   بگذارید در راه خدا کشته شویم اما قرآن صدمه        . اما امت به آرزوي خود برسد     
خواهم که راه شهیدان را ادامه دهید و پیرو والیت فقیه باشـید               اهللا، از شما می     اي امت حزب  

یـد و اگـر خواسـتار شـادي روح     اسالم را همیشه یـاري کن . هاي آنها گوش کنید  و به حرف  
 سـعی کنیـد کـه       ،آموزان  شهدا هستید، نگذارید که امام احساس تنهایی کند و شما اي دانش           

هایتان را بخوانید تا مملکت خـود را         ها را فراموش نکنید و در سنگر مدرسه نیز درس           جبهه
از وابستگی نجات دهید و همیـشه در نمازهـاي جمعـه و جماعـت شـرکت کنیـد و قـدر                      

 ،آموزانی چـون سـعیدي       سعی کنید همیشه دانش    ،همدیگر را بدانید و شما اي معلمین عزیز       
آمـوزان دسـت     چون سرنوشـت دانـش  ،تحویل جامعه دهید... مؤمنیان و،  ابوالمعالی ،صفایی
آموزان همچـون زمینـی اسـت کـه هـر چیـز در آن                  شما باید بدانید که فکر دانش      .شماست

 بدان که ما حاضریم حتی خاك شویم، اما تـو بـه آرزوي              ،جان امام   .آید  بکاري همان در می   
 بمیرنـد و رسـوا   1نهایی خود برسی و این جنایتکاران نابود شوند و زبون گردنـد و منافقـان     

خواهم که مانع رفتن فرزندانشان به جبهه نشوند، زیرا مـن             گردند و نیز از مادران گرامی می      
ام  طـور کامـل دیـده      ي است و من این را بـه       خورم که جبهه کالس خودساز      به خدا قسم می   

 این جبهه نیست که به ما احتیاج دارد، بلکه مـا     2پور  چرا که به قول برادر شهید علی حیدري       
خواهم کـه جنـگ را فرامـوش          هستیم که به جبهه احتیاج داریم و نیز از امت شهیدپرور می           

  .این نعمت رفتن به جبهه را از دست ندهند. ندننک
دانم که در این دورانی که      می ،پدر ومادر عزیزم  : نی با پدر و مادر عزیزم دارم      و حال سخ   

. کـشیدم  رنج و سـختی مـی  ] به[با شما بودم، فرزند خوبی براي شما نبودم و شما را همیشه  
                                           

 .تعلیقات. ك.ر -1
، در جبهـه مهـران توسـط    1365در اردیبهـشت  . شغل معلمی داشت. پور از نیروهاي بسیجی بود  شهید علی حیدري  -2

آمـوزان   از آنجا که معلم بوده، شهادتش روي دانـش       . نیروهاي عراقی، بر اثر ترکش به درجۀ رفیع شهادت نایل آمد          
 .»شهداي سمنانفهرست اعالم «. تأثیر بسیار داشته است
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خواهم که مرا ببخشید و از من خشنود شوید، زیرا             همین است که از شما عاجزانه می       ،باري
 از شـما عـذر      ،و نیز شـما اي پـدر عزیـزم        .  از خشنودي خداست   خشنودي پدر و مادر قبل    

 که برایم کشیدي جبـران کـنم و         ]را [ نتوانستم آن همه زحماتی    انخواهم که در این دور      می
عنوان امانت بوده و باید این امانـت را   نیز بدانید که از اولین روزي که خدا مرا به شما داد به  

.  طبق آیه قرآن انسان باید دیر یا زود از این دنیـا بـرود              صحیح و سالم به او برگردانید و نیز       
مـادر  : چه خوب است که این مرگ شهادت در راه خدا باشد و حال سخنی با مـادر عزیـزم       

دانم که از دست دادن فرزند مشکل است ولی چه کنم که در این زمـان اسـالم در                      می ،جان
ز خدا خواسـتم کـه مـرگ مـرا          خطر است و من براساس حکم شرعی به جبهه رفتم و نیز ا            

 و اگـر    1خواهم که در شهادتم زیاد گریـه نکنـی          پس از تو می   . شهادت در راهش قرار بدهد    
 گریه کن که در صحراي کربال مظلومانه شهید       )7(خواهی گریه کنی به یاد امام حسین        می

اي تـو    بدان که من فرزند خوبی بر      ، مادر جان  .شد و به یاد شهیدان دیگري که جنازه ندارند        
نبودم و آن همه زحماتی که خارج از ذهن آدم اسـت بـرایم کـشیدي و مـن قـدر آن همـه                  

خواهم که براي آمرزیدن گناهانم در نزد خـدا بـرایم دعـا                پس از تو می    .زحمت را ندانستم  
خواهم که کاري کنند که رضاي خدا در آن باشـد و در   کنید و نیز از برادران و خواهرانم می  

خواهم اگر حقی بر گردنم دارند، مرا ببخـشند و نیـز از کلیـه     اهللا می مت حزب پایان از همه ا   
 بـه بزرگواریـشان   ،خواهم اگر بدي از من دیدند آموزان و معلمین عزیزم می     دوستان و دانش  
 . مرا ببخشند

 »والسالم«
 محمدعلی بلبلیان
  خدابندة گناهکار
15/7/66 

 ، قـائم مقـام رهبـري      ،منتظـري نـستوه   . دار گه خمینی را ن   )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي    
 . محافظت بفرما

                                           
 .»نکنید«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I سوي جبهه شتافتم گویان به من به نداي امام امت لبیک. 
I براي من حجله شادي بزن،مادرم . 
I است) 3(مادرم راه تو راه زینب. 
I بپیمایندرا) 3(مانند راه زینب و کسانی که می) 7(روند چون حسین آنهایی که می . 

 اهللا عزت :نام
 بلوچی :گیخانواد  نام

 اهللا ولی :پدر نام 
 ربابه :نام مادر

 1345 بیستم خرداد :تاریخ تولد
 روستاي امامزاده اسماعیل از     :محل تولد 

 توابع شهرستان گرمسار
  سوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 بیستم بهمن :تاریخ شهادت
  رقابیه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 زار شهداي زادگاهش گل:مزار
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  بلوچیاهللا عزت
 

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم
 . »آیا کسی هست که بیاید به یاري من «2»هل من ناصرٍ ینصرنی«

شکن زمان، رهبـر       آن امام خمینی، بت    برحقزهرا و نایب    ) عج( مهدي ،با سالم به امام عصر    
که براي مـا     ]تسا [)7(مستضعفان جهان، امامی که زندگی و راه او چون راه امام حسین           

 شـهدا   4 جان 3سالم بر پدران و مادران شهیدان که انقالب ما مرهون         . باشد  نوجوانان الگو می  
، سالم بر خواهر و برادرم، سالم بر همۀ اقوام، اکنـون زمـان              مسالم بر پدر و مادر     5.باشد  می

ام داي ام ن است که باید همه به کمک و یاري رزمندگان بشتابید و من هم به                6زمان حساسی 
 اگـر  ،پدر و مادر عزیزم. ها شتافتم و راه دیگر شهدا را پیمودم سوي جبهه گویان به امت لبیک 

 بـراي  ،مرمـاد . کنـد   در مرگ من گریه نکنید که ضد انقالب سوء استفاده می  ،من شهید شدم  
راه تـو راه  ). 7(، امـام حـسین  8اکبـر   ماننـد حجلـۀ حـضرت علـی      ،7من حجله شادي بزن   

ماننـد راه     و کسانی که می   ) 7(روند چون حسین    ن آنهایی که می   است که چو  ) 3(زینب
 9.را بپیماید) 3(زینب

و دیگر شهداي   ) 7(اکبر  ، چون حضرت علی   10 تو هم راه من را ادامه بده       ،برادر عزیزم  
 که در مـرگ بـرادران خـود         11باش )3(چون حضرت سکینه     تو هم  ، عزیزم رخواه. تاریخ

                                           
 .24/8/61تاریخ : در باالي وصیت آمده است -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»مرحون« در اصل وصیت -3
 .»جون« در اصل وصیت -4
 .»باشند می« در اصل وصیت -5
 .»احساسی«در اصل وصیت  -6
 .  حجله بزن یعنی حجله برپاي دار، حجله بگذار-7
 .تعلیقات. ك.ر -8
 .اشاره به سخن دکتر علی شریعتی دارد -9

 .»بدهی«در اصل وصیت  -10
 .»باشد«در اصل وصیت  -11
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شود که اگر مـن شـهید شـدم و راه دیگـر شـهدا را               اضا می از برادران عزیز تق   . تابی نکرد   بی
 .  به خاك بسپارند،زاده اسماعیل  امام،ه خودد من را در ،ادامه دادم

 عزت بلوچی
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه در جهاد جهت اسالم و قرآن باشید. 
I توانیم جامعه خود را بسازیم تا خود را نسازیم نمی. 
I  ریشه آمریکا را بکنیدامام را حفظ کنید یا. 
I هیچ موقع تا لحظه شهادت از خط امام خارج نگردید،اهللا دوستان حزب . 
I رعایت کردن حجاب آرزوي همه شهیدان است. 

 امراهللا :نام
 بندار :خانوادگی  نام

 رمضان :پدر نام 
 شهربانو :نام مادر

 1348 بیستم دي :اریخ تولدت
 روستاي جوادآبـاد از توابـع       :محل تولد 

 شهرستان گرمسار
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروندرود:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 امراهللا بندار
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 پس هر که را که علم باشـد، حلـم نیـز             ،علم مرکب حلم و بردباري است     «): 7(قال علی 

 کـه آن نیـز از عمـده         ،ر تحصیل علم است که سبب حلـم نیـز گـردد           یب د غباشد و مراد تر   
  1.»فضایل است

و ائمـه   ) 6(درود و سالم فـراوان خـدا بـر پیـامبر بـزرگ اسـالم حـضرت محمـد                   
ش امـام خمینـی و همـۀ        بـرحق  نایبو  ) عج( مخصوصاً به حضرت مهدي    ،)7(معصومین

 . شهیدان راه خدا
جنگنـد و      می 2یرانه در راه اسالم همانند ابوذرها     و درود پرافتخار من به رزمندگانی که دل        

درود مـن   . مانند  شوند و استوار بر دین خویش باقی می         ر کفر نمی  کهرگز تسلیم صدام و لش    
آن رهبري که آزادانه با کفر زمـان       . باشد  کوشد و حرفش عملش می      به رهبري که عادالنه می    

عنوان فردي از ملت مـسلمان بـه          ن به م. نماید  جنگد و مبارزة خود را هر لحظه بیشتر می          می
دهم که همیشه در جهـت اسـالم و قـرآن بـوده               تمامی ملت خصوصاً مسئولین امر تذکر می      

دیگر اینکـه سـعی     .  از هدفی که دارید، منحرف ننماید      ،باشید و هیچ مسئله و روشی شما را       
ك نمایید تـا  کنید در کارهایتان نیت خود را خالص نموده و از هر شرك و ریا و حسادت پا           

هم اجر خود را ببرید و هم بتوانید مسئولیت خود را آنچنان که باید انجام داده باشید و ایـن     
 را بـسازیم و دیگـر اینکـه امـام و     هتوانیم جامع    نمی ، تا خود را نسازیم     که را فراموش نکنیم  

 . مریکا را بکنیدآهاي مملکتی را از هر نظر حفظ بکنید تا ریشۀ  شخصیت
اهللا خودم این است که هیچ موقع تا لحظۀ شـهادت از خـط       ر با دوستان حزب   سخن دیگ  

تر و با اراده پوالدین      دادن شهید در راه خدا افتخار نمایید و منسجم         3بهامام خارج نگردید و     

                                           
بخشی از خطبه معروف همام است که در آن یکی از صفات متقین را همراهی علم و حلم بیان فرمـوده          . 193خطبه   -1

، ترجمـه سـیدجعفر   193البالغه، ص نهج(است » و حرصاً فی العلمٍ، و علماً فی حلمٍ   ... ريت احدهم ان    مۀفمن عال اَ«
 ).شهیدي

 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»با«در اصل وصیت  -3
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 .  که همان راه امام است، ادامه دهید که پیروزي از آن شماست،]را[راه شهیدان اسالم 
 مـن سـعادتی را از ایـن بـاالتر           .گویم  ن از دور شما را سالم می       م ،پدر جان و مادر جان     

 .  و کافران و ضد دین1دانم یعنی جنگیدن با منافقین نمی
توانیـد   کنم که بعد از شهادتم راه مرا ادامه دهید و تا آنجا که مـی   به برادرانم توصیه می   و   

رم مـرا ببخـشند و مـرا        به اسالم روي آورید و توصیه من به خواهرانم این است که امیـدوا             
 خـود بـه     ۀهایی که براي آنها فراهم کـردم و آنهـا را بـیش از وظیفـ                از ناراحتی . حالل کنند 

 رعایـت کـردن     :یک سفارش دارم کـه همـۀ شـهیدان آرزوي آن را دارنـد             . زحمت انداختم 
 این است   مو توصیه دیگر  .  وادار کردن طبق دستورات اسالم      و دیگران را به حجاب     حجاب
 بـراي    و شود   باعث خوشحالی دشمنان اسالم می     کهام برایم گریه نکنید،       تشییع جنازه که در   

 . طول عمر امام دعا کنید
 »والسالم«

 2امراهللا بنداروصیت 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
گرمـسار،  : ، آدرس2/8/64: بن جعفر، تاریخ موسی: امراهللا بندار، گردان: نامه برادر وصیت«: در ذیل وصیت آمده است    -2

 .» بندار روستاي جوادآباد، منزل رمضان
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 هاي کلیدي عبارت
I در دعاها و نمازهایتان امام را دعا کنید. 
I سیاسی جمعه و جماعت شرکت کنید-با هوشیاري کامل در نمازهاي عبادي . 
I در دعاهاي ندبه و کمیل و توسل و دیگر دعاها شرکت کنید. 
I نظیر است جبهه دانشگاهی بی. 
I همواره پیرو والیت فقیه باشید. 
I هرگز دست از اسالم و قرآن و امام عزیزمان برندارید. 
I تنها امام در این زمان کشتی نجات براي مسلمین است. 

 عبداهللا :نام
 بندري :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 ساره خاتون :نام مادر

 1340 تیر  دوازدهم:تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول ــال از تواب ــتاي اع  روس

 شهرستان سمنان
  سوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1363ودوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  رود دجله:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  - :مزار
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 عبداهللا بندري
 

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2»هم ایاك نعبد و ایاك نستعینالل«
 3»الجنۀنّ لهم أنفسهم بأموالهم و أ اهللا اشتري من المؤمنین بنّإ«

 اما بنا به وظیفـۀ شـرعی   ،تر از آنم که به ملت شهیدپرور ایران وصیت کنم       من خیلی کوچک  
 : دارم اي خدمت عزیزان عرضه می چند جمله

 و آلـش، سـالم بـر        )6( محمـد  با سالم و درود بر مردان نمونـۀ اسـالم، سـالم بـر              
و سـالم بـر نایـب       ) عـج (سـالم بـر امـام زمـان       .  این الگوي جهاد و شهادت     ،)7(حسین
 خمینی کبیر و سـالم بـر کـسانی کـه در خـط اصـیل انبیـاء قـدم                     ،شکن زمان    بت ،شبرحق
مـا پاسـداران پیـام تـاریخی امـام          .  تـاکنون  4 سالم بـر شـهداي اسـالم از هابیـل          .دارند  برمی
 ، که در چندین قرن پیش به ما پیام داده بـود  ،ر شهیدان و ساالر آزادمردان    سرو) 7(حسین

کـردم   من آرزو مـی . کشیم دوش می این مسئولیت را بر با گوش دل شنیدیم و با تمام وجود  
که روزي خداوند تبارك و تعالی بر من منّت گـذارد و شـهادت در راه خـودش را نـصیبم                      

 تو را شکر و     ،بارخدایا. د و به معشوق خود رسید     پیمو) 7(همان راهی که حسین   . گرداند
 دادي تا تو را بشناسیم و راه تـو را توسـط راهنمایـانی کـه فرسـتادي                   5]...[سپاس که به ما     

 . دریابیم
.  درود خدا بر شما کـه در جهـان یـک امتـی نمونـه هـستید                 ،اي امت همیشه در صحنه     

 رهبـر را بدانیـد و در دعاهـا و           امیدوارم که همیشه در خط امام حرکـت کنیـد و قـدر ایـن              
نمازهایتان امام عزیزمان را دعا کنید تا انقالب اسالمی ایران به رهبري امام امت بـه انقـالب                 

 . انشاءاهللا. متصل گردد) عج(حضرت مهدي

                                           
 14/11/63: ت آمده استدر باالي وصی -1
 .»جوییم پرستیم و از تو یاري می پروردگارا تنها تو را می«. 5/ فاتحه -2
 .»هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد ها و مال خدا از مؤمنان جان«.  سورة توبه111بخشی از آیه  -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .خوانا نیست -5



 621 بندري، عبداهللا     ¹استان سمنان 

 سیاسـی   -خواهم که با هوشیاري کامل در نمازهـاي عبـادي           از مردم شهیدپرور ایران می     
ا هـر   مدبه و کمیل و توسل و دیگر دعاها شرکت کنند که            جمعه و جماعات و در دعاهاي ن      

 را از   1اهللا العظمی منتظـري     در دعاهایتان آیت  . چه داریم به برکت همین نمازها و دعاهاست       
 . یاد نبرید که او امید امام عزیزمان و شما ملت شهیدپرور ایران است

نظیـر    که در جهان بی   دانید جبهه دانشگاهی است       طوري که می    همان ،اهللا  اي ملت حزب   
 .هستند) 7( حسین 3اصغر  و علی ) 7( حسین 2اکبر  دانشگاهی که محصلین آن علی    . است

شود درس ایثار و فداکاري و جانبازي و درس چگونـه زیـستن         درسی که در آن آموخته می     
پـس شـما امـت      . و چگونه دینداري کردن، درس جهاد و چگونه به لقاءاهللا پیوسـتن اسـت             

ان خود را به این دانشگاه بفرستید تا در پیشگاه خدا روسفید باشید و تنها با                 فرزند ،اهللا  حزب
 . توانید دین خدا را و حسین زمان را یاري کنید و بس این کارتان می

هـایی   کنیـد و بـه ماننـد چـرخ     و شما اي مردم شهیدپرور که در پشت جبهه فعالیت مـی        
 متصل کنیـد،    4عظماهللا اال بقیۀنقالب حضرت   برید تا به ا     هستید که این انقالب را به پیش می       

هاي معظم شهدا را از یاد نبرید و با آنها با مهربـانی رفتـار             شهدا را فراموش نکنید و خانواده     
 . هاي شهدا در دست ما هستند کنید و با فرزندانشان رئوف و مهربان باشید که اینها امانت

هـل مـن ناصـر    «ام تـا بـه نـداي     آمـده ام و حال    خدایا، من یک بندة گناهکار بیش نبوده       
 شـاید   ،م به اسـالم خـدمت نکـردم       ا   زندگی ]در [ من که  . حسین زمان لبیک گویم    5»ینصرنی

امیـدوارم کـه خداونـد    . اکنون آمادة جهاد اصغر و شهادت هـستم . مرگم باعث خدمتی شود 
 . این فیض عظیم را نصیبم گرداند، گرچه ارزش آن را ندارم

 چون خودم این راه     ،دت من هیچ احدي غیر از خودم مسئول نیست        خانوادة من، در شها    
 .  خون خود این راه را ادامه خواهم دادةام و تا آخرین قطر را انتخاب کرده

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .» اله العظمبقیۀ«در اصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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 افتخار کن از اینکه از عمر پر برکـت خـود فرزنـدي را پـرورش دادي تـا در                     ،پدر جان  
دیم اسـالم کنـی و قربـانی         تقـ  ، که دین اسالم در خطر است      ،ترین زمان  ترین و حساس   مهم

در ایـن امتحـان   ) 7(ناقابلی را به درگاه احدیت اهدا نمایی و همچـون حـضرت ابـراهیم    
 . پیروز به در آیی

دانستی کـه     تو می . ترین کارت تربیت فرزندان بود     آفرین بر تو که مهم    ،  و اما مادر عزیزم    
 تو نشان دادي کـه پیـرو   ؛توان دین خدا را یاري کرد     با خوب تربیت کردن فرزندان خود می      

هستی و در پیـشگاه خداونـد تبـارك و تعـالی قـرب و منزلـت                 ) 3(حضرت فاطمۀ زهرا  
 امـا   ،هاي شما را جبران کـنم      ام که نتوانستم این همه زحمات و محبت          شرمنده ،مادرم. داري

امیدوارم با دعاهـاي خیـر شـما بتـوانم در راه اسـالم قـدم بـردارم و راهـی را بپیمـایم کـه                  
دانم که هدف شما از تربیت فرزندان هم همین بـوده     اند و می     ما آن راه را پیموده     )7(ۀائم
 . است

خواهم مرا ببخشی و حاللـم کنـی و دعـا             از تو می  ؛   تو را زیاد از حد اذیت کردم       ،مادرم 
هر چند طاقت شـنیدن خبـر شـهادت فرزنـدت را            . کنی تا شهادت در راه خدا نصیبم گردد       

هـا پیـام    وار که با تحمل آن همه مـصیبت  بر و استقامت کرد، صبري زینب    اما باید ص   ،نداري
 . را به گوش جهانیان رساند) 7(خونین حسین

مادرم، خدا را شکر کن که توانستی امـانتی را کـه خـدا بـه شـما داده بـود بـه صـاحب            
 عـزادار   عنوان   هرگز خود را به    ،مادرم. اش برگردانی و از امتحان الهی پیروز به در آیی           اصلی

بیـت    و خـانوادة اهـل    ) 7( چون عـزاداري فقـط بـراي حـسین         ،در بین مردم نشان ندهید    
گریـه کـن و بـه یـاد         ) 7( حـسین  1اکبـر    به یـاد علـی     ،خواهی گریه کنی    اگر می . باشد  می
. اشک بریز و از خدا بخواه که این هدیۀ ناقابل را از شما قبول کند              ) 7( حسین 2اصغر  علی

 . نمایم  شما اجر جزیل و صبر جمیل درخواست میخداوند براي  از،در آخر
خواهم که شـهدا را از     طلبم و از شما می       از تک تک شما هم حاللیت می       ،برادران عزیزم  

 . یاد نبرید سالحشان را گرفته و راهشان را ادامه دهید و همواره پیرو والیت فقیه باشید

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 که بر گردن مـن  ]را [ام آن دینی    نسته زیرا نتوا  ،خواهم مرا ببخشی     از تو می   ،و اما همسرم   
 به شما داده تا همـسر شـهید باشـی و    یاید ادا کنم و شکر کن خدا را که چنین سعادت        داشته

وار این نـداي شـهدا را بـه           خواهم که زینب    همسرم، از تو می   . این خود افتخار بزرگی است    
کی از شهدا را پـر  گوش جهانیان برسانی و با خوب تربیت کردن فرزند خود حداقل جاي ی        

در .  هرگز احساس تنهایی مکن که این جدایی تنها جدایی جسمی اسـت نـه روحـی       .یینما
انّ اهللا مـع    «خواهم کـه در ایـن مـشکالت صـبر خـدایی را پیـشه کنـی کـه                      پایان از تو می   

  1.»الصابرین
پاسـداري  ) 7( حـسین  2اکبـر   خواهم تا در آینده همچون علی        از تو می   ،و تو اي پسرم    
 هرگز دست از اسالم و قرآن و امام عزیزمان برندار که تنهـا     .مونه براي اسالم و قرآن باشی     ن

 . امام در این زمان کشتی نجات براي مسلمین است
 طلـب   3هـا   سنگران و فامیـل      برادران سپاه و بسیج و دیگر دوستان و هم           از کلیۀ  ،در پایان  

 و یـا حرکـات نادرسـتی از ایـن حقیـر             خواهم که اگر بـدي      کنم و از ایشان می      حاللیت می 
هاي خود امام عزیزمان را فراموش نکنند و          مرا به بزرگی خود ببخشند و در عبادت        ،اند  دیده

 . همیشه دعاگوي امام عزیزمان باشند
 »والسالم«

و به امید دیدار در پیشگاه خداوند تبارك و         ) 7(به امید زیارت کربالي اباعبداهللا الحسین     «
 .»تعالی

، از عمـر مـا      نگـه دار   خمینی را    ،)عج(، حتی کنار مهدي   )عج(یا خدایا تا انقالب مهدي    خدا«
 . »بکاه و بر عمر رهبر افزا

 »آمین یا رب العالمین«
 عبداهللا بندري، بندة حقیر خدا

14/11/63 

                                           
 .»که خدا همیشه با صابران است«.  سورة انفال46 آیه  بخشی از -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»فامیالن«در اصل وصیت  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I هدف من از آمدن به جبهه خدمت به اسالم و مسلمین است. 
I  شهدا و یاد رزمندگان اسالم باشیدهمیشه به یاد. 
I در مراسم دعاي کمیل و نمازهاي جمعه شرکت کنید. 
I به جان امام و امت و براي رزمندگان اسالم دعا کنید. 
I تر به پاي دارید شکوه نماز جمعه را با. 

 جمال :نام
 جمال بنی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
 محترم :نام مادر

 1342 نوزدهم اسفند :تاریخ تولد
  اهواز شهرستان:لدمحل تو
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 بیستم بهمن :تاریخ شهادت
  رقابیه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان گرمسار:مزار
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 جمال جمال بنی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«

 . تر است ه افضلشهید از هم
  2:یجمال نامۀ برادر جمال بنی متن وصیت

 و امت شهیدپرور و همیشه در صحنه و با سـالم بـه              ]ب[با سالم و درود به رهبر کبیر انقال       
 هدف من از آمدن به جبهه این بود که به اسالم و مسلمین خـدمتی کـرده                  .رزمندگان اسالم 

 اگـر مـن شـهید    ،مادر، بـرادر و خـواهر  . باشمباشم و به نداي رهبر کبیر انقالب لبیک گفته       
مادر جان و خـواهر     .  بر سر مزارم گریه نکنید چون گریه به نفع دشمنان اسالم است            ،گشتم
خواهم که همیشه به یاد شهدا و به یاد   اهللا می    کار شما باید زینبی باشد و از امت حزب         ،جان

مازهاي جمعه شرکت کنند و بـه    رزمندگان اسالم باشند و همیشه در مراسم دعاي کمیل و ن          
 کسی که مخالف دیـن      ،اي امت . جان امام و امت و براي سالمتی رزمندگان اسالم دعا کنند          

 مـن  ،بـرادر و خـواهر  .  جنـازة مـن شـرکت نکننـد    3 در موقع تـشییع    ،و قرآن و اسالم است    
بدانید تر خود      ولی این را از برادر کوچک      ،تر از آنم که بخواهم به شما نصیحتی کنم          کوچک

 ، پیروز خواهی شد و اگر پشت به اسالم کنـی          ،اگر با اسالم بودي و به اسالم خدمت کردي        
 4 فقط به جان امام امت دعا کنید و مساجد و دعاهایی           .نابود خواهی شد و دیگر پیامی ندارم      

تـر بـه       مخصوصاً نماز جمعه را هر چه باشـکوه        ،شود شرکت کنید    که در مساجد خوانده می    
  .پاي دارید

 »والسالم«
 27/10/61، جمال جمال بنی

 .  مرا پهلوي شهداي گرمسار دفن کنید،اگر من سعادت داشتم که شهید شوم
                                           

 .»و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید«. 103/ آل عمران -1
 .نوشته است» بنی جمالی«هید نام خانوادگی خود را ش -2
 .»تشیع«در اصل وصیت  -3
 .»دعهاي«در اصل وصیت  -4
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 هاي کلیدي عبارت
I  معین ثبت استوقتضاي الهی به قاجل هر کس در لوح . 
I باید دانست شهادت کمال انسان است. 
I ند شهداي کربال محشور گردااانشاءاهللا خداوند ما را ب. 
I  را بدانید) انقالب(قدر این نعمت. 

 اهللا خلیل :نام
 بهرامی :خانوادگی  نام

 آقا علی :پدر نام 
 معصومه :نام مادر

 1332وپنجم مرداد   بیست:تاریخ تولد
 سمنان  شهرستان:محل تولد
 دیپلم  فوق:تتحصیال

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

 گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي         :مزار
  زادگاهش
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 اهللا بهرامی خلیل
 

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

 2» هللا]کلّه[ و یکون الدین فتنۀوهم حتی التکون لو قات«
اي مؤمنان با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادي دیگر نماند و آئین همه دین خدا              «

 .»گردد
و سپاس خدایی را که ما را به دین توحید هدایت کـرده و مـا را از متمـسکین بـه        حمد   

سپاس خدایی را سزاست که     .  قرار داد  )7( و پیشوایان و امامان    )7(والیت امیرالمؤمنین 
گـذار    سالم و صلوات خداوند بر بنیان      3.سوي اوست   بازگشت جمیع خالئق و آخر کارها به      

 حـضرت محمـدبن     ،رسـول معظـم و شـفیع امـت         حضرت ختمـی مرتبـت،       ،مکتب اسالم 
 فرماندة سـپاه    ،)عج(و با عرض سالم خدمت آقا امام زمان       . )7(و ائمه هدي  ) 7(عبداهللا  

گـذار     رهبـر کبیـر انقـالب و بنیـان         ،نور علیه ظلمت و با درود و سالم خداوند به امام عزیز           
باختگـان   امی پـاك جمهوري اسالمی و با سالم و درود خداوند بر تمامی رزمندگان، بـر تمـ              

 . هاي این مجاهدان بزرگ  سالم بر خانواده با و عال و عاشقان جمالش و4حضرت حق جل
 ،پدر و مادر مهربانم، همسر و فرزندان عزیزم

  5»ان الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا فال خوف علیهم وال هم یحزنون«
 بـر آنهـا هـیچ       ، و اسـتوار ماندنـد     آنان که گفتند آفرینندة ما خداست و بر این سخن پایدار          «

 . »ترس و بیم و حزن و اندوهی در دنیا و عقبی نخواهد بود

                                           
السالم علیک یـا بـن     . السالم علیک یا اباعبداهللا   . اهللا بهرامی   متن وصیت شهید خلیل   «: نامه آمده است    در باالي وصیت   -1

 .»العالمین] النساء [ سیدةۀفاطم
 .در اصل وصیت اضافه است» لهک«واژة . 193/  بقره-2
 .»انا هللا و انا الیه راجعون«.  سورة بقره156اي از آیه  ترجمه -3
 .»جله« در اصل وصیت -4
 . 13/ احقاف -5
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انسان با زندگی و تجمالت آن، انسان با دنیاي مادي خود ماننـد دو قطـب در آهنربـایی             
ماند که همیشه یکدیگر را جذب کرده و هیچ نیرویی قـادر بـه جـدا کـردن ایـن دو قطـب                   

 خدا و جز لطف و عنایات خداوندي و این نعمـت بـزرگ نـصیب                 جز نیروي  ،نخواهد بود 
اي محروم که با زحمت و دردسر فراوان فرزنـدان خـود را تربیـت                  خانواده ؛خانواده ما شده  

مبادا خـداي   . شکرگزار خداوند بوده و قدر این نعمت را بدانید        . کرده و تحویل انقالب داده    
 آل  144خداونـد کـریم در آیـه        ]. کنیـد [ اجـر خـود را ضـایع          و ناکرده کفران نعمت کـرده    

 هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مـرد، کـه اجـل هـر کـس در لـوح              :فرماید  می] عمران[
 هـر کـس از      :فرمایـد   می) 7( حضرت امیرالمؤمنین  1.ضاي الهی به وقت معین ثبت است      ق

  2.گردد مرگ فرار کند به دامان مرگ برمی
ولی باید  . ها خیلی سخت و مشکل است       ي بعضی جان را داوطلبانه تقدیم خدا کردن برا       

امید است که انشاءاهللا خداوند از شما قبول و ما را بـا             . دانست که شهادت کمال انسان است     
 . شهداي کربال محشور بگرداند و همۀ شما را اجر و صبر عطا فرماید

 بـا رنـج   هاي سال هاي زیادي که سال ام در قبال زحمت پدر و مادر عزیزم، حقیر شرمنده      
همـۀ  .  آن نبـودم   3[...] ولی من قدر آن را ندانسته و قـادر           ،و مشقت براي من متحمل شدید     

. تـوان توجیـه نمـود       نمـی ) تحت عنوان تشکر  (این زحمات را با چند کلمه و یا چند جمله           
براي میوة شما مشتري خوبی پیدا شـده و ایـن           . مطمئن باشید که زحمت شما به هدر نرفته       

 شما دیـن خـود      . قدر خود را بدانید    4[...]پاك و حالل مادرم و تربیت سالم        مرهون آن شیر    
مبارك بـاد   . سفید هستید  5شما در برابر خداوند کریم رو     . اید  را به اسالم و انقالب ادا نموده      

 . بر شما این افتخار

                                           
 . است145آیه مورد اشارة شهید . »وما کان لنفس ان تموت اال باذن اهللا کتاباً موجالً« -1
عجـزه  یانّ الموت طالب حثیثٌ ال یفوتـه المقـیم و ال             «):7(یاي است به این جملۀ حضرت عل        جمله شهید اشاره   -2

همانا، مرگ طالبی شتابنده است و آن کس که بر جاي است، از دستش نرود و آن که گریزنـده اسـت، از            « »الهارب
 ).، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدي123خطبه . (»آن نرهد

 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .»روح« در اصل وصیت -5
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  1»لی و لوالدي و للمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر«
» گـردد بیـامرز     ادرم و مؤمنین را در روزي که حساب برپـا مـی           اي پروردگار مرا و پدر و م      «

 . آمین
 کار شما پسر کوچک و گنه

 خلیل
20/10/64 

                                           
 .41/ ابراهیم -1
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم وصیت به حفظ اسالم می. 
I کند االن بار مسئولیت بر دوش ما سنگینی می. 
I سازي کامل انسان است ها براي پاك جبهه رفتن. 
I رسد جر شهید میانسان با شهادت به ا. 

 اسماعیل :نام
 بهروزي :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1348 بیستم آذر :تاریخ تولد
 آباد علی  شهرستان:محل تولد
  دوم متوسطه:تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام
 1365وچهارم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 اسماعیل بهروزي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 اهللا و  امیرالمؤمنین علیـاً ولـی  نّأاهللا و اشهد   رسول1اً محمدنّأاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد       «
 .»2)حجج( المعصومینهالدوا
مـا  ظر و تمنهم من قضی نحبه و منهم من ین      فاهللا علیه   وا  من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد     «

 3.» تبدیالابدلو
 اهللا و    و نایب برحقش حضرت روح     )عج(با سالم و درود بر پیشگاه مقدس آقا امام زمان          

با سالم بر خانوادة محترم شهدا،      و   4اهللا منتظري   مقام رهبري آیت    با آرزوي سالمتی براي قائم    
م و درود   ریان توحید و بـا سـال      کاسرا، مفقودین و با آرزوي پیروزي براي کفر ستیزان و لش          

 . اهللا و شما پدر و مادرم به شما امت حزب
 با  :1348، متولد   1551 فرزند ابراهیم، شناسنامه     ،نامۀ بندة حقیر اسماعیل بهروزي      وصیت 

 ،المـذنبین   المرسـلین و شـفیع       خـتم  ،سالم و درود و تهیت فراوان بر خاتم اولیـاء و اصـفیاء            
ابـن    متقیـان حـضرت علـی      و بـا سـالم و درود بـه مـوالي             )6(حضرت محمـد امـین    

ــب ــضرت حجــت  )7(ابیطال ــدس ح ــشگاه مق ــه پی ــا ســالم و درود ب ــن   و ب حــسن الاب
 که دنیا در انتظار براي فرج حضرتش در انتظار است و با سـالم و درود بـه                   )7(عسگري

اهللا    و با سالم بر قائم مقام رهبري حضرت آیت         )عج( امام زمان  برحقاهللا، نایب     حضرت روح 
ی زنـدگی   یهـوا   ما اآلن در بـرِ     . به پیشگاه مقدس شهداي جنگ و انقالب       منتظري و با سالم   

. کنـد   شود و بار مسئولیت بر دوش مـا سـنگینی مـی             تر می    که مسئولیت بس سنگین    مکنی  می
 ،اي بنویـسیم    نامـه    گفتم براي چندمین بار وصیت      و خواهم به جبهه بروم     طبق معمول باز می   

بـار اسـت کـه خـوب بـه            کردم که انسان فقط یک      میداشتم فکر   . بار فرجی باشد    شاید این   

                                           
 .»محمد«در اصل وصیت  -1
 .»ج ح«در اصل وصیت  -2
مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفـا کردنـد، پـس                  برخی از آن مؤمنان بزرگ    «. 23/ احزاب -3

 .»برخی بر آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند
 .تعلیقات. ك.ر -4
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ها کـه در جبهـه باشـد و          هر چند سال   ،رسد   که به شهادت می     است وقت  رود و آن    جبهه می 
بار است کـه انـسان بـا همـۀ اخـالص پـا را بـه جبهـه                     اجر شهید را هم بگیرد ولی آن یک       

هست کـه بـراي یـک       سازي کاملی     ها براي پاك   کنم که همه جبهه رفتن      گذارد و فکر می     می
آید و من این مطلب را با ماندن در جبهه و حسرت بردن بـه رفـتن                   وجود می    لحظه آخر به  

طبق معمول انشاءاهللا نزدیک عملیـات اسـت و مـن           . رسانم  شهیدان براي خودم به اثبات می     
 ؛ اما چه باید وصیت کنم تا حق تمام مردم را ادا کـرده باشـم               ،نامه بنویسم   خواهم وصیت   می
هـاي مکتـب بـه اطمینـان رسـاندن          وصیت به حفظ اسالم و دل را با غلطاندن در برنامـه            اال

شما که بندهاي دلتان را با بندهاي دنیـا         . روید   به کجا می   ،هاي قالبی    انسان  اي بعضی از شما  
ایـد و خـود     دراز عمر را براي خود محاسبه کرده]و [اید و با آرزوهاي دور      محکم گره کرده  

 هـاي محـروم را     هـاي انـسان    اید که هیچ دردي از دردها و رنج         ی محکم کرده  یاه را در قالب  
هاي دردآلـود مـادران       درپی امام و گریه     اید تا نداي پی     کنید و گوش خود را گرفته       درك نمی 

هـاي مـردم را بـه        اید تا مـصیبت     هایتان را بسته   شهید داده و کودکان یتیم را نشنوید و چشم        
هیچ چیز این بنـدهاي دنیـا را از جـان            )7(ایستید که به قول علی     دیگر بار ب   .چشم نبینید 

کند اال استقامت و مبارزه با نفس و شیطان درون و بیرون که خداوند همـۀ مـا    شما پاره نمی  
 . کند را در راه عشق به خود آزمایش می

 
 زیبد که در بـستر بمیـرد شـیر نـر            این نمی 

 
 تـر   بـار اسـت در سـنگر بـسی فرخنـده            مرگ یک  
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 هاي کلیدي عبارت
I اگر انسان جانش را به چیزي کمتر از بهشت بفروشد مغبون است. 
I توانیم تحمل کنیم که اسالم مورد هجوم قرار گیرد ما نمی. 
I ام من با چشم باز و آگاهی کامل این راه را انتخاب نموده. 
I در کارهایتان اخالص داشته باشید. 
I امام را تنها نگذارید. 
I ا پر کنیدها ر جبهه. 
I شهادت آرزوي من است. 
I خودتان را وقف اسالم نمایید. 
I کنید براي رضاي خدا کنید هر کاري می. 

 محمود :نام
 بیاریان :خانوادگی  نام

 رحیم :پدر نام 
 صدیقه :نام مادر

 1342 بیستم مهر :تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول ــرمن از تواب ــتاي گ  در روس

 شهرستان شاهرود
  دانشجوي دورة کارشناسی:تحصیالت

  بسیج:کننده رگان اعزاما
 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمود بیاریان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا فیقتلـون و      تلون فی سبیل  ا یق ۀالجن لهم   نّأموالهم ب أنفسهم و   أان اهللا اشتري من المؤمنین      «

ن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبـشروا          آه و االنجیل و القر     فی التوری   علیه حقاً  یقتلون وعداً 
  1.» هو الفوز العظیمکببیعکم الذي بایعتم به و ذل

خدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کـرده، آنهـا در راه خـدا جهـاد                 « 
 بـر   این وعده قطعی اسـت    . کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند              می

قرآن یـاد فرمـوده و از خـدا باوفـاتر بـه عهـد          ست که در تورات و انجیل و       ا خدا و عهدي  
کیست؟ اي اهل ایمان شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده بـا خـدا بـه                     

 . »حقیقت سعادت و فیروزي بزرگی است
 نّأشـهد   أده و رسوله و      عب اً محمد نّأشهد  أاهللا وحده ال شریک له و        ن ال اله اال   أشهد  أ« 
 ». المعصومین حجج اهللاه و اوالداًمیرالمؤمنین علیأ
 ، اگر گناهانم را نبخشی    ،پروردگارا. دانی و از احوال من با خبري         خودت می  2[...]خدایا   

 از تـو عاجزانـه      ، خانه کـی را بـزنم و بـه چـه کـسی روي بیـاورم؟ پروردگـارا                  پس من درِ  
. ن درگذري و مرا در قیامت در زمرة شـهیدان قـرار بـدهی             خواهم که از سر تقصیرات م       می

باري براي سفر آخرت ندارم، ولـی امیـد زیـاد بـه                اگرچه روي سیاه هستم و کوله      ،خداوندا
 . فضل و بخشش تو دارم چرا که تو رحیمی، تو کریمی

 اي درویش جـان ده در طریـق عاشـقی          3گفت
 

 4کار دشواري بفرما این خود آسان مـن اسـت          
شود و چـون گلـی اسـت کـه            درخشد و ناپدید می     ان انسان مانند شهابی است که می      ج  

رود و طعمـه رهزنـان    اگر این جان را به خدا نفروشی از کف مـی . شود شکفد و پرپر می   می
خواهید چه چیزي را      خرد، لذا شما می     خدا این جان شما را که خود داده است می         . گردد  می

                                           
 .111/ توبه -1
 .خوانا نیست -2
 .»گفته«در اصل وصیت  -3
 .باشد شعر از عزیزاهللا درویش دهکی شاعر قرن نهم هجري می -4
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اگر انسان جانش را بـه چیـزي کمتـر از           .  با بهشت برابري کند    در مقابل جانتان بگذارید که    
ام همواره دنبال خـود بـودم و هـواي             من که در زندگی    ،خدایا. بهشت بفروشد مغبون است   

نفس و شهوت بر من غالب شده بود، فقط در آرزوي رحمت تو زنده هـستم و نعمـت تـو                
 .بیش از همۀ اینها است

. گفتنـد، ظـاهر زیبـاي دنیـا فـریبم داد          و از حق برایم می      آن روز که در دنیا بودم      ،خدایا 
 .  تو خودت بپذیر و از سر تقصیرات من درگذر،خدایا

در   چـه بهتـر کـه   ،کنـد    آفتاب زندگی زود غروب می     ،پدر و مادر و برادران و خواهرانم       
ه ایـد تـا در را   اگر شما مرا روانۀ کـربال کـرده    . طول این مدت کم انسان راهش خدایی باشد       

چه افتخاري باالتر از اینکـه کـسی         . پس دیگر ناراحتی ندارد    ،خدا و حسین او جانبازي کنم     
  .کرده باشید) 3(فرزندش را فداي حسین فاطمه

 امیـدوارم کـه مـرا ببخـشید و         ، اگر نتوانستم که فرزند خوبی برایتـان باشـم         ،پدر ومادرم  
وسیلۀ نوکر خود صدام       ستمگر به  مریکايآدانید    طور که می    همان ، اي ملت عزیز   .حالل کنید 

 خـود نهـال      خـام  اش به میهن اسـالمی مـا هجـوم آورد تـا بـه خیـال                 ریان کفر بعثی  کو لش 
تـوانیم تحمـل    گر باشـیم و نمـی      توانیم نظاره    لذا ما نمی   ،جمهوري اسالمی ما را از بن برکند      

جبهـه را واجـب      لذا به امر حضرت امام که رفتن به          ؛کنیم که اسالم مورد هجوم قرار بگیرد      
 حـال در ایـن راه      .ایم تا به وظیفه و تکلیف خود عمل نمایم          هاي نبرد شده     عازم جبهه  ،کرده

گویم تا دیگران نگویند که     اینها را می  .  راضی هستم به قضاي خداي متعال      ،هر چه پیش آمد   
تخـاب  کورکورانه در این راه قدم گذاشته است بلکه با چشم باز و آگاهی کامل این راه را ان                 

 . ام نموده
 توانـستید اگر .  دوست ندارم که مجلس عزایم را زیاد سر و صورت بدهید         ،برادران عزیز  

 . یک مجلس مختصر برایم کافی است
 سعی کنید که دیگران را هم با برخوردهایتان جذب پایگاه کنیـد و              ،برادران عضو پایگاه   

رهایتان اخالص داشته باشید که     مواظب باشید که نقطه ضعفی از شما مشاهده نشود و در کا           
 . عیه کمیل، ندبه و توسل را فراموش نکنیدددارید و ا
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

و ما   [ظرت و منهم من ین    نحبه یهم من قض  فمنمن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه         «
  1.»]بدلوا تبدیالً

 موسی زمان، خمینـی کبیـر و سـالم بـه شـهیدان بـه                شکن قرن،   سالم به روح خدا، بت     
خفته که با ایثار خون خویش درخت اسالم را آبیاري کردند و سالم بر خـانوادة شـهدا          خون

چنین فرزندانی تربیت کردند و سالم به امت شهیدپرور که با مال و جان خود در راه                   که این 
 شهادت ارثـی اسـت   .بسیار حق دارندکنند و سالم به پدر و مادرم که بر من      اسالم جهاد می  

 . برند به ارث می) 7(که عاشقان حسین از امامشان حسین
کنیـد کـه رهبـري     حالتان که در زمانی زنـدگی مـی        خوشا به  ،اي برادران و اي خواهران     

قدر خودتان را بدانید و مبادا که دست از امـام عزیـز برداریـد کـه اگـر             . چون خمینی دارید  
مـا هنـوز    . د و او را یاري نکنید، خداوند شما را دچار عذاب خواهد کرد            دست از او برداری   

 خداوند یک نعمت عظیمی به ما       .ها هم نخواهیم شناخت     به این زودي   ایم و   نشناخته امام را 
 2ارزعطا فرموده است و وظیفۀ ما هم ایـن اسـت کـه از ایـن نعمـت بهـره ببـریم و شـکرگ           

 . خداوند تبارك و تعالی باشید
کنید براي رضاي خدا کنید و خودتـان را وقـف اسـالم             هر کاري می   ،ادر و خواهر  اي بر  

نی اسـت و یـک   اایـن دنیـا دار فـ   . نمایید تا در پیشگاه خداي تبارك و تعالی روسفید باشید     
عنـوان     مـن بـه    ، خالصه . پس چه بهتر که شهید شود      ،رسد  روزي هم عمر انسان به پایان می      

شما تقاضا دارم این است که امام را تنها نگذاریـد و بـه او   تر چیزي که از      یک برادر کوچک  
عزیـز در دسـت   ] ي[ها را پر کنید و نگذارید که وطن عزیزمان و کـربال     ، جبهه 3یاري نمایید 

                                           
مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کـامالً وفـا کردنـد پـس           برخی از آن مؤمنان بزرگ    «. 23/ احزاب -1

» و مـنهم  «،  »فمـنهم «در اصل وصیت به جـاي       . » کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده       برخی به آن عهد ایستادگی    
 .آمده است

 .»شکرگذار«در اصل وصیت  -2
 .»نماید«در اصل وصیت  -3
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خواهد که شـهید در       شهادت آرزوي من است که اگر لیاقت داشته باشم، دلم می          . کفار باشد 
 . راه خدا شوم

ــدن آرزوي   ــشته ش ــت ک ــتدر راه دوس  ماس
 

  تـشنه بـه خـون گلـوي ماسـت          چهاگر دشمن 
 در  ، دوست ندارم کسی که پیرو خط امام نیست و والیت فقیه را قبول ندارد              ،و در پایان    

 .  جنازه حاضر شود و زیر تابوت من را بگیرد1تشییع
 » اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر2]و[سالم الو«

 

 :  خودم بگویممادر و برادران و خواهران چند کالمی به پدر و
 ، اي پدر و مادرم    .سالم بر تو مادر و سالم بر شما برادران و خواهرانم           سالم بر تو اي پدر و     

دانـم کـه شـما      اي پدر مـی .اید تا من را بزرگ کردید      اي کسانی که براي من زحمت کشیده      
هـا کـه شـما بـراي مـن       ام اذیت کردم و شـما را آزار دادم و چـه رنـج            در طول زندگی  ] را[
اي مـادرم، اي  .  ولی امیدوارم که مـرا ببخـشی       ،شما خیلی بر گردن من حق دارید      . کشیدیدن

 اي مـادرم  .طوالنی براي من بیدار خوابی کشیدي تا من را بزرگ کردي] ي[ها کسی که شب 
این را به خدا قسم قبول دارم که من موجـب  . ها و چه آزارها که من به تو ندادم  چه زحمت 

خاطر امـام و اسـالم از مـن بگـذر کـه اگـر تـو                   ولی تو هم بیا و به     . ماذیت و آزار شما بود    
نگذري، من در آن دنیا جواب خدا را چه بدهم؟ و اما خوشا به حالتان که فرزندتان را براي                   

بـه  ] را[خوشا به حالتان که فرزند خود       . رضاي خدا به جبهه فرستادید تا از اسالم دفاع کند         
 3وخداوند به شما صبر دهد و شـما را جـز          . میدان کردید دست خود کفن پوشیدید و روانۀ       

مبادا که در مرگ من ناراحتی کنیـد و گریـه و زاري نماییـد، بلکـه شـما           . صابرین قرار دهد  
 . جا بیاورید و صبر داشته باشید  بسیار خوشحال باشید و شکر خدا را به

مبادا دسـت از  . وار باشید  شما باید حسین،اي برادرانم. شما برادران و خواهرانم  بر  سالم   
 ،اي خـواهرانم  .  دست برداشتن از قرآن و خدا اسـت        ،امام بردارید که دست برداشتن از امام      

مبادا خدایی نکـرده    .  زندگی کنید  )3(و باید مثل حضرت زینب     وار باشید   شما باید زینب  

                                           
 .»تشیع«در اصل وصیت  -1
 .اضافه است» واو«واژة  -2
 .»جز«در اصل وصیت  -3
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بـاس از    و امـا اینکـه در خانـه تعـداي ل           .طوري در زندگی رفتار کنید که خدا را بدش بیاید         
 توپ والیبال خانـه     . به افراد کتابخانه تحویل دهید     ،اید   اگر آنها را تحویل نداده     ؛ها هست   بچه
 چند عـدد کتـاب در خانـه اسـت،     . آن را هم به برادران مسئول کتابخانه تحویل دهید    ،است

بـدهکار   ریال به کتابخانـه  200 مقدار . ببرید کتابخانه تا از آن استفاده کنند،اگر الزم نداشتید 
خداوند شما را صبر عنایت بفرماید و خدا توفیق خدمت به اسالم            .  شما آن را بدهید    ،هستم

 . به همۀ شما عنایت بفرماید
 » اهللا و برکاتهرحمۀ علیکم و 1]و[سالم الو«

 
، 1342نامه محمود بیاریان، اعزامی از امامـشهر، گـرمن پـشت بـسطام، تـاریخ تولـد                  وصیت

  A 349- 600A- AAشماره پالك ، 1013شماره شناسنامه 
 .) بخوانندتا روز روزه بدهکار هستم و نماز قضا هم دارم، بدهید 3در ضمن (
 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و              اهللا ان«

 اه مـن اهللا فاستبـشرو     هد و االنجیل و القرآن و من اوفی بع        ته التور  علیه حقاً فی   اًیقتلون وعد 
 2.» به و ذلک هو الفوز العظیم الذي بایعتمکمعبیب
کنند    و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده آنها در راه خدا جهاد می                خدا جان «

طعی است بـر خـدا   که دشمنان دین خدا را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند این وعده ق     
. و عهدي است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر بـه عهـد کیـست            

خود در این معامله بشارت دهید که این معاهـده بـا خـدا بـه حقیقـت       هاي اهل ایمان شما ب   
 .»سعادت و فیروزي بزرگی است

 نّأشـهد   أ عبـده و رسـوله و        اًن محمـد  أاشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد             «

                                           
 .اضافه است» واو«واژة  -1
 .111/ توبه -2
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 .» اهللاحجج المعصومین ه و اوالداًمیرالمومنین علیأ
 

 گفته اي درویـش جـان ده در طریـق عاشـقی           
 

 1کار دشـواري بفرمـا ایـن خـود آسـان اسـت             
  

دنبال خود بودم و هواي نفـس و شـهوات بـر مـن                م همواره به  ا   من که در زندگی    ،خدایا 
. رزوي رحمت تو هستم و نعمت تو بیش از همه اینهاسـت  فقط در آ  ، خدایا .غالب شده بود  

پروردگـارا، تـو   . ظـاهر زیبـاي دنیـا فـریبم داد     ،گفتند بارخدایا، آن روز اگر از حق برایم می       
 جـان انـسان ماننـد    ،آري بـرادر . ات درگـذر  خودت بپذیر و از سر تقصیرات این عبد ذلیـل        

شـکفد و پرپـر     اسـت کـه مـی   شـود و چـون گلـی       درخشد و ناپدید می     شهابی است که می   
خدا این  . گردد  رود و طعمه رهزنان می       از کف می   ، اگر این جان را به خدا نفروشی       ؛شود  می

خواهید چه چیزي را در مقابل جانتـان          خرد لذا شما می      می ، که خود داده است    ،جان شما را  
بفروشـد  اگر انسان جانش را به چیـزي کمتـر از بهـشت             . بگذارید که با بهشت برابري کند     

 .مغبون است
 نـوکر خـود     ۀوسـیل    ستمگر به  ]ي[دانید آمریکا   طور که می    اي ملت عزیز و قهرمان، همان      

 ما هجوم آورد تا به خیال خـام خـود نهـال              اش به میهن اسالمی     صدام و لشکریان کفر بعثی    
 تحمـل   تـوانیم   گر باشیم و نمی     توانیم تنها نظاره     لذا ما نمی   .جمهوري اسالمی را از بن برکند     

 بدین لحاظ بـه امـر حـضرت امـام کـه             .کنیم که اسالم عزیز مورد هجوم اجانب قرار بگیرد        
ایم تا به وظیفه و تکلیف خود عمل  هاي نبرد شده     عازم جبهه  ،2رفتن به جبهه را واجب کرده     

 قـدم گذاشـته اسـت    4]راه [گویم تا دیگران نگویند که کورکورانه در این         اینها را می  . 3یمینما
 طـور کـه تـا بـه          همان ،این مردم . ام  با چشم باز و آگاهی کامل این راه را انتخاب کرده          بلکه  

اید، او را یاري کنید و مبادا که او را تنهـا بگذاریـد و بدانیـد کـه تـا                       حال امام را یاري کرده      
 پیروز و سرافراز خواهید بود و اما پـدر و مـادر و              ، در خط او هستید     و موقعی که شما با او    

                                           
 .زاهللا درویش دهکی شاعر قرن نهم هجري استشعر از عزی -1
هـا   تواننـد در جبهـه   داند و بارها به حضور افـرادي کـه مـی    امام خمینی حضور در جبهه را حد یک عبارت الهی می   -2

 ).427، ص18 همان، ج-271، ص18صحیفه امام، ج(اند  تأکید ورزیده است از آنجمله
 .»نمایم«در اصل وصیت  -3
 .جا افتاده است -4
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 چـه بهتـر کـه در طـول ایـن            ؛کند  ان و خواهرانم، آفتاب زندگی انسان زود غروب می        برادر
اید تـا در راه   پدر و مادرم، اگر شما مرا روانه کربال کرده.  راهش خدایی باشد1[...]مدت کم   

 چه افتخاري بـاالتر از      . پس دیگر هیچ ناراحت نباشید     ،او جانبازي کنم  ) 7(خدا و حسین  
پـدر و مـادرم، اگـر       . اهللا علیه کـرده باشـد        فداي حسین فاطمه سالم    اینکه کسی فرزندش را   

خـواهم و امیـدوارم کـه مـرا ببخـشید و               معذرت می  ،نتوانستم که فرزند خوبی برایتان باشم     
 اگـر   .حالل کنید و بدانید که دوست ندارم که مجلس عزایم را زیاد سـر و صـورت بدهیـد                  

 سعی کنید که دیگران     ،برادران عضو پایگاه  اي  . توانستید یک مجلس مختصري برایم بگیرید     
 از خود بـروز ندهیـد     ضعفرا با برخوردهایتان جذب پایگاه کنید و مواظب باشید که نقطه            

تان اسالم عزیز باشد و در کارهایتان اخالص داشته باشـید کـه انـشاءاهللا                 و همیشه هم و غم    
مندم که مرا حالل کننـد و         تقاضا از تمام برادران     ،در آخر . دارید و بدانید که خدا با شماست      

 .اند مرا ببخشید اگر بدي از من دیده
 خداحافظ

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم و علیکم و «
 2/65[...]/30مورخ 

  رزمندگان اسالم نهایی و پیروزي3[...]به امید 
 محمود بیاریان

 4 [...]شاهرود
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا فیقتلـون و       یقاتلون فی سبیل   ه المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجن        شتري من ان اهللا ا  «

به درستی که خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهـشت خریـداري کـرده                  «. 5»یقتلون
                                           

 . خوانا نیست-1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 . سورة توبه111بخشی از آیه  -5
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ند و یا اینکه خـود کـشته   شک  دین را میدشمنانکنند و   که در راه خدا جهاد می    آنهایی است
دایی که مالک مطلق هستی است و اوست قادر و توانـا و همـه چیـز از                   سپاس خ  .شوند  می

و بـا درود و سـالم بـر یگانـه           . خاطر اوسـت    مان به   زندگی. خاطر اوست   مان به    رفتن .اوست
لتراب المقدم  ابن الحسن العسگري روحی ارواح العالمین        حجۀمنجی عالم بشریت حضرت     

رجع شیعیان جهان و درود خدا بر تمـامی  م بزرگ و نایب برحقش حضرت امام خمینی      الفدا
هاي نبرد حق علیـه باطـل کـه در حـال پاسـداري از قـرآن و اسـالم عزیـز                        ایثارگران جبهه 

و سالم بر تمامی شهداي راه حق و حقیقت که خونشان درخت تنومنـد اسـالم را          . دنباش  می
ر پریشانم و یا از زیادي از ایمان ناقصم و یا از افکا    . دانم چه بگویم    خدایا، نمی . آبیاري نمود 
 ، که از سر تقـصیرات ایـن حقیـر درگـذر           قسمالسالم    حق ائمه اطهار علیه     بارالها، به . گناهانم

پروردگارا، در  . بار کم است و هیچ نیست       ۀ  چرا که راه طوالنی و دراز و سخت است و توش          
ن چیز مـن جـانم   خدایا، باالتری. هایت چیزي ندارم که در راه تو بدهم مقابل این همه نعمت  

ارزش را به هر نحو کـه بخـواهی در راه             است که آن را خودت عطا فرمودي و این جان بی          
دانیم کـه تکلیفـی کـه اسـالم بـر مـا               اي برادر و خواهر، ما فقط این را می        . کنم  تو هدیه می  

واجب نموده انجام دهیم و هدف اصلی ما هم این است که به تکلیف خود عمـل نمـایم و                    
دانیـد    طور که می    برادران و خواهران، همان   .  باز ما پیروز هستیم    ،اه هر چه پیش آید    در این ر  

ـ         .مبادا که خدایی نکرده امام عزیزمان را تنها بگذارید          1رو ه شما دست از او برنداریـد و دنبال
ها حضور فعال داشته باشید و دست از دامن روحانیت برنداریـد چـرا                او باشید و در صحنه    

 مـا را یـاري کـن تـا بـه            ا،خداونـد . داریم از زحمات روحانیت بوده و هست      که ما هر چه     
کس دیگر فکر نکنیم و تا آخرین نفـس از انقـالب     و جز تو به هیچ    2میمان عمل نمای    تکلیف

دانی عمر انسان یک روزي به پایـان          طور که می     همان ،اي برادر و خواهر   . اسالمی دفاع کنیم  
 پس چه بهتـر کـه عاشـقانه زنـدگی کنـد و              ،هد رفت خواهد رسید و به سوي خدایش خوا      

. ارزش خـود را در راه اسـالم عزیـز فـدا کنـد            عاشقانه هم از دنیا برود و انسان این جان بی         

                                           
 .»دنبال رو«در اصل وصیت  -1
 .»نمایم«در اصل وصیت  -2
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 1. در این راه مقدس صبر و استقامت داشته باشید که خداوند با صابران اسـت               ،برادران عزیز 
 شـما هـیچ   ، انتقـال دهـد بـه آن دنیـا     اگر خداوند خواست که ما را از این دنیا  ،پدر و مادرم  

ناراحت نباشید و صبر را پیشه خود سازید و همیشه به فکر اسالم عزیز باشید و بدانیـد کـه         
پدر و مادرم شـما     . هیچ افتخاري از این باالتر نیست که انسان در راه خدا جانش را فدا کند              

 کنم بلکـه موجـب اذیـت و         حق بزرگی بر گردن من داشتید و من نه تنها نتوانستم آن را ادا             
خواهم که مرا حالل کنید و امیدوارم که خداوند شـما             آزار شما بودم لذا از شما عاجزانه می       

 مـرا   ،انـد   خواهم که اگر از من بدي دیده        ادران و خواهرانم می   را از صابران قرار دهد و از بر       
اند  تی و یا بدي دیده   از کلیه برادرانی که خداي نکرده از این حقیر جسار          ،ببخشند و در آخر   

 :اي عزیز. خواهم که مرا ببخشند و مرا حالل نمایند می
 جـــز خـــدا بنـــدگی حیـــف اســـت حیـــف

 
ــی  ــف   ب ــت حی ــف اس ــدگی حی ــالش زن  وص

 همه شما مخصوصاً امام بزرگوارمان را از خداوند خواهـانم           دیگر عرضی ندارم جز سالمتی     
 . نهایی دست یابندو امیدوارم هر چه زودتر رزمندگان عزیزمان به پیروزي

 اهللا التوفیق و من
  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 محمود بیاریان
  گرمناعزامی از شهرستان شاهرود

 23/2/64مورخ 
 البته تا این تاریخ این مقـدار     .در ضمن من دو روز روزه بدهکار هستم و نماز قضا هم دارم            

 .22/2/64روزه بدهکار هستم یعنی تا تاریخ 
 » اهللا و برکاتهرحمۀ علیکم و 2]و[والسالم «

                                           
 .»واصبرو ان اهللا مع الصابرین«.  سورة انفال است46اشاره شهید به آیه  -1
 .اضافی است -2
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 هاي کلیدي عبارت
I شود تر از عسل می رینیشهادت در نزد پاکان ش. 
I اند بخش اسالمی چشم امید به ادامۀ مبارزات و انقالبمان دوخته هاي آزادي کلیه جنبش. 
I زمایش هستندها در همه حال در آ تمامی انسان. 
I                باید در خدمت به انقالب اسـالمی و اطاعـت از رهبـري انقـالب از جـان و مـال و همـه چیـز

 .بگذریم
I قرآن را فرا بگیرید. 
I را بدانید،قدر امام امت، این نعمت بزرگ الهی . 
I خودتان را به اخالق اسالمی بیارایید،برادر و خواهرانم . 
I رگی غیر از شهادت بمیردجاي تأسف است که انسان در عصر شهادت با م. 
I                 7(فرزندم حسین را طوري به اخالق اسالمی و کردار نیکو بیارایید که با دیدن او یاد حسین (

 .ها زنده شود در ذهن

 جبرئیل :نام
 بیدقی :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 زهرا :نام مادر

 1338 هفتم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  دیپلم:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363فند ودوم اس  بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 جبرئیل بیدقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا االعظـم امـام     بقیـۀ  مخـصوصاً    )7(با درود و سالم به همۀ انبیاء و اولیاء و ائمه اطهـار            

 خمینی کبیـر و     ،الشأن   امام عظیم  ،شبرحق و نایب    ،وحی و ارواحنا العالمین له الفداء      ر ،زمان
با درود و سالم به کلیه شهدا از شهداي صدر اسالم تا شـهداي جنـگ تحمیلـی و شـهداي                     

دهندگان راه شهدا و یاري کنندگان دیـن خـدا و     این ادامه ،آینده اسالم و رزمندگان کفرستیز    
هـاي    م بر کفر جهانی و برافراشته شـدن پـرچم توحیـد بـر فـراز کـاخ                 به امید پیروزي اسال   

 .کنم ام را آغاز می نامه ار وصیتاستکب
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

و آن کسی را کـه در   «1.»موات بل احیاء ولکن التشعرونأاهللا   سبیلفیوال تقولوا لمن یقتل    «
 لیکن همه شـما ایـن حقیقـت را        راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زندة ابدي است و           

هاي   قلب خاطر  بهآري، شهادت و خیلی از مسائل طرح شده در قرآن کریم            . »نخواهید یافت 
. زنگارزده و علم و عقل محدودي که داریم قابل درك نیست ولـی وجـود داشـته و دارنـد                   

 و تزکیـه    هاي پاکی که با ایمان کامل و اعتقاد قلبی به خداونـد متعـال و گفتـار انبیـاء                   انسان
است کـه شـهادت در نـزد         گونه نیستند و به همین علت       اند که این    نفسشان به مقامی رسیده   

ایم که شب عاشورا یـاران   شود و خوانده    تر از عسل می     شیرین 2» من العسل  یحلأ«این پاکان   
 با هـم شـوخی      ،دانستند فردا باید به شهادت برسند        حتی پیرمردان که می    ،)7(امام حسین 

 که بـراي   ،هاي صدر اسالم    و حوادث و رشادت    3خوشبختانه این وقایع  . خندیدند  یکرده و م  
 در انقالب اسالمی به خوبی تفسیر شده و نمونۀ این حرکـات در  ،انسان غیرقابل درك است  

ایمان کامـل و بـدون    هاي پاك و با شود که انسان زمان حاضر که مکرر تاریخ است دیده می       
                                           

 .154/ بقره -1
) 7(، کـه در کـربال از امـام حـسین    )7(بن الحسن، فرزند بزرگ امـام حـسن     پاسخ حضرت قاسم   اشاره دارد به   -2

اي پسرك من، مـرگ نـزد تـو چگونـه      : آیا من هم به همراه یارانت کشته خواهم شد؟ امام در پاسخ پرسید            : پرسید
 )اد محدثیفرهنگ عاشورا، جو (.تر است از عسل شیرین. حلی من العسلأ: است؟ قاسم شجاعانه پاسخ داد

 .»وقایا«در اصل وصیت  -3
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شـکافند و در همـه حـال بـه      هاي دشمنان را می م فشرده و سینه  هایشان را به ه    تزلزل دندان 
 کـه مـدعی خداشناسـی       ،اگر این اعتقاد قلبی در مـسلمانان      . زنند  مرگ در راه خدا لبخند می     

گونـه متفـرق،       بـدون شـک قریـب یـک میلیـارد مـسلمان ایـن              ،آمـد   وجـود مـی      به ،هستند
شدند که از این لحاظ جاي        ا نمی ه خور، بندة زر و زور و زیور و مستعمرة ابرقدرت           توسري

 ولی در عین حال باید از یاد نبریم که مردم جهـان بـه دنبـال یـک     .بسی تأسف و تأثر است   
 مکتـب حیـاتبخش اسـالم اسـت تـا         ۀگردند و زمینۀ بـسیار مناسـب بـراي عرضـ            منجی می 
و مـسلمان  اکنون چه آن انقالبیون بیـدار  . شان به آنها برگردانده شود    هاي به یغما رفته    ارزش

بخـش    هاي آزادي  از شیعیان جنوب لبنان گرفته تا افغانستان و فیلیپین و اریتره و کلیه جنبش             
اند و چه آن مستـضعفانی کـه بـا            اسالمی که چشم امید به ادامۀ مبارزات و انقالبمان دوخته         

 هـاي مختلـف بـه      سمیها در شعارهاي فریبنده و نوظهور و ا        کننده ابرقدرت  هاي غافل   الالیی
شوند که ایـن شـعارها سـرابی بـیش نبـود و       خواب غفلت فرو رفته بودند و تازه متوجه می 

زننـد و صـداي    حال فریـاد مـی    بینند با زبان هاي انسانی خودشان را از دست رفته می    ارزش
هـا    طلبند، هر چنـد کـه بعـضی         شود که ما را به یاري می        مظلومیتشان با گوش دل شنیده می     

 2]...[ باشند ولی آنها به فریاد ما وایثار و تـالش مـا              1]...[و قلم و زبان     شاید با سالح تفنگ     
پس باید عزممان را جزم و با پیروزي بر مـزدوران بعثـی زمینـه را مهیـاتر و بـا اسـتمداد از             

 این مـسئله    ۀ البته الزم  .عنوان یک مکتب کامل به آنها عرضه داریم         خداوند متعال اسالم را به    
هـاي کفـر و شـرك ظـاهر           زي است و سپس با هر مانعی که بـا چهـره           در وهله اول خودسا   

 به مبارزه برخیزیم و از هیچ تالش و کوششی       ،هاي مقدس تحقق نیابد    شوند تا این آرمان     می
دریغ ننموده و در مقابل مشکالت چون کوه استوار باشیم و بدانیم که براي تحقق هر آرمان                 

اگر تـاریخ صـدر اسـالم را مطالعـه نمـاییم،            . پذیر نیست   مقدسی بدون سختی و رنج امکان     
 چه مـشکالتی را متحمـل       )7( و یا حضرت علی    )6(شویم که خود پیامبر     متوجه می 

 که با کشیده شـدن خلخـال از پـاي زن یهـودي              یها نمودند و همان امام پاک      شدند و جنگ  
 . چکد  در مقابل ظالمان و کفار و منافقان و میدان نبرد از شمشیرش خون می،گرید می

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
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اینها پیشوایان دینمان و الگوي مکتبمان هستند که ما بایـد زندگیـشان را سرمـشق خـود          
البته شـاید بعـضی از مـشکالت و         . قرار بدهیم و خداي نخواسته مسلمان یک بعدي نباشیم        

ان نباشد ولی خیر و صالح و رستگاریمان در آن خواهـد             طبعم  ها و یا جنگ موافق     دشواري
ن أ و هو خیر لکـم و عـسی    شیئاًان تکرهوأ لکم و عسی و هو کرهال  تالقکتب علیکم   «. بود

هـا    و بدانیم که هر چند تمامی انـسان 1»نتم ال تعلمونأ و هو شر لکم واهللا یعلم و         تحبوا شیئاً 
در همه حال در آزمایش هستند ولی در این برهـه از تـاریخ ملـت مـسلمان ایـران در یـک                   

 بایـد در خـدمت بـه انقـالب اسـالمی و اطاعـت از                .سـت آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته ا     
چیز بگذریم و از هیچ تالش و کمکی دریغ ننمـاییم تـا         رهبري انقالب از جان و مال و همه       

 و شهداي گرانقـدر     )7(فرداي قیامت در پیشگاه خداوند متعال و انبیاء عظام و ائمه اطهار           
 . روسفید و سربلند باشیم

 واقعاً حیف و جاي تأسف است که یک مسلمان بـا کتـاب   ،اهللا برادران و خواهران حزب  
از شـما   .  آشـنا نباشـد و نتوانـد آن را بخوانـد           ، این کالم خدا یعنی قرآن مجیـد       ،اش  آسمانی
 مخـصوصاً آیـاتی کـه دربـارة معـاد و           ،خواهم که قرآن را فرا بگیرید و به معـانی آیـات             می

رصد اعتقاد قلبی خودتان را بررسـی و         بیشتر بیندیشید و با مراجعه به خود د        ،شهادت است 
بـه مـزار شـهدا بیـشتر برویـد و           . در صورت ضعف، نفـسِ شـرور را بـه محاکمـه بکـشید             

و از خداوند   . هایشان را مطالعه و بر روي قبرشان به اهداف و راهشان تفکر کنید              نامه  وصیت
 قـدر امـام     .داشت نمایید که با انقالب اسالمی و وجود امام ما را گرامی             2اريزمتعال سپاسگ 

 را بدانید و از رهروان راهش و در اطاعـت از فـرامینش کوشـا    ، این نعمت بزرگ الهی    ،امت
طلـب   خط و دنیادوستان رفـاه  تفاوتان بی باشید و مخالفین را چه آن کافران و منافقان و یا بی     

 تـسلیم   کننـد و    و منحرفین دیگر را راهنمایی و ارشاد نمایید و بدانید آنهایی که لجاجت می             
 دل خـون شـهدا را از        ة غیرمستقیم قاتالن شهدا محسوب شده و من با دیـد          ،شوند  حق نمی 

ی و تبـرّي را سـرلوحۀ امورتـان قـرار بدهیـد کـه در ایـن                      زیر پاهایشان حس می    کنم و تولّ
                                           

حکم جهاد براي شما مقدر گردیده و حال آنکه بر شما ناگوار و مکروه اسـت لـیکن چـه بـسیار شـود            «. 216/ بقره -1
 شـر  دارید چیزي را که دوست ندارید در مواقع آن چیز به خیر و صالح شما است و شاید آن چیزي را دوست می             

 .»دانید و فساد شما در آن است و خدا به مصالح خلق داناست و شما نمی
 .»سپاسگزار«در اصل وصیت  -2
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با عرض معذرت از اساتید بزرگـوار و همکـاران          . صورت مشکل مسلمانان حل خواهد شد     
هـاي    از کالس  1]...[خواهم بگویم      فقط یک جمله می    ، و پرورش  ام در سنگر آموزش     گرامی

آموزان زیـادي تربیـت شـده و بعـضی بـه شـهادت یعنـی نهایـت کمـال انـسانیت                ما دانش 
 نکند که اندر خم یک کوچـه هـم نباشـیم و فـرداي               ،ایم  کاره    فکر کنیم که ما چه     .اند  رسیده

 شـما بایـد از      ،آمـوزان عزیـز و گرامـی        دانـش . 2]...[قیامت با شرمندگی و روسیاهی با آنان        
اکنون در کسب علم و دانش توأم با تقـوي و خودسـازي و همـراه بـا دخالـت در امـور           هم

هاي اسـالمی و بـسیج       سیاسی و فعالیت در امور اجتماعی از جمله متشکل شدن در انجمن           
دهندگان  ادامهعنوان مسئولین و امید آینده انقالب اسالمی و           کوشش نمایید که وظیفۀ شما به     

هـاي    سعی کنید اوقاتتان را با کارهاي پـوچ و سـرگرمی           .راه سرخ شهدا بسیار سنگین است     
امیدوارم که خداوند شما را در خدمت به        . نادرست از دست ندهید و نهایت بهره را بگیرید        

خـواهم اگـر    جـا از شـما و همکـاران معظـم مـی      اسالم و مسلمین موفق فرماید و در همین       
گاهانه و یا ناخودآگاه عمـل خـالف ادب و اخـالق از حقیـر سـرزده و یـا باعـث         چنانچه آ 

کـنم کـه     از شما تـشکر مـی     ،ام  پدر گرامی . حاللم نمایند ام    رنجش و یا تضییع حقوقتان شده     
خداونـد انـشاءاهللا بـه شـما        . مام را قبول کرده و راضی شدي تا به جبهـه بیـای              کارهاي خانه 

افتخار کنید که فرزندتان در راه خدا به شهادت رسیده اسـت و    جزاي خیر دهد و واقعاً باید       
 نپیوسـته اسـت کـه    3خداي نخواسته قربانی اعتیاد نـشده و یـا بـه ضـدانقالبیون و منـافقین             

هـاي مختلـف و یـا تـصادفات      عنوان محارب و ملحد شناخته و اعدام شود و یا با بیماري   به
که انسان در عصر شهادت با مرگـی غیـر از   دیگر از دنیا برود و واقعاً هم جاي تأسف است  

قدم   مثل گذشته در راه اسالم ثابت      ،ام  اکنون که به این فیض عظمی نائل آمده       . شهادت بمیرد 
 .  امیدوارم که حالل نمایید،باشید و اگر از حقیر به شما ناراحتی یا رنجی رسیده است

هاي قـرآن و احکـام خـدا          ها برایمان قصه    هنوز صداي دلنشین تو که شب      ،مادر مهربانم  
 . و واقعاً این مقام را مدیون تربیت و تعلیم شما هـستم            گفتید از گوشم بیرون نرفته است       می

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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 مشکالت مقاومت نماییـد     امیدوارم که خداوند به شما توفیق دهد مصمم و استوار در مقابل           
هایـت اسـتفاده را      ما عنایت فرمـوده ن      و از این توفیقی که خداوند به حقیر و کالً به خانوادة           

بهـشت را   «بنمایید که این بهترین مدرك در پیشگاه پروردگار است و به قول شهید مظلـوم                
طلـبم و اگـر       خاطر زحماتتان تشکر و حاللیت می       و از شما به   » به بها دهند و به بهانه ندهند      

ـ    ناراحت نباشید که ارزش انسان به روحش می،ام را پیدا ننمودید  جنازه دون باشد و جـسم ب
 .  پس به این مسئله اهمیتی ندهید و صبر پیشه کنید،روح ارزشی ندارد

 شما نیز صبور و مقاوم باشـید و بعـد از شـهادت مـن در مجـالس و                    ،برادر و خواهرانم   
محافل و در صحنۀ اجتماعات طوري ظاهر شده و چنان عمل کنید که باعث تقویت روحیه                

هـاي اسـالمی را بیـشتر     کتـاب . خـالفین شـوید  اهللا و ناامیدي و تضعیف روحیه م   امت حزب 
دهنـدگان راه   مطالعه نموده و قرآن بخوانید و خودتان را به اخالق اسالمی بیارایید و از ادامه             

 . طلبم ا باشید و از شما همه حاللیت میدشه
الـشأن     براي اداي تکلیف اسالمی و اطاعت از رهبر عظیم         حقیردانید که      شما می  ،همسرم 

 و  1»امروز رفتن به جبهه واجب و بـر هـر امـري مقـدم اسـت               «می که فرمودند    انقالب اسال 
 مخـصوصاً   ،نمودند و همچنین ادامه دادن راه شهداي اسـالم          احساس نیازي که مسئولین می    

 که به فیض شـهادت     2[...] و خدا    مت به جبهه آمد   یدهاي برادران شه   عمل نمودن به وصیت   
 3[...] شرمنده هستم که بعد از شـهادت         .ت الهی باشید   امیدوارم که راضی به رضای     ،نائل آیم 

هاي اجتمـاعی نتوانـستم      خاطر فعالیت   رشیدت نتوانستم تسلی خاطرتان را فراهم نمایم و به        
. خـواهم   از ایـن لحـاظ پـوزش مـی        .  و مشکالت شما اختصاص دهـم      4]...[وقت زیادي به    

رزند عزیزم حسین کوشش کنیـد و   ف 5...][خواهم که     امیدوارم که حاللم نمایید و از شما می       

                                           
اسالم همۀ ما را مسئول قرار داده، وقتـی اعـراض      «: امام خمینی عبارتی مشابه به این در لزوم حضور در جبهه دارند            -1

 مسلمین در معرض خطر است، براي همۀ ما واجب است که اگر به انـدازه کـافی ندارنـد آنهـا جمعیـت                        و نفوس 
 ).278، ص17صحیفه امام، ج(» براي همه واجب است..... پاشیم برویم

 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
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 در )7(او را طوري به اخالق اسالمی و کردار نیکو بیارایید کـه بـا دیـدن او یـاد حـسین           
 . ها زنده شود ذهن

دهنـدگان ایـن راه مقـدس باشـند و       خـواهم کـه از ادامـه        ها مـی   از کلیه دوستان و فامیل     
بـه کـربال مـشرف خواهیـد     ) 7(براي زیارت مرقد مطهر امام حسین ] نی که [انشاءاهللا کسا 

 بـسیار بودنـد   ،و بگوییـد امامـا  ] سـانید [ در کنار ضریح مطهر امام مظلوم سـالمم را بـر           ،شد
 .  ولی موفق نشدندند بودتآرزومندانی که مشتاق زیارت قبر شریف

از همه مؤمنین التماس دعا براي سالمتی امام و نصرت کفرستیزان اسالم و آمرزش گناهـان                
 .دارمرا ] گان[این بند

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
 جبرئیل بیدقی

 بسمه تعالی
 : افراد متفرقه به غیر از خانواده به وسایل داخل ساك دست بزند]از [شوم کسی راضی نمی

در پـیش بـرادر عاطفیـان        نـوار     با  عمومی به خانواده، به همسر و همراه       هاي  نامه   وصیت -1
 .است

 .خرین روزها به یادگار گرفته شده است داخل ساك است یک حلقه فیلم که در آ-2
باشد طبـق مـدرك داخـل سـاك بـه              ریال می  10000/- اماناتی که شامل دوربین و مبلغ        -3

 .تعاون لشکر علی بن ابیطالب تحویل گردیده است
امیدوارم که  . نمایم   دعوت می  1]را[ مجدداً همه را به صبر و استقامت در مقابل مشکالت            -4

 شـهید  10اي بـیش از   باشید که هـر خـانواده  ... باشید و به فکر مردم قهرمان دزفول و صبور  
اند و یـک شـهید بـراي خـانواده شـما واقعـاً حـق مـسلم شماسـت و                       تقدیم انقالب نموده  

 باالخره دوسـال دیرتـر یـا زودتـر          ،دانید باتوجه به افکاري که حقیر داشتم        طور که می    همان
 . پس چه بهتر زودتررسیدم باالخره به شهادت می

 خداحافظ همه شما
 بیدقی

                                           
 . اضافی است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I مرگ چیزي نیست جز تحول از زندگی فانی به جهان ابدي. 
I را الگوي خود قرار بده)7( و علی)6( پیغمبر،برادرم . 
I انقالب ما احتیاج به جوان خط امام دارد. 
I دست برندارید)6( از یاري پیغمبر،اي مردم . 
I الترین آرزویم بوداشهادت در راه خدا و. 

 محمدحسن :نام
 بیدگلی :خانوادگی  نام

 آقاکوچک :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1344   ششم اردیبهشت:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت

  رود دجله: شهادتمحل
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(رگران      آثار و اسناد شهدا و ایثا674

 محمدحسن بیدگلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا اولئـک یرجـون رحمـت اهللا و اهللا            منوا والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل      آالذین  ] ان[«

 1»غفور رحیم
نـد  که هجرت کردند و جهاد کردند در راه خـدا امیدوار             که ایمان آوردند و آنان       آنان همانا«

  »رحمت خدا را و خدا است آمرزندة مهربان
 آگاهی و شعور و درك شهادت را        2]...[پایان خدا را که به من و بقیۀ           حمد و ستایش بی    

 تـو را سـپاس   ، این همه نعمت را گویا باشم؟ خدایا3 چگونه با این لسان ناقصم  ،خدایا. داده
برق دنیـا را در       و 4 زرق و گویم که مرا در آتش عشق خودت گداختی و همۀ موجودات            می

آسـانی گـذر کـنم و آرزو دارم    ] بـه [نظرم خوار و ناچیز جلوه دادي تا از هر حادثه هولناك  
هـا    نباشـد و بایـد دل      ]مـن [خاطر    اش به    بلکه گریه  ،خواهد براي من گریه کند      اگر کسی می  

وز در  ر3 شـب و  5]...[که بدن مطهرش ) 7(بن علی خاطر ساالر شهیدان حسین  بسوزد به 
هـا    دل بایـد  . او جواب نـداد    6»هل من ناصر ینصرنی   «آن خاك سوزان ماند و کسی به نداي         

و اما حسین   ). 7(بن علی   پناه حسین   و کودکان بی  ) 3(بسوزد براي حضرت فاطمۀ زهرا    
ل من ناصرَت  « سال نداي    1400 بعد از    ،جان و امـا مـادر و      . یمیگو  را شنیدیم و لبیک می    » ه

 سالم بر دوستانی که دوست بودند و سـالم        .م بر شما و دوستان و آشنایان       سال ،برادر عزیزم 
بینید ولی در بـاطن روحـم شـاد و            جانم را می     اینک که جسم بی    . که آشنا بودند   آشنایانیبر  

ان هـ  مرگ چیزي نیست جـز تحـول از زنـدگی فـانی بـه ج      . زندان جسمم قرار دارد    ازآزاد  
 ایـن واالتـرین آرزویـم       ؛ خدا و براي او شهید شود       به سعادت کسی که در راه      خوشا. ابدي

                                           
 .218/ بقره -1
 .خوانا نیست -2
 .»ناقسم«اصل وصیت در  -3
 .»ذرق«در اصل وصیت  -4
 .خوانا نیست -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
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 ایمان خود را نسبت به اهللا قوي کـن در         ،علی جان برادرم  . بوده و امیدوارم به آن مقام برسم      
هیچ دینی را   .  را الگوي خود قرار بده     )7( و علی  )6( پیغمبر 1]...[راه دین خدا پیشی     

ت ا  خوب بـشناس و از وقـت بیکـاري      اسالم را  2]...[بدون دلیل قبول نکن، نمازت را ترك        
 :و چند کالمی هـم دربـارة مـادرم        . استفاده کن که انقالب ما احتیاج به جوان خط امام دارد          

دانم چگونه دربارة آن همه محبت و از خود گذشتگی و ایثار و تحمل رنج تـشکر کـنم      نمی
نم جـواب   مـن امیـدوارم مـادر جـان روزي بتـوا          . که این زبان قـادر بـه اداي کـالم نیـست           

 که شما هم مثال ایـن خـانواده         )3( اجرت با فاطمۀ زهرا    ،مادر جان . هایت را بدهم   محبت
 همـین اسـت زیـرا کـه         3]...[باز هم این جوان دیگرت را نثار کردي که           جوانت را دادي و   

دار خوبی بودي و جوانـت    فرزندان امانتی هستند نزد شما و آفرین بر تو اي مادرم که امانت            
 نثار ایـن خانـدان    وو آل محمد پرورش دادي      ) 6(و محمد ) 7( به حسین  را با عشق  
. هایـت را بـدهم    به امید آن روز که جواب زحمت     .امیدوارم مادرم که مرا حالل کنی     . کردي

 از یاري نایب پیغمبر ما دست برندارید که خـداي نـاکرده اگـر روزي خواسـته                  ،و اي مردم  
 در راه ،بـرادرانم .  شهیدان باشید4]...[جوابگوي خون  ،باشید در راه غیر انقالب قدم بردارید     

 و روي کـار آمـدن راه   )عـج (این انقالب صبر و پایداري کنید که انشاءاهللا فرج آقا امام زمان         
به امید آن روز که فساد از عـالم برچیـده          .  پیغمبر به دست مهدي موعود نزدیک است       وحی
 . شود

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه امام را دعا کنید. 
I روحانیت مساوي است با اسالم منهاي اسالم بدوناسالم . 
I شود  راهی را انتخاب کنید که به خدا ختم می،برادران. 
I گاه از نماز جمعه و دعاي کمیل غافل نشوید هیچ. 
I پیروزي این انقالب بدون روحانیت هرگز امکان نداشت. 
I ام دا و عشقی که به او داشتم به جبهه آمدهفقط براي رضاي خ. 

 محمدحسین :نام
 بیدگلی :خانوادگی  نام

 آقاکوچک :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1342   ششم خرداد:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361وپنجم تیر   بیست:هادتتاریخ ش
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدحسین بیدگلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اینجانب محمدحسین  . کنم  نامۀ خود را آغاز می       ستمگران وصیت  ةبا نام خداوند درهم کوبند    

گاه امام را رها نکنید و همیشه امـام را دعـا         کنم که هیچ    بیدگلی در کمال سالمت وصیت می     
ز نگذارید این منافقین روحانیت را تضعیف کنند چون هر که از روحانیت بریـد     کنید و هرگ  
 اي کـسانی  ،آري.  منهاي اسـالم ]م[اسالم بدون روحانیت مساوي است با اسال      . از بین رفت  
 بدانید که این انقالب که پیـروز شـد بـدون روحانیـت هرگـز                ،شنوید  نامه مرا می    که وصیت 

فرماید هر     من هرگز ناراحت نباشید چون خود خداوند می        1الثبراي من و ام   . امکان نداشت 
کس مرا دوست داشته باشید و به راه من قدم بگـذارد پـس مـن نیـز او را دوسـت خـواهم         

پس بایـد بدانیـد کـه خداونـد     . داشت و هر کس را که دوست داشته باشم او را خواهم برد         
اي کـسانی کـه     .  او عطا کرده   چنین مقامی به    خیلی به این بندة گنهکارش لطف کرده که این        

 ، بدانید هیچ چیز باعث تحریک من به جبهـه رفـتن نـشد             .ام  شنوید آنچه را که من نوشته       می
ولـی بایـد   . شاید بگویند که ناکام از دنیا رفته. جز رضاي خداوند و عشقی که به او داشتم      به

بعـد از   . دنیا نرفتم پس در این حساب ناکام از       . بدانند که تنها خواست من رسیدن به او بود        
 مگر از اینکه    ، پس از این لحاظ هم ناراحت نیستم       .من برادرانم هستند که راه مرا ادامه دهند       
 بدانید تنها رابط بین شما و خدا این پیـر           ،اي مردم . یک وقت شما مردم امام را تنها بگذارید       

ین وصیت من همین    اولین و آخر  .  او را هرگز رها نکنید     ،اي مردم . هشتاد و چند ساله است    
چون حسین  . خوانند  نامه را می    هم به برادران و مادرم و هم به کسانی که این وصیت           . هست

 امید دارم که دو برادرم از کارهاي خـود دسـت   ،کند مادر جان   شاکري صبح زود حرکت می    
ش، ما   بر اینها را داشته با     ]و [ باز هم دور   ،مادر جان . کشیده باشند و به راهی حقیقی پا نهند       

 در ضـمن یـک قطعـه نامـه بـراي شـریف              .جایی نرسیدیم بلکه اینها به جایی برسـند         که به 
امیـدوارم کـه    . آورم  دیگر بیشتر از این سرتان را بـه درد نمـی          .  آن را به او بدهید     2نویسم  می

                                           
 .»امسال«در اصل وصیت  -1
 .»نیسم  می«در اصل وصیت  -2
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به امیـد خـدا بعـد از ایـن     . آید  ناراحتی نکنید چون خبرهایش می1]دگر[دیگر بیشتر از این    
نیز  آبجی را.  شاید آن دو تا را هم با خودم ببرم، یعنی حسن و علی را     ؛ بروم لبنان  خواهم  می

 کنید که از دستور او سرپیچی کـردم چـون   2سالمش برسانید و از قول من از او عذرخواهی        
 را ببـوس و   و امیـد به هرحال از قول من او. تر از فرمان خواهرم بوده دستور جلودار واجب  

 . به امید پیروزي حق بر باطل. س دعا دارماز تمامی شما التما
 

 مرا عهدیست با جانان که تا جان در بـدن دارم          
 

  خویـشتن دارم 4 را چو جـان 3هواداران کویش  
  آرزوي دل چو دارم خلوتی حاصـل       ]و [به کام  

 
  از خبث بدگویان میـان انجمـن دارم       5رکفچه   

  ز میخانــه6عیــبماال اي پیــر فرزانــه مکــن    
 

 7شـکن دارم    رك پیمانه دلی پیمـان    که من در ت    
  

بـه امیـد آن روزي کـه در قـدس نمـاز             . به امید پیروزي رزمندگان اسـالم و نـابودي کفـار          
 دوستدار شما . تمامی دوستان و آشنایان را سالم برسان. بگذاریم

 محمدحسین بیدگلی
 

 ] اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خـود را آغـاز   ]مـۀ [نـا   وصـیت 8 ستمگران و رسواکنندة منافقین در هم کوبندة خداوندبه نام   
 امیدوارم که هرگز براي من گریه نکنید و بدانید راهـی  ،ما اي مادر و دو برادر گرامی   . کنم  می

اي . شـود    راه است، راهی که به اهللا ختم مـی         9ترین   صحیح  و را که من انتخاب کردم تنها راه      

                                           
 .بوده است» گریه«آید که قصد شهید واژة  از سیاق جمله برمی. اضافه است -1
 .»رخواهیعض«در اصل وصیت  -2
 .»کوهش«در اصل وصیت  -3
 .»جانان« در اصل وصیت -4
 .»باك«در اصل وصیت  -5
 .»منعم«در اصل وصیت  -6
 .شعر از حافظ -7
 .تعلیقات. ك.ر -8
 .»ترین سحیح«در اصل وصیت  -9
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راهی کـه   . روند   پولدارها آن راه را نمی     ]و [که مستکبرین  راهی را انتخاب کنید      ،برادران من 
اي . راهی که هر مسلمانی مشتاق آن اسـت       . شود  هر چند پرخطر است ولی به خدا ختم می        

 تنها خواهش من از شما این است که برادرانم را به راهـی تـشویق کنیـد کـه بـه             ،مادر جان 
مادر و برادرانم دیگر با     . غافل نشوید گاه از نماز جمعه و دعاي کمیل          سوي اهللا است و هیچ    

 .  آن را بگویید برایم بگیرند،لطفاً من یک ماه روزه بدهکار هستم. شما عرضی ندارم
 

 » و برکاته1 اهللارحمۀالسالم علیکم و ]و[«
 1361اسفند ماه 

 محمدحسین بیدگلی

                                           
 .»برحمتال«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I دنیا دار فانی است. 
I ت بار ببندیدبراي سفر به آخر. 
I  ایم وجود آمده   اهللا شدن بهخلیفۀما براي. 
I  نیست» روحی فدا«راه ائمه در حال حاضر جز راه امام خمینی. 
I وقت بیشتري براي شرکت در بسیج صرف کنید. 
I رفتن به بسیج را عبادت بشمارید. 
I دهندة راه شهدا باشید شما باید ادامه. 
I زندگی خود را وقف اسالم کنید. 
I و براي مکتب و هدف جنگیدن خوب استبا عقیده . 

 عباس :نام
 بیرجندي :خانوادگی  نام

 امراهللا :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1336 بیستم تیر :تاریخ تولد
 روســتاي دیــزج از توابــع :محــل تولــد

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

 1365 چهارم فروردین :تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عباس بیرجندي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
نامـه بـه    عنـوان وصـیت   اي چند از این حقیر بـه     تعالی، جمله   با حمد و سپاس به درگاه باري      

بـا  . اهللا   ولـی  اً رسـول اهللا و علیـ      اً محمـد  1 أشـهد أنّ   ن ال اله اال اهللا و     أشهد  أ. رساند  عرض می 
 )7(و حقانیت موالي متقیان   ) 6(یت خدا، خاتمیت حضرت محمد    شهادت به وحدان  

و نیابـت امـام خمینـی تـا       ) عج( و غیبت کبري حضرت مهدي     )7(و یازده فرزند اطهرش   
ظهور حضرت صاحب و حقانیت نظام جمهوري اسـالمی در سرتاسـر جهـان و در انتظـار                  

گـویم دنیـا دار     به او می،شنود هر کس که صداي این بندة حقیر را می     ! فرج حضرت حجت  
چند صباحی در آن بیشتر نخواهیم بود، سراي بـاقی جـاي            . آباد است    دنیا خراب  ،فانی است 
کـدام عاقـل اسـت کـه        .  آنجاست که انسان زندگی اصلی را شروع خواهد کرد         ،دیگر است 

 براي سـفر بـه      ؟زندگی چند روز در دنیا را بگیرد و زندگی باقی را در آخرت فراموش کند              
بندید، آماده باشید، به خدا بپیوندید و از غیر خدا بگسلید، زنجیرهـاي مـادي را                آخرت بار ب  

نکند زن و فرزند و مال و مقام باعث شود که هدف اصلی را              . اهللا بپیوندید    به حبل  ،پاره کنید 
تـري    ما براي هـدف مقـدس      ،ما براي این زاده نشدیم که به دنبال اینها برویم         . فراموش کنیم 

ایم که عمالً ثابت کنیم که        ما آمده . ایم  وجود آمده     شدن به  اهللاخلیفۀما براي   . یما  وجود آمده   به
گونه باشیم که خدا افتخار کند بـه   ما باید آن  . ها هم حتی باالتریم     از تمام موجودات و فرشته    

 2]...[تمام امـت اسـالم   .  موقعیت خیلی حساس است،برادران و خواهران . این مخلوق خود  
 انتخاب یک راه، راه اهللا و راه دیگر راه شیطان و کسی که خـدا                3]...[اند    گرفتهآزمایش قرار   

 راه اهللا   ،اهللا  امـت حـزب   . ، راه دیگر وجود نـدارد     ]د[پیوند  را فراموش کند حتماً به شیطان می      
 راه ائمه در حال حاضر جز راه امام خمینی          . غیر 4الشود و      ختم می  )7(فقط به ائمه اطهار   

                                           
 .جا افتاده است» أشهد أنّ« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 .تخوانا نیس -3
 .»واالّ«در اصل وصیت  -4
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صـورت گمـراه       رستگار و در غیر این     . شد 1]...[هر کس که در راه اسالم       . روحی فدا نیست  
 بیـشتر  به خـدا رسـیدن یـک راه          . چون راه امام راه ائمه است و راه ائمه راه خداست           ،است

 . استاهللا حبلنیست و آن 
 قدر خـود را بدانیـد، موقعیـت    ، برادران:اهللا و بسیجیان عاشق اهللا   سخنی با برادران حزب    

دانید که به پیامبر هم تهمت زدند، بـه مـوالي متقیـان هـم                 ا درك کنید، شما خود می     خود ر 
 هـم تهمـت     2در انقالب اسالمی ایران به شهید مظلوم بهـشتی        . چرا دور برویم  . تهمت زدند 

 دشمن کارش همین است، انتظار دیگري از او نداشته          .به شما هم تهمت خواهند زد      زدند و 
 به پیش   ،3»و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون       «به خود راه بدهید      شما نباید خوف     .و نداریم 
وقت بیشتر براي شرکت در بسیج صـرف کنیـد         . هاي بسیج بیشتر بها بدهید      به پایگاه  ،بروید

 حتمـاً دشـمن   ،وقتـی در یـک روسـتا پایگـاه بـسیج باشـد      . ترسـند  که دشمنان از همین می 
نـام بـسیج    . انـدازد    به دل دشمنان اسالم مـی       نام شما خوف   4].... [تواند در آن نفوذ کند      نمی

 رفتن به پایگـاه بـسیج را        .هاي بسیج را حفظ کنید     احترام بسیج و پایگاه   . باید جاودانه بماند  
 بـراي   5]... [ بتـوان  عبادت بشمارید، کار کردن در پایگاه را عبادت بدانید و خالصه هر چـه             

هـواي جبهـه را خواسـتی ببینـی        و  چون در پشت جبهه اگر حال      ،رفتن به پایگاه صرف کنید    
 ایـن فرزنـد     ، پـدرم  : با پدر و مـادرم     سخنی...  پایگاه بسیج در کجاي دیگر سراغ دارید       6]...[

امیدوارم که مـرا    .  اذیت و آزار براي شما کار دیگري نکردم        7]...[ من   .عاصی خود را ببخش   
 امیدوارم که به بزرگی   من وظیفه خود را نسبت به شما پدر عزیزم ادا کنم ولی           . بفرماییعفو  

ی که کردم از مـن بگـذري و امـا مـادرم، مـادر خـوبم، مـن چگونـه                     یها خودت از نافرمانی  
هاي تو کجا؟ من کجا و ایثار و فـداکاري تـو    توانم از تو سخن بگویم؟ من کجا و محبت      می

                                           
 . خوانا نیست-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»هرگز هیچ ترس و اندوهی در دل آنها نیست«.  سورة یونس62بخشی از آیه  -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
 .خوانا نیست -7



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 690

 ،خـدایا . توانم با این زبان الکن از مادرم قدرانی کنم و طلب عفو نمایم        من نمی  ،کجا؟ خدایا 
 1...] [،مـادر مهربـانم   . مگر تو با لطفت و با سـعۀ صـدرت از او بخـواهی کـه مـرا ببخـشد                   

 .ها تا صبح بیدار بودي تا من بخـوابم   چه شب.ها برایم کشیدي و من ناسپاسی کردم    زحمت
 من جرأت اینکـه بـه تـو         .ها و گرفتاري برایت ایجاد نکردم      ها و مشقت   ها و مرارت   چه رنج 

 واسـطۀ ایـن شـود کـه مـرا      )3(خش را ندارم، ولی امیدوارم که فاطمۀ زهـرا بگویم مرا بب  
 بـه پـدر و   ،خـدایا . روسفید باشی) 3(ببخشی و در روز قیامت پیش حضرت فاطمه زهرا  

 . آمین. گونه عطا بفرما مادرم صبر زینب
 کسی که جز اذیت و آزار از مـن چیـز دیگـري              3]...[ همسر صبور،    ، و اما همسرم   2]...[ 

 بعـد از    ،همـسرم . توانم حق تو را ادا کنم؟ مگر خدا لطفش شامل بـشود             چگونه می . يندید
گونـه   عمـوي مهربـان آنهـا را آن    جا مانده، همراه عمـوي عزیـز و زن  ه من سه یادگار از ما ب  

 اقتدا کند و دختـرانم را      4)7(تربیت کن که پسرم جز در راه حق نرود و به حضرت قاسم            
و سـخنی  .  چون شیر میـدان باشـد   6البنین   مصائب همچون ام   5]...[گونه تربیت کن که در        آن

 و در رکـاب آن      )عـج ( پسرم و دخترانم، انشاءاهللا که در آینده سربازان امام زمان          :به فرزندانم 
پدرتان را ببخشید که نتوانستم وظیفۀ خود نسبت به شـما را ادا کـنم چـون                 . حضرت باشید 
 اگر نام مقدس    ،برادرانم. دادم و آن تکلیف الهی بود       تري بود که باید انجام می       وظیفۀ سنگین 

دهنـدة راه شـهدا       شما باید ادامـه    ،شهید را بر من گذاشتند که من الیق این نام مقدس نیستم           
 زنـدگی خـود را   ،امـا خـواهرانم  . باشید، مایۀ افتخار براي اسالم و سربازي فداکار براي امام        

 زینـب تربیـت کنیـد کـه فـرداي قیامـت پـیش             گونـه      فرزندان خود را آن    .وقف اسالم کنید  
خـواهم در شـهادت مـن همگـی           از تمامی اقوام و خویشان می     .  روسفید باشید  )3(کبري

بـه یـاد شـهداي بـزرگ        .  نکند خداي نکرده ضجه و ناله کنیـد        .و افتخار کنید   سربلند باشید 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .انا نیستخو -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
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هـا   خـون اسالم بـه ایـن      .  گذشت یاد کنند   )3(اسالم باشید، از مصائبی که بر زینب کبري       
احتیاج دارد، به یاد مجروحین باشـید، شـهدا را فرامـوش نکنیـد و در پایـان بـه دوسـتان و          

 یک کالم، مقلد امام باشید که او سخنی جز سخن حـق             :شناسند  ی که مرا می   یآشنایان و آنها  
 در این مدت که با شما عزیزان همکـاري  :)7(هاشم گوید و به برادران پایگاه قمر بنی  نمی
ید خصوصاً برادر خیلـی عزیـزم     ی خیلی به شما بدي کردم مرا ببخشید، مرا عفو نما          ،کردم  می

 قدر این برادر را بدانید کـه مثـل   ، برادران عضو پایگاه.رمضان حیدري، این معلم اخالق من 
 که فقط جنگیـدن    2].... [هاي عقیدتی بهاي بیشتري بدهید      به کالس  1].... [او خیلی کم است   

 3]...[سـت دشـمن از       ا یده و براي مکتـب و هـدف جنگیـدن خـوب           مالك نیست که با عق    
ترسد که از شجاعت همراه بـا شـهادت در راه اسـالم     ترسد، دشمن از شجاعت شما نمی    می

 . گونه که هستی بشناسیم  یا به همۀ ما این معرفت را بده که تو را آن4]... [.ترسد شما می
 .دار نگهخمینی را  ، حتی کنار مهدي،خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 

23/12/64 
  عباس بیرجندي،الحقیر

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
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 هاي کلیدي عبارت
I آفرین بر شما که خون پاك شهداي کربال را زنده نگه داشتید. 
I باشد مبارزه و جهاد در رأس همۀ وظایف شرعیه می. 
I ام من از دنیا وارسته. 
I استغفار و دعا را از یاد نبرید. 
I ا از روحانیت جدا نکنددشمن با تفرقه شما ر. 
I بیشتر در امام دقیق شوید و عظمت او را بیابید. 

 محمدرضا :نام
 بیطاري :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 خانم محترم :نام مادر

 1343 چهاردهم دي :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  اول راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367ام خرداد   سی:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدرضا بیطاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»ف بالعبادؤ النّاس من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رو من«

هـا، امیـد همـۀ سـتمدیدگان جهـان، منجـی عـالم               بخش دل   درود و سالم بیکران بر روشنی     
ش خمینـی کبیـر و سـالم بـر سـاالر      بـرحق الفداء و نایـب     دي موعود، روحی له   بشریت، مه 

 . اي راه حقدو همۀ شه) 7(بن علی شهیدان، حسین
دانی که چگونه ذره ذرة       ها مسلط و خود می      تو علیمی و حکیمی و بر همۀ دل        ،خداوندا 

ه کـه قابـل     اي در انـدام مـن پدیـد آورد          دهد و ذات اقدست چنان لرزه       وجودم تو را ندا می    
توصیف نیست و مرا بر آن داشته است تا هدف تو را دنبال کرده تا عاشـقی در پـی وصـال                    

 چون شمع بگریم و بسوزم و چـون پروانـه سـرگردان و حیـران بـه دنبـال                    معشوق باشم و  
 شمع قلبم چنان روشنایی بر اعضایم افکنده کـه گوشـت و پوسـت و                معشوق خود باشم و   

اي ملت عزیز و شهیدپرور که آرزوي شور        ! هان. ی نجات یافته  استخوان من از حالت مردگ    
باشد و اي ملتی که با مقاومت و شکیبایی خود مهر بـاطلی               هایتان می  و عشق حسینی در دل    

اید و چون کوه پابرجـا و مقـاوم در برابـر              هایتان را استوار برداشته    اید و گام    بر لکۀ ننگ زده   
 نپذیرفتید و مرگ و شهادت را بـر ذلـت و خـواري و               ید و ننگ را   وها تسلیم نش    همۀ توطئه 

 سـر   2»هیهات مـن الذلـه    «وار نداي      ترجیح دادید و حسین    ]را [طوق بندگی بر گردن داشتن    
وار با اسلحه برندة حجاب و ایمان به جنگ دشمن رفتید و              دادید و شما خواهرانم که زینب     

که خون پاك شهداي کربال را زنـده  آفرین بر شما    . ها را به خاك مالیدید      زده  پوزه همۀ غرب  
هـاي خـود را بـر هـم           دنـدان  .جوشد  هاي شما خون آنها هنوز هم می       داشتید و در رگ      نگه

بفشارید و بر دشمنان بتازید و نگذارید خون بهترین جوانان تـا ابـد خـشک شـود و دیگـر                
 شـرعیه   مبـارزه و جهـاد در رأس همـۀ وظـایف    ،اسمی از اسالم نماند، خواهران و برادرانم    

                                           
 .»بعضی مردانند که از جان خود در راه رضاي خدا در گذرند و خدا دوستدار چنین بندگانست«. 207/ بقره -1
 .تعلیقات. ك.ر -2



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 698

هاي فاسـد، پـرچم شـیطانی     باشد، آن هم در این موقعیت و برهه از زمان که تمام قدرت              می
 . دهند اند و به جهانیان آشکارا ماهیت پلید خود را نشان می خود را بلند نموده

 دلیلی ندارد که تسلیم ظلـم       .ام  ام، از همه چیز خود دست شسته         از دنیا وارسته   1[...]خدا   
سوزم تا راه حق را روشن کـنم        من چون شمع می   .  خدا را به طاغوت بفروشم     و کفر شوم و   

 مرا از بالي غـرور و       ،خدایا. ام که آزادانه در معرکۀ حیات جوالن دهم         و همۀ بندها را بریده    
 پستی دنیا   ،خدایا. خودخواهی نجات ده تا حقایق را ببینم و جمال زیباي تو را مشاهده کنم             

وبرق عالم خـاکی مـرا از        گر ساز تا فریب زرق       همیشه در نظرم جلوه    و ناپایداري روزگار را   
  .یاد تو غافل نکند

هـا بـراي تـسکین        که بهتـرین درمـان     .برادران و خواهران، استغفار و دعا را از یاد نبرید          
و هرگز دشـمنان بـین شـما    (دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید            

 روز بـدبختی  ،و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگـر چنـین کردنـد   تفرقه نیندازند   
هـاي حـق بـر علیـه باطـل           حضورتان را در جبهه    2.)هاست مسلمانان و روز جشن ابرقدرت    

 در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تـسلیم       .یدنگه دار ثابت  
اگـر فـیض شـهادت نـصیبم     . همچنـان حفـظ کنیـد   او سازید و صداقت و اخالص خود را   

که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به رهبـري او اعتقـاد ندارنـد، بـر مـن                      گشت، آنان 
نگریند و بر جنازة من حاضر نشوند، اما باشد که دماء مقدس شهدا آنان را نیز متحول سازد                  

 . و به رحمت خداوند متعال نزدیکشان کند
طلـبم و    دوستان و آشنایان و مخـصوصاً پـدر و مـادرم حاللیـت مـی         از تمامی  ،در پایان  

اند و ادا نشده است، مـرا ببخـشند و در همـین لحظـه      امیدوارم اگر حقی بر گردن من داشته 
. نمایم اگر حقی از من بر گردن کسی مانده، همه را بخشیدم و از همه راضی هـستم        بیان می 

 . ردباشد که خداوند از تقصیرات این حقیر بگذ

                                           
 .خوانا نیست -1
انیت در حرکت انقالب عبارتی به قرار زیـر دارد کـه مـشابه نوشـته                حضرت امام در تأیید حضور و جلوداري روح        -2

دهم که اگر افرادي غیر از روحانیـت جلـودار حرکـت انقـالب و تـصمیمات                  من با یقین شهادت می    «: شهید است 
بودند امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهانخواران و جز عدول از همۀ معتقدات اسالمی و انقالبـی                

 )280، ص21صحیفه امام، ج(» زي برایمان نمانده بودچی
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ــازآ    ــستی بـ ــه هـ ــر آنچـ ــازآ هـ ــازآ، بـ  بـ
 

ــر و بـــت   ــافر و گبـ ــر کـ ــازآ گـ ــتی بـ  پرسـ
 ایــن درگــه مــا درگــه نومیــدي نیــست      

 
ــازآ    ــستی بـ ــه شکـ ــر توبـ ــار اگـ ــد بـ  1صـ

  

 . دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
 22/2/67تاریخ 

 محمدرضا بیطاري

                                           
 .شعر از ابوسعید ابوالخیر است -1
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 هاي کلیدي عبارت
I مو اجرا نمایید ت فقیه باشید و سخن ولی فقیه را موبهاي امت مسلمان پیرو والی. 
I مبارزه ما شکست ندارد. 
I ترین افتخار است شهادت که خود پیروزي است، بزرگ. 
I خواهران حجاب خود را حفظ کنند. 
I امام را دعا کنید. 
I امام را تنها نگذارید. 

 محمدرضا :نام
 بینائیان :نام خانوادگی

 جان علی :پدر نام 
 جمیله :نام مادر

 1344 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
 روسـتاي کالتـه رودبـار از        :محل تولد 

 توابع شهرستان دامغان
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1364من  هفتم به:تاریخ شهادت
  هورالعظیم عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1 بینائیانمحمدرضا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 هرباننام خداوند بخشنده م به

کـسی کـه در راه       «2» اموات بل احیاء و لکن ال تـشعرون        هللا  من یقتل فی سبیل   لو ال تقولوا    «
 .»خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدي ولی شما این حقیقت را نخواهید دریافت

 :با نام اهللا
پاسدار حرمت خون شهیدان، و با سالم بـر یگانـه منجـی عـالم بـشریت و نایـب بـرحقش          

تر از آن     من کوچک . خمینی کبیر و درود و سالم به تمامی رزمندگان اسالم و خانواده شهدا            
عنـوان یـادآوري      اهللا وصیت و یا پیامی داشته باشم ولی چند کلمه به            هستم که به امت حزب    

وصیت من این است اي امـت مـسلمان پیـرو والیـت فقیـه               . کنم  بر روي این کاغذ بیان می     
مو اجرا نمایید و اطاعت از والیت کنید چون امامان مـا پیـرو    یه را موبه فق   ولی باشید و سخن  

. همین خط بودن و راهی به جز این راه پرافتخار نیست و این خط مشی ما مـسلمین اسـت                
کشیم و اگر     مبارزه کنید با کفر و نفاق، انشاءاهللا پیروز هستیم و این پیروزي را در آغوش می               

پیـام مـن ایـن      . مان را ادامه بدهیم بدون شک پیـروز هـستیم         خرج بدهیم و راه     استقامت به 
هست به امت همیشه در صحنه، در زمان غیبت اطاعت از والیت فقیـه داشـته باشـید و مـا                     

کنیم و مبارزه ما شکست ندارد و مرحله آخر هم شهادت کـه خـود هـم پیـروزي      مبارزه می 
چـه بهتـر در راه خـدا بمیـریم     ترین افتخار است چون همه ما باید بمیـریم و      است و بزرگ  

دانـم تـا زنـدگی در زیـر بـار             من مرگ با عزت را بهتر مـی       «: گفت) 7(چون امام حسین  
و تو اي پدر و مادر مهربانم، امیدوارم که اگـر  . ها سرمشق بگیریم ، ما باید از این گفته   3»ذلت

) 7(یبـن علـ     من شهید شدم صبر داشته باشید و براي من گریه نکنید گریه براي حـسین              
                                           

جزایـر  : ، محل شهادت7/11/64: سپاه، تاریخ شهادت: عضو«: صورت تایپی نوشته شده است   نامه به   در باالي وصیت   -1
 .»مجنون

 .153/ بقره -2
معروف » هیهات من الذله  «رت آن در حد مثل سائر       که عبا ) 7(اي از بخشی از سخنان حضرت امام حسین         ترجمه -3

 .و مشهور است



 )دفتر دوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)6(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 704

خـواهم کـه بـه نـداي حـسین          کنید که در میدان جنگ یاوري نداشت و از برادران خود می           
و از . ها بروند و هر چه زودتر ریـشه ظلـم و فـساد را براندازنـد      زمان لبیک گفته و به جبهه     

. آور باشـند    م  پیـا ) 3(خواهم حجاب خود را حفظ کنند تا ماننـد زینـب            خواهران خود می  
 .دعا کنید و امام را تنها نگذاریدسخن آخر، امام را 

 »والسالم«
14/4/63 
  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
  العالمین آمین یا رب
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 هاي کلیدي عبارت
I آزادي من از دنیاست شهادت دریچه . 
I شهادت آرزوي قلوب عارفان است. 
I شهادت نهایت آرزوي مشتاقان و عاشقان است. 
I استغفار و دعا را از یاد نبرید ،اي برادران. 
I سعی کنید دشمن بین شما و روحانیت تفرقه نیندازد. 
I همیشه گوش به فرمان امام باشید. 
I حضورتان را در جبهه بیشتر نمایید. 
I به هوش باشید اسالم شکست نخورد. 
I خواهران حجابشان را حفظ نمایند. 

 حسن :نام
 بینائیان :نام خانوادگی

 محمدابراهیم :پدر نام 
 فاطمه :نام مادر

 1342 هفتم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 نهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  دیواندره:محل شهادت
 گلوله منافقین اصابت :نحوة شهادت

  زادگاهش:مزار
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 حسن بینائیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ ]و رسوله ثم لم یرتابوا و      [منوا باهللا آ الذین   انما المؤمنون « نفـسهم فـی   أموالهم و أ جاهدوا ب

 1»سبیل اهللا و اولئک هم الصادقون
 برحقش امام خمینی و همچنین      نایبها و بر     منجی انسان ) عج(با سالم و درود بر امام زمان      

ز کـربالي   درود بـر معلـولین انقـالب و شـهیدان ا    ]و[با درود بر روحانیت مبـارز و سـالم        
 شـهادت   ، شهادت . شهادت دریچۀ آزادي من از دنیا      ،شهادت. شهر خمینی  حسینی تا خونین  

 شـهادت  ، شـهادت . شـهادت آرزوي قلـوب عارفـان    ، شـهادت  .منتهاي حرکت یک مسلمان   
توانم براي شما بنویـسم و چـه       من چه می   ،اي ملت آزاده  . نهایت آرزوي مشتاقان و عاشقان    

اید و این شـماها     این شماها بودید که ما را پرورش داده        ،ا بنمایم توانم براي شم    سفارشی می 
دادیـد و اکنـون ایـن         بودید که ما را مشوق و راهنما بودید که مـا را در ادامـه راه امیـد مـی                   

اي انقـالب  .  ریخته شود،ی مطلق استهست راه ]که [ها چه ارزشی دارد که در راه شما        خون
 برخروشـید و بـه      ،اي اسالمیان .  ادامه بده  2تا   ایستادگی عزیز ما سیراب شو از خون ما و به        

و اي جوانـان عزیـز    3یـد ی پرچم اسالم را در سرتاسر جهـان برپـا نما        ،رهبري این رهبر کبیر   
 ، در میدان نبـرد شـهید شـد و اي جوانـان     )7(نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین      

تفـاوتی    مبادا در حال بی   . شد در محراب عبادت شهید      )7(مبادا در غفلت بمیرید که علی     
 .  شد5 حسین در راه حسین شهید شد و با هدف شهید4اکبر بمیرید که علی

                                           
گاه شـک و ریبـی بـه دل     منحصراً مؤمنان آن کسانند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و بعداً هیچ             «. 15/ حجرات -1

 .»راه ندادند و در راه خدا به مال و جانشان جهاد کردند اینان به حقیقت راستگو هستند
 .»انقالب عزیز ما سیراب شو از خون ما و به ایستادگیت«ت این عبارت تکراري است در اصل وصی -2
 .»نمائید«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 ]شهید. [در اصل وصیت شهید افتادگی دارد -5
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 مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنیـد کـه فـردا در محـضر خـدا                   ،اي مادران  
 1همـه مثـل خانـدان وهـب       .  شهید را نمـود    72توانید جواب زینب را بدهید که تحمل          نمی
 زیـرا مـادر     ، را به جبهه نبرد بفرستید و حتی جـسد او را هـم تحویـل نگیریـد                 هایتان جوان
اي خانوادة عزیـزم، اي اقـوام بـر         . گیرم   پس نمی  ، فرمود سري را که در راه خدا دادم        2وهب

هـاي   بـا کمـک  .  را ادامه بدهیـد 3 حاال راهم،من اشک نریزید و اگر واقعاً مرا دوست داشتید       
ها رفـتم و بـه بهتـرین آرزوهـایم           ها و من به بهترین راه       در جبهه ها، با شرکت      مالی به جبهه  

 . رسیدم و این قابل درك نیست مگر براي آنان که خدا را از هر چیز بیشتر دوست دارند
هاست و سعی کنیـد دشـمنان     استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان       ،اي برادران  

ز آنها جدا نکنند و اگـر جـدا بکننـد آن روز جـشن               بین شما و روحانیت تفرقه نیندازند و ا       
  . و روز بدبختی مسلمانانستها قدرتابر
 برخیزیـد  .هاي تحت ستم فلسطین، لبنان و عراق        همه مسئولید در برابر ملت     ،اي جوانان  

 . و بکوشید تا به یاري اهللا آنها را از زیر یوغ چپاولگران نجات دهید
 کـارگر در کارخانـه و کـشتزار، سـرباز در جبهـه، معلـم در                 ؛تفاوت نباشید   اي مردم، بی   

توانید فعالیت کنید تا این       مدرسه، روحانی در اجتماع و همۀ مردم در صحنه، هر کدام تا می            
باشـد و    مـی اهللا بقیۀانقالب عزیز را به پیروزي کامل برسانید که مقدمه براي انقالب حضرت   

دانـم کـه    ر و مادر عزیز مرا حالل کنید، من هم مـی و اي پد .کس نهراسید در این راه از هیچ   
خواهم که بعد از شهادتم ناراحت نباشـند   براي شما فرزند خوبی نبودم و از پدر و مادرم می   

 :  شهیدپرور4 رفتم و چند سخن با مردم]را [ راههاگویم من به بهترین  باز هم می]که[
بردارید و همیشه گـوش بـه فرمـان          خداي نکرده نباشد روزي که دست از امام عزیز ما            -1

. 5یـد یهاي جنگ را فراموش نکنید و حضورتان را در جبهـه بیـشتر نما                جبهه -2. امام باشید 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»اه«در اصل وصیت  -3
 .اردقسمتی از واژه افتادگی د» مر«در اصل وصیت  -4
 .»نمائید«در اصل وصیت  -5
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 که شـهید شـدن   2 صدایتان را بلند نکنید،1خواهید بکنید ام گریه نکنید یا اگر می    بر جنازه  -3
کـست نخـورد کـه       اسالم عزیز گریه دارد و به هوش باشید اسـالم ش           3گریه ندارد، شکست  

 براي شهادت من تبلیـغ نکنیـد، از شـهادت مـن     -4. آزارد   به صداي بلند روح مرا می      4گریه
 و روحانیت   5ترین اختالفی با والیت فقیه      کسانی که کوچک   -5. فقط براي اسالم تبلیغ کنید    

 7 حاضر شدنـشان   ، حاضر شوند و اگر حاضر شوند      6ام نگذارید    در تشییع جنازه   ،مبارز دارند 
 ، اول براي امام دعا کنـد .ام فاتحه بخواند  بر جنازه8خواهد  هر کس می   -6. آزارد  ح مرا می  رو

خواهم که حجابـشان را        من از خواهرانم می    9-7. ام فاتحه نخواند     بر جنازه  ،کند  اگر دعا نمی  
حجابـت را حفـظ کـن اي خـواهر       . تر از خـون مـن اسـت        حفظ نمایند که حجابشان سرخ    

 . نیدمهربان، مرا حالل ک
 » و برکاته10]اهللا[والسالم علیکم و رحمت «

 دار نگه خمینی را )عج(خدایا، خدایا تا انقالب مهدي
 نامه حسن بینائیان وصیت

15/11/1361 

                                           
 .»بلنید«در اصل وصیت  -1
 .»بکنید«در اصل وصیت  -2
 .»شلست«در اصل وصیت  -3
  .»کریه« در اصل وصیت -4
 .»فقی«در اصل وصیت  -5
  .»نگذرید« در اصل وصیت -6
 .»شدشان«در اصل وصیت  -7
 .»خواهند می«در اصل وصیت  -8
 .ر آورده استرا دو با» 6«در اصل وصیت عدد  -9

 .افتاده است» اهللا«در اصل وصیت واژه  -10
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 هاي کلیدي عبارت
I پاسدار اسالم باشید) 7(همچون امام حسین. 
I دست از یاري امام امت خمینی کبیر برندارید. 
I دارید هاي حق علیه باطل ثابت نگه ر جبههحضورتان را د . 
I مبارزه کن،اند  که مقابل حسین زمان ما امام خمینی ایستاده، با یزیدیان زمان،برادرم . 
I ها جلوگیري کنید اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه. 

 محمدعلی :نام
 بینائیان :خانوادگی  نام

  محمدمهدي:پدر نام 
 صغرا :نام مادر

 1343 سوم خرداد :تاریخ تولد
 روسـتاي کالتـه رودبـار از        :محل تولد 

 توابع شهرستان دامغان
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1364نهم مرداد  :تاریخ شهادت
  اشنویه:محل شهادت
 سانحه رانندگی :نحوة شهادت

  اهش گلزار شهداي زادگ:مزار
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 حمدعلی بینائیانم
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مهدي را صدا کنید               امام را دعا کنید

 » و الصدیقینءبسم رب الشهدا«
مپندارید ] گمان[ «1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون             «

شوند مردگانند بلکه آنان زندگانند و در نزد خـداي خـویش         کسانی که در راه خدا کشته می      
 .»خورند روزي می

 کربالي جنـوب و  خفتۀهندة خون پاك و مطهر شهیدان به خون د به نام اهللا پاسدار عزت    
حمد خداي را که ما را لیاقـت خـدمت بـه ایـن انقـالب عزیـز و خـدمت در            . غرب کشور 

گـستر    هاي عالم، عدالت   منجی انسان  با سالم و درود بر    . هاي نور علیه ظلمت عطا کرد       جبهه
ام امـت خمینـی کبیـر    ش امـ برحقو نایب ) عج(، حضرت مهدي )3(جهان، یوسف فاطمه  

درود و سالم بر شهیدان شاهد، این عاشقان معشوق به لقاء اهللا رسـیده و درود و سـالم بـر                     
نامـۀ خـود را بـا         وصـیت . هاي محترم شهدا که صبر جمیل و اجر جزیل بر آنها بـاد              خانواده

مـن بـه    . دانم که این یک وظیفۀ شرعی است        شهادت به یگانگی پروردگار آغاز نموده و می       
کنم که به زنـدگی    مان توصیه می   هر نقطه از میهن اسالمی     کلیۀ برادران مسلمان و انقالبی در     

از او درس    پاسـدار اسـالم باشـید و      ) 7(امامان توجه داشته باشند، همچون امـام حـسین        
 را در راه اسـالم قربـانی کـرد و           3اش   ماهـه  2بگیرید که چگونه خود و خانواده و بچه شـش         

 مـرا از    ،الهـی .  کرد و ما نیز باید خودمان را در راه اسالم قربانی کنـیم             خونش اسالم را زنده   
 ،الهـی . بندگان خاص خود قرار بده تا توفیق شرکت در جهـاد فـی سـبیل اهللا را پیـدا کـنم                    

اگرچه بسیار گنهکارم و سرتاسر وجودم نافرمانی توست، اما رحم کن و شهادت را نـصیبم                 
کشم که بدن سرور شهیدان پاره پاره باشد          ت خجالت می   من در روز قیام    ،پروردگارا. گردان

                                           
 .اضافه است» گمان«. 169/ آل عمران -1
 .تعلیقات ذیل علی اصغر. ك.ر -2
 .»شیش« در اصل وصیت -3
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و بـه رهبـري امـام خمینـی، انقـالب را بـه       ) 7(و من سالم و ما نیز همچون امام حـسین     
اي کـه از       اسـلحه  ،اي بـرادرم  . کنیم تا پرچم اسالم در دنیا برافراشته شـود          جهانیان صادر می  

 راهی که شهیدان گـام نهادنـد قـدم          سنگرانم بر زمین افتاده است بردار و در         دست من و هم   
 . اند مبارزه کن  ایستاده،بردار و با یزیدیان زمان که مقابل حسین زمان ما، امام خمینی

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

توانید جواب    ها جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمی          مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه     
 اگر خداوند شهادت را نصیبم کـرد، شـما          ،پدر و مادر عزیزم   . را بدهید ) 3(حضرت زهرا 

اي از دریاي خروشان ملت شـریف ایـران، از            عنوان قطره    به ،من. خوشحال و سرافراز باشید   
خواهم که دست از یاري امام امت خمینی کبیر برنداشته و در پیمودن صراط حق و                  شما می 

 از پدر و مادرم و برادران عزیـز         ،در خاتمه . صراط الهی خویش هر چه استوارتر پیش بروید       
] از[ امیـدوارم خداونـد همـۀ مـا را     .طلـبم   و دوستان و تمام آشنایان حاللیت می    1ها و فامیل 

هاي حق علیه باطـل ثابـت         حضورتان را در جبهه   . قرار بدهد ) عج(زمانسربازان واقعی امام    
به امید زیارت کربالي حسینی و طول عمر امام امت و پیروزي رزمندگان اسـالم   . یدنگه دار 

 . و نابودي صدام و صدامیان
 »والسالم«

 محمدعلی بینائیان
 22/1/1364مورخه 

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

                                           
 .»فامیالن«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I خداوندا، عمر این رهبر را مستدام و تیغش را بران بگردان. 
I وار بر یزیدیان حمله برید  حسین،برادران. 
I گونه پیامبري خونم را به دوش کشید خواهرانم زینب. 
I یافتن لیاقت شهید نایل آمدن به مقام واالي صدیقین و صالحین و انبیاء است. 

 نصراهللا  :نام
 بیناباشی :خانوادگی  نام

 قربان :پدر نام 
   زلیخا:نام مادر

  1338زدهم مهر  دوا:تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  پایان دورة ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

 1361اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  مهاباد :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شـهداي روسـتاي کالتـه رودبـار          :مزار
  زادگاهش
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 1ینصراهللا بیناباش
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
با همۀ تجهیزات و ساز     « 2»...اهللا  انفروا خفافاً و ثقاالً و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل          «

 .»هاي خود جهاد کنید و برگ بسیج شوید و در راه خدا با اموال و جان
تـب  با اقرار و ایمان به خداوند متعـال و معرفـت او و ایمـان بـه غیـب و پیـامبران و ک                        

آسمانی، راهی جبهه نبرد حق با باطل شدم تا باشد نسبت به حق انجام وظیفه نموده باشم و            
خداوند گناهانم را بیامرزد و با یافتن لیاقت شهید به مقام واالي صدیقین و صالحین و انبیاء                 

 را سـنگري  هر بار که هم. رسند  می» ینظر یومااهللا «شدگانند و به مرتبه      نائل آیم که نعمت داده    
کشد و پیام خون شهید مرا به سر منـزل       آتش عشق و شوق در جانم زبانه می        ،کنم  تشییع می 

 و تنهـا در سـنگر اسـت کـه راحـتم و              3»الیـه راجعـون    اناهللا و انا  «خواند که     مقصود فرا می  
 . وجدانم آرامش دارد و به امید روزیم که در جوار رحمت خداوند قرار گیرم

داري   و مسلمان ما هر چه بیشتر منت نهاده و رهروي و میـراث        خداوندا، بر امت قهرمان    
را روزي آنها بنما و تا فتح آخرین سنگرهاي کفر و نفاق یاریشان بنمـا تـا از پـا ننـشینند و                       

 . ها را به ذلت بکشان و چهرة منافقان را افشا کن خواران شب خود میراث
اري از مـؤمنین تـو بـه رهبـري     همه لیاقت نداشتم که در کسوت پاسـد        من این  ،خداوندا 

 عمـر ایـن     ،خداونـدا . فردي پاك از ساللۀ پیامبران برخیزم، تو را با این همه بخشایش شکر            
ی و  ینمـا    تو که در جبهـۀ جنـگ رخ مـی          ،خداوندا. رهبر را مستدام و تیغش را برّان بگردان       

ه و هر چـه     منت نهاد ) ص( بر پیروان محمد   ،کنی  ها یاري می    همیشه رزمندگانت را در جبهه    
 بـر پـدر و   ،خداونـدا . را ظـاهر سـاز  ) عج(ت مهديبرحقزودتر حق را پیروز بنما و حجت       

من در مدت زنـدگی     . مادرم رحمت فرست و بر صبرشان بیفزا و اجر شهید به آنها عطا کن             
 بـا بـه دوش کـشیدن تفـنگم          ،بـرادرانم . نتوانستم خدمت بکنم، تـو خـودت اجرشـان بـده          

                                           
 .»دمهابا: ، محل شهادت25/2/61: عضو بسیج، تاریخ شهادت«: در باالي وصیت به صورت تایپی آمده است -1
 . سورة توبه41بخشی از آیه  -2
 .»ایم و باز به سوي او رجوع خواهیم کرد ما به فرمان خدا آمده«.  سورة بقره156بخشی از آیه  -3
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ان تنـصراهللا ینـصرکم و یثبـت        «یـد کـه     یله برید و یاري حق بنما     وار بر یزیدیان حم     حسین
) 3( خونم را به دوش کـشید و همچـون زینـب   گونه پیامبريِ    زینب ، خواهرانم 1.»اقدامکم

 مرا در کنـار مـزار    ، چنانچه جسدم به دستتان رسید     ،پدر جان . پایمرد در پیامبري خود باشید    
 . ن ناقابل مرا قبول کن این خو،خدایا. پاك شهداي کالته دفن نمایید

 

 نصراهللا بیناباشی

                                           
 .»قدم گرداند کند و ثابت اگر خدا را یاري کنید، خدا هم شما را یاري می«.  سورة محمد7بخشی از آیه  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم که خداوند یگانه است و هیچ شریکی ندارد تصدیق می. 
I  را بگشاییم)  کاظمین کربال و نجف-سامراه(هر چه زودتر حرکت کنید تا راه بسته شده. 
I کند نابود میکنم روزي امام زمان با ظهور خود مشرکان و منافقان را  تصدیق می. 
I      اهللا است پرچم ال الـه اال اهللا را بـر کاخهـاي کـرملین و بغـداد و                    کشتی نوح که ناخداي آن روح

 .واشنگتن و اسرائیل برافراشته خواهد کرد
I خواهم حجاب خود را حفظ کنید ا زخواهرانم می. 
I از امام پیروي کنید و نسبت به فرامین رهبر انقالب کوشا باشید. 

 اهللا  خلیل :نام
 بیناباشی :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 ننه  گل:نام مادر

  1340 هشتم خرداد :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــرزه از تواب ــتاي ط  روس

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

  1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروند رود :محل شهادت
 و ترکش اصابت گلوله :نحوة شهادت

 گلزار شهداي روستاي کالته رودبار      :مزار
  زادگاهش
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 اباشی بیناهللا خلیل
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیما«
 زود باشـد کـه او را در بهـشت           ،و هر کس در راه خدا جهاد کند، کشته شود یا فاتح گردد            «

 . »ابدي اجري عظیم دهیم
 مجیـد و ابـرار و بـا       ، جلیـل و غفـار     ،شائبه بر خداوند حی و سبحان       با درود و سالم بی     

همانا خداوند او را اسوه حسنه بـر خالئـق          . آدم تا نبی خاتم     درود و سالم بر رسوالن از بنی      
با درود . ابرار)  عج(تا مهدي منجی  ) 7(سالم بر علی حیدر کرار    ] و[قرار بدادي و با درود      

تا ) 6(دو از محم  ) 6( تا ابراهیم و از ابراهیم تا محمد       2و سالم بر شهیدان از هابیل     
  . خطه ایران]ان[  جنگ تحمیلی افتخارآفرین]شهداي [اهللا و روح

و با درود و سالم بر معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی ایـران و بـا درود و سـالم بـر                
شـود و   ور مـی  کثیف حمله] ي[ها شکن که تبر توحید را بر دوش گرفته و بر بت     خمینی بت 

اهللا بر نمرودها و فرعونیان بـا یـد بیـضاي              کلیم 4وسیکند و همچون م      می 3قطعه آنها را قطعه  
پیراید و با درود و سالم بـر          خود و با عصاي چوبینش ساحران و جادوگران را به ممات می           

 کوبـد و در قلـۀ       در هـم مـی    ] را[ سرسبز او آتش خشم فرعونیـان        5ابراهیم زمان که گلستان   
 .کند هستی و عالم تشیع رهبري می

 

                                           
 . ضبط شده است70وصیت شمارة آیه در اصل .  سورة نساء74بخشی از آیه  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»قطع قطع«در اصل وصیت  -3
در برابر ترفند فرعون و سحر ساحران او حضرت موسی عصایش را بـه        ) 7(اشاره دارد به معجزه حضرت موسی      -4

 . دادصورت مار در حال حرکت درآمد با این کار ساحران فرعون را شکست زمین انداخت و به اذن اهللا به
 .اشاره به داستان سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم است -5
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که مسافر کـربال در  ] که[خواهم   امت اسالم از شما می،نویسم ه را مینام اینک که وصیت  
 در 2، کـاظمین، کـربال و نجـف   1حال حرکت است و هر چه زودتر حرکت کنید کـه سـامرا     

  3.مقدس را بگشاییم] ي[انتظار ما است تا راه بسته شده این شهرها
 و من هم که خلـق او        کنم که خداوند یگانه است و هیچ شریکی ندارد            همانا تصدیق می   

 . هستم و او خالق من است
) 6(دهم کـه آدم اولـین پیـامبر مـا و آخـرین آن حـضرت محمـد                   همانا گواهی می   

 . باشد می
) 7(بن ابیطالـب    اول آن علی  .  ما دوازده نفر هستند    ]ن[کنم که اماما    همانا تصدیق می  و   

ریـا نـابود و محـو    روي د] ي[هـا  که با وجود او منافقان همچون خاشـاك و همچـون کـف            
هـا پنهـان کـرده اسـت و روزي کـه             هکه خود را از دید    ) عج(شدند و آخر آنها امام زمان       می

کنـد و از      شود و با ظهور خـود مـشرکان و منافقـان را نـابود مـی                 خداوند بخواهد ظاهر می   
وید  به شما ن   ]و [آورد  کند و پیام فتح و ظفر را به ارمغان می           ها پرواز می    آسمان خونین جبهه  

 . دهد می
انـد   هایی این رزمندگان آفریده  بیدار شوید و بر جهان بنگرید که چه حماسه      ،ها اي انسان  

اهللا است، بر سواحل جنـوبی و غربـی کـشور      که روح  ،و چگونه کشتی نوح با ناخداي خود      
نـده  اهللا در آن گنجا خیزد و پرچم اسالم را که آرم ال اله اال اهللا و محمد رسـول          به جهاد برمی  

هـاي   کنـد و بـر کـاخ    هاي دنیا با خورشید تابان فـروزان مـی   ها و ظلمت  ]ي[ تاریک شده، بر 
کند و نمرودهـا حـاال همچـون مـوش             و بغداد و واشنگتن و اسرائیل برافراشته می        4کرملین

روند و در اقتصاد مملکت چنـان پیـشرفت کنیـد کـه              هاي از قبل مهیا شده می      داخل سوراخ 
 .اي نکنیم دبخت و بیچارهدرازي به هر ب  دست

                                           
 .»سامراه«در اصل وصیت  -1
شهرهاي سامرا و کاظمین و کربال و نجف چهار شهر مذهبی عراق هستند که به جهت حضور مضجع نورانی چهار                     -2

 .تن از امامان شیعه مورد توجه شیعیان جهان است
 .»بگشائیم«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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خـاطر   تر از شـما هـستم، ولـی بـه     هر چند من حقیرتر و کوچک: پیام به امت شهیدپرور    
دوستی که نسبت به شما دارم و نسبت به والیت و دوسـتی اهـل بیـت ایـن پیـام را ابـالغ                        

ان خون شهید .  از امام امت پیروي کنید و نسبت به فرامین رهبر انقالب کوشا باشید             :دارم  می
  1.را پایمال نکنید

اي امت شهیدپرور کالتـۀ رودبـار، هـر چنـد ایـن             : پیام به امت شهیدپرور کالته رودبار      
پراکنـی و از   پیامی به شما بدهم، ولی بیدار باشید که از هر شـایعه ] که[شخص، حقیر هستم    

بـه  اي هـستید کـه        هر چاپلوسی دشمنان اسالم نهراسید و بر خود فخر بورزید کـه در دوره             
هـاي دیگـر     ایـد کـه ملـت       اي رسـیده    اید و از هر نظر به درجه        برکت رهبر انقالب آگاه شده    

خـواهم کـه حجـاب        از خواهران می  و  .  چرا این رهبر را آنها نداشتند       که خورند  افسوس می 
  کـه نفهمنـد  2زنید اي به دشمنان می  ضربه ،خود را حفظ کنید که با حفظ کردن حجاب خود         

 . اند  خورده3آلود این تیر زهراز کجا
 هر چند من در کانون خانواده فرزند خوبی نبودم، مرا ببخشید و             ،و اي مادر و پدر عزیز      

روسفید شوید و   ) 3(جویم و امیدوارم که در قیامت نزد حضرت فاطمه          طلب حاللیت می  
 . اي باشد براي آخرت در این دنیا توشه

 به امید فتح و پیروزي کربال و آزادي قدس عزیز 
 دار دایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهخ

 5)امام خمینی( عالم 4جنگ جنگ تا رفع فتنه از
12/1/1364 

 6اشیبخلیل بینا

                                           
 .گویا از اصل وصیت یک سطر افتاده است چون سیاق عبارت بعدي با بند قبل پیوند نگارشی مناسب ندارد -1
 .»زنند می« در اصل وصیت -2
 .»زر« در اصل وصیت -3
 .»در« در اصل وصیت -4
 ).116، ص19صحیفه امام، ج(این عبارت از امام خمینی است  -5
 .باشی درج کرده است ا بیناییاش ر شهید نام خانوادگی -6
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 از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسیار سـخت آغـاز نبـوت                   :ابوذر •

مشرکین بارهـا   . پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آواز بانگ شهادتین بگفت            
ابوذر را نفی بلـد     . داد  ترین خللی بخود بر سر اسالم راه نمی         او را بزدند و او کوچک     

اهللا نقـل اسـت    از رسول. در همان جا درگذشت در اوج سختی و فقر  . هکردند به ربذ  
ابوذر در امت من بزهد چون عیـسی بـن مـریم اسـت علیـه               : فرماید  که درباره او می   

 .عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد. السالم
پایتخـت  .  از کشورهاي آفریقاي شرقی بین سودان، کنیا، اریتره و سومالی اسـت            :اتیوپی •

آبابا، داراي حکومت جمهوري فدرال با جمعیت هفتادوسه میلیون و پانصد             آن آدیس 
م پس از شکست ایتالیـا در       1941در سال   . ها مستعمرة ایتالیا بود     سال. هزار نفر است  

هـا    مانـدگی میـراث سـال       فقر و عقـب   . جنگ دوم جهانی از مستعمره ایتالیا آزاد شد       
 .استعمار این کشور است

و مـادر حـضرت   ) 7( لیلی دختـر ابـومرة ثقفـی، همـسر امـام حـسین      :)لیال(ام لیلی    •
 اسـت  ربرخالف آنچه مـشهو . از زنان فاضل عصر خویش بوده است   ) 7(اکبر  علی

. هاي معتبر و مقتلها نامی از ایشان در جریانات کربال و کوفه و شام نیـست                 در کتاب 
 ).فرهنگ عاشورا، جواد محدثی(

  تعلیقاتتعلیقات
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 کلبـی یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز        همسر عبداهللا بن حباب    :ام وهب  •
ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزنـد    . 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     

رزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه           ف
 ).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   ) ان و عبـاس عبداهللا، جعفر، عثمـ (نامهاي  عاشورا چهار فرزند ایشان به  
 .شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند) 7(دیگري در رکاب امام حسین

ان « تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبارت              :ان کان دین محمد    •
را به صـراحت بـه حـضرت        » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی با سوف و خذینی          

و در کتاب دایـرة    ) 7(مات االمام الحسین  در موسوعۀ کل  . بدانند) 7(امام حسین 
فرزند حاج محمد   ) ق1305 -1335(شیخ محسن   «. المعارف تشیع چنین آمده است    

از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب دیوان شعري          . الحب  حونري حائري آل ابی   
به نام الحائریات است قصیده معروفی دارد که زبان حال همه سوگواران در مجالس              

دارد کـه چنـین     ) 7(دو بیت شعر از زبان حال ابی عبداهللا الحـسین         . حسینی است 
 :است

 اعطیـــت ربــــی موثقـــاً الینتهــــی  
 

 اال بقتلـــــــی فاصـــــــعدي و ذریتـــــــی   
 ان کــان دیــن محمــد لــم یــستقم     

 
ــذینی   ــیوف خــــــ ــی یاســــــ  اال بقتلــــــ

را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسالم بارهـا و بـه         » سازي  انسان« تعبیر   :سازي  انسان • 
سـازي   اسـالم مکتـب انـسانی   «: اند جمله کار برده است از آن     هاي گوناگون به    مناسبت
سـازي    اسالم یک مکتبی است که براي انـسان       ). 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   کوبند چون مکتب انسان     می
سـازي   ها کارخانـه انـسان   جبهه  «اند که   تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده         تحت
 .»است
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 در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312در سال   ) ش1360 -1312 (:باهنر، محمدجواد  •
 در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محـضر بزرگـانی چـون       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       پس از پیروزي انقالب سمت    . 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              

وزیري به همـراه شـهید بـاهنر بـه         حادثۀ انفجار دفتر نخست     در 1360 شهریور   8در  
 .شهادت رسید

مـسلمانان معتقدنـد معـراج      .  نام دیگـر آن مسجداالقـصی اسـت        :)قدس (المقدس  بیت •
عنوان قبله اول مـسلمانان و دومـین    از آنجا آغاز شده است و به     ) 6(پیغمبر اکرم 
هـایی از آن را   و قـسمت اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده اسـت        . 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  هایی ساخته   گاه  در آنجا پرستش  . دانند  می

امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مـسلمانان در برابـر              . میالد این شهر را آزاد ساخت     
 . متجاوز و غاصب استصهیونیسم

سـوي    پوشان ورامین در لبیک به نداي انقالب حضرت امام به            کفن :1342 پانزده خرداد  •
. تهران حرکت کردند و نیروهاي امنیتی و مسلح شاه بسیاري از آنان را شهید کردنـد               

پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت                 
 . انقالب به پیروزي رسید1357 بهمن 22و در 

بـود و در جنـگ      ) 7( از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی          :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            نامه نوشت و هنگامی که مسلم     ) 7(امام حسین 
بن عوسـجه در   او به همراه مسلم. مختار به حمایت از او سخن گفترسید، در منزل   

گرفت و در واقعۀ عاشورا همراه دیگـر یـاران        بیعت می ) 7( کوفه براي امام حسین   
 ).دهخدا، اعالم (.آن حضرت به شهادت رسید
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نام حزبی سیاسی بـود کـه   ) حزب البعث العربی االشتراکی  : به عربی  (:حزب بعث عراق   •
که منجر به حکومت درازمدت حزب بعث شـد بـر           ) م1968 (1347ل  با کودتاي سا  

مبـانی نظـري ایـن حـزب بـر پـان عربیـسم، نوسـازي اقتـصادي و            . سر قدرت آمد  
صدام حسین تکریتی یکی از اعضاي برجسته حـزب بعـث           . سوسیالیسم استوار بود  

ـ  عنوان عامل دست شد که پس از پیروزي انقالب اسالمی به   محسوب می  ا  آمریکا و ب
همکاري و حمایت سایر قدرتها به قصد تجریـه ایـران و شکـست و جلـوگیري از                  

پس از تلفات و خـسارات بـسیار بـه دو           . صدور انقالب اسالمی به ایران حمله کرد      
و سـرانجام   . کشور جاي پاي آمریکا و لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کـرد             

ام سـیلی خـورد کـه هرگـز از          از ایران و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امـ          
این حزب در طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بـوده اسـت             . جایش برنخاست 

 .»مصحح«. از هر دو جریان شاخص شرق و غرب
در محلۀ لومبان اصفهان بـه دنیـا آمـد و           ) ش1360-1307 (:حسینی بهشتی، سیدمحمد   •

 چنـدي در پـی   تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از           
تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحـصیل در رشـتۀ         
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               

اسی و مبـارزاتی در رژیـم پهلـوي آغـاز           هاي سی   نسل جوان و نیز شرکت در فعالیت      
هاي بسیار گـسترده در تمـام ابعـاد اجتمـاعی و              کرد و پس از انقالب پس از فعالیت       

 در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري            1360سیاسی و مذهبی در هفتم تیرماه       
 .اسالمی، به دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید

بـود کـه روز عاشـورا از شـدت          ) 7(رزند شیرخوار امام حسین    ف :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 . را شکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید         ) 7(اصغر  علی
فرهنگ عاشورا، جـواد  «. نامند الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می   باب

 .»محدثی
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 قمـري در مدینـه      43بود و در سـال      ) 7(عبداهللا الحسین    فرزند ابی  :اکبر  حضرت علی  •
از جهـت سـیرت و      . خوش زبان و دلیـر بـود      چهره، زیبا و      جوانی خوش . متولد شد 

. بـود ) 6(تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم           خلق و خوي و صباحت رخـسار شـبیه        
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     . یست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند          روز عاشورا تا دو   
اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا        توسط مرة بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه        

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 نوشته25برخی 
در واقعــه عاشــورا از امــام ) 7(فرزنــد امــام حــسن) 7(  قاســم:حــضرت 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

او از  . به اسداهللا و سیدالشهدا معروف است     که  ) 6(عموي پیامبر مکرم اسالم    :حمزه •
مربـوط بـه    .(اهالی محترم در بین قبیله قریش بود و به قدرت شکار شیر مشهور بود             

 )576بخش پنجم حمزه ص
 از شاگردان فقهی، اصـولی و پیـروان مـشی                 )-1318 (:اهللا سیدعلی   اي، آیت   خامنه •

عنـوان یکـی از    انقـالب، بـه  قبـل از    .  مبارزاتی حضرت امام خمینی هـستند      -سیاسی
بارها از سـوي رژیـم      . هاي چشمگیري داشت    مبارزان شاخص خطه خراسان فعالیت    

از اعضاي شـوراي انقـالب      . پهلوي بازداشت و چندین سال به ایرانشهر تبعید شدند        
هاي مهمی چون سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسـالمی، امـام             در مسئولیت . بودند

عـالی دفـاع، نماینـده مـردم تهـران در مجلـس               امام در شوراي  جمعه تهران، نماینده    
، 1360هاي جنگ، ترور توسـط منـافقین در    شوراي اسالمی، حضور فعاالنه در جبهه 

عـالی انقـالب      رئیس جمهوري اسالمی پس از شهادت شهید رجائی، رئیس شـوراي          
 پـس   1368 خرداد   14فرهنگی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرانجام در          

 رحلت حضرت امام خمینی توسـط مجلـس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام                   از
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از آن تاریخ تاکنون با شایستگی تمام هـدایت         . جمهوري اسالمی ایران انتخاب شدند    
 .دار شد امت مسلمان ایران را عهده

اي اسـت از مـسلمانان کـه بعـد از جنـگ صـفین و مـسئله                     نام فرقه  ):مارقین(خوارج   •
اعتراض کردند که چـرا بـه    ) 7(ه وقت برخاستند به علی    حکمت به مخالفت خلیف   

بـه   پرداختنـد روز ) 7(اي شدند و به مخالفت علـی      اي و فرقه    حاکمیت گردن نهاده  
جنگیدنـد و   ) 7( گرد آمدند با علـی     حزوراروز به شمار آنان افزوده شد یکبار در         

امیـه قـدرت بـسیار        در دوره بنـی   . خوردنـد ) 7(شکست سختی از حضرت علـی     
به دو قسمت شدند قسمتی در عراق و فارس و کرمان تـسلط پیـدا               . ست آوردند د  به

 العرب این فرقه در عهد امویان یکی از مشکالت بـزرگ            ةاي در جزیر    کردند و دسته  
جنـگ افتـاد و   ) 7(در نهروان هم بین آنها و حـضرت علـی     . دولت اسالمی بودند  

م عبـدالرحمن ابـن     سرانجام شکست خوردند در آخر یکـی از خـوارج نهـروان بنـا             
دهخـدا، بـا    . (را در مسجد کوفه در حین نماز به شـهادت رسـاند           ) 7(ملجم، علی 
 ).تلخیص

در شهرسـتان قـزوین متولـد شـد، تحـصیالت           ) ش1360-1312 (:رجایی، محمـدعلی   •
نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمـام رسـانید           ابتدایی خود را تا اخذ گواهی     
زمـان،     وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم          1338در سـال    و پس از عزیمت به تهـران        

تحصیالت خود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در                 
. التحصیل شود و به عنوان معلـم در مـدارس مـشغول کـار شـود      مقطع لیسانس فارغ 

پـس از  . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شـاه آغـاز کـرد          
هاي مهمی چون وزارت آموزش و پـرورش، نماینـدگی        قالب، شهید رجایی سمت   ان

وزیـري     سـمت نخـست    1359مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـالمی و در سـال              
 بـر اثـر انفجـار       1360 شـهریور    8جمهوري اسالمی را برعهده داشت و سرانجام در         

 .دست منافقین کوردل به شهادت رسید وزیري به دفتر نخست
گویند که پـس از       هاي رسمی یا غیررسمی می      ها و تشکل     به نیروها، جریان   :ستون پنجم  •

خوردگـان انقـالب سـازماندهی، مـدیریت، هـدایت و             ها از سـوي شکـست       انقالب
توانـد    این ستون پنجم می   . هاي پیروز بپردازند    شوند تا به مقابله با جریان       حمایت می 

 تند و انتقادآمیز به هر حرکت،       نگاه منفی و  . اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، فکري باشد    
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همیـشه از  . تصمیم و پیشرفت، سیاست و جریان حاکم را در دستور کار خود دارنـد     
کننـد کـه      شوند تالش مـی     سوي بیگانگان خارجی و حتی داخلی حمایت خاص می        

اطالعات و اخبار و آمار داخلی را در جهـت اهـداف مخالفـان و دشـمنان تنظـیم و                    
ز کودتاها در کشورهاي انقالب کـرده از سـوي ایـن افـراد و               بسیاري ا . نگارش کنند 

 )مصحح. (شود نیروها سازماندهی می
نـام سـمیه جـزء      .  از جمله نخستین زنـانی اسـت کـه بـه اسـالم ایمـان آوردنـد                 :سمیه •

سـمیه  . مشهورترین مؤمنانی است که از سوي اشـراف مکـه شـدیداً شـکنجه شـدند        
غالمحـسین  . (ید در تـاریخ اسـالم اسـت   همسر یاسر، نخستین شهید زن و اولین شه 

 ).1378زرگري نژاد، تاریخ صدر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، 
اي مـرزي در بـاختر خرمـشهر و مـرز میـان عـراق و ایـران و                      روستا و منطقـه    :شلمچه •

اي بـه   میان خرمشهر و شلمچه شهر تازه. ترین نقطه مرزي به شهر عراق است     نزدیک
شـلمچه یکـی از چنـد محـور         . نو قرار گرفته است     ام پل نام مقاومت و روستایی به ن     

 .تاختن ارتش عراق به ایران بود
عنوان شـهید محـراب معـروف         در تاریخ اسالم به   ) 7( حضرت علی  :شهداي محراب  •

در حالی که در محراب نماز به عبادت مـشغول بـود   ) 7(موالي متقیان علی  . است
) 7(مرادي بود که امام علـی     به شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم            

در دوران انقالب اسـالمی     . به خداي کعبه رستگار شدم    » فُزت و رب الکعبه   «: فرمود
خصوص پس از پیروزي انقالب منافقین کوردل طـی سلـسله عملیـاتی بـه تـرور                   به

جمله به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت          از آن . ها و یاران امام پرداختند      شخصیت
اهللا دستغیب،    در صحنه نیز رحم نکردند و به ترور شهدایی چون آیت          آگاه و مبارز و     

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
 بود کـه بـا اشـاره آمریکـا از طمـع گـسترش                رئیس جمهور کشور عراق    :صدام حسین  •

کشورش و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکـست یـا جلـوگیري از توسـعه و                   
خصوص در منطقـه قـرارداد رسـمی و قـانونی الجزایـر را                صدور انقالب اسالمی به   

. شود شکست داد    غیرقانونی اعالم کرد و به تصور باطلش ایران پس از انقالب را می            
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ز و با تمام توان نظامی به ایران لشکرکشی کـرد و سـرانجام بـا شکـست          آمی  او جنون 
 .سنگینی از ایران فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد

 از قبیله ثعلبه، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گرویـد و در راه      :عماربن یاسر  •
پیــامبر در مهــاجرت . نــشر دیــن خداونــد رنــج و عــذاب فراوانــی متحمــل شــدند 

در جنگ صـفین و جمـل همـراه       . اهللا بود    از مکه به مدینه همراه رسول      )6(اکرم
 سـالگی در جنـگ صـفین بـه شـهادت            93ق در سن    . ه37در سال   . بود) 7(علی
عمار به سبب زهد و تقواي بسیار در ادب فارسـی نمـاد تعبـد و پرهیزکـاري           . رسید
 .است

بود که در دامنه کوه احـد در        ) 6(مهاي مشهور پیامبر اسال      یکی از غزوه   :غزوة احد  •
 کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و               4

 تن از مـسلمانان از      74در این جنگ دندان رسول خدا شکست،        . سپاه اسالم رخ داد   
ایـن جنـگ   . الشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدند         جمله حمزه سید  

 .)دهخدا (ت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شدبه دلیل غفل
 37بـود کـه در سـال        ) 7(ترین نبردهاي زمان خالفت امام علـی         از مهم  :غزوة صفین  •

 کـه در ناحیـه غربـی        -سفیان در سـرزمین صـفین       بن ابی   هجري بین ایشان و معاویه    
این جنگ  .  رخ داد و به جنگ صفین شهرت یافت        -عراق بین رقه و بالس قرار دارد      

به سبب نقشه شوم عمروبن عاص و توسل او به قرآن بر سر نیزه کـردن و مـاجراي                   
 .)دهخدا (به پایان رسید) 7(حکمیت با شکست سپاه امام علی

کـه در مـاه   . اسـت اشـاره دارد  ) 6( به جنگ بدر از غزوات پیـامبر اکـرم  :غزوه بدر  •
مین بـدر، روسـتاي     رمضان سال دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکـه در سـرز            

 تن از یاران خویش از      313رسول خدا همراه با     . کوچکی میان مکه و مدینه، رخ داد      
از سوي دیگر   . بر دوش داشت  ) 7(پرچم سپاه مسلمین را علی    . 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      یسران قریش هم ب   . کمک کرد 

مسلمانان با وجود تعداد اندکشان بـا امـداد الهـی بـر        . سختی بین دو طرف درگرفت    
. هفتادتن از آنان را کـشتند و هفتـاد تـن را بـه اسـارت گرفتنـد                 . قریش پیروز شدند  

 در ایـن جنـگ حـضرت   . ابوجهل و حنظله، پسر ابوسفیان، در میان کـشتگان بودنـد          
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طـوري    پایمردي بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت به          ) 7(علی
در این جنگ .  تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند           36شود    که گفته می  

هــشام،  ابــن ، ســیره 1المغــازي، جلــد . ( تــن از مــسلمانان بــه شــهادت رســیدند14
 ).2، تاریخ طبري، ج1البلدان، ج معجم

اي که از همان روزهاي آغاز حمله صدام بـه             ساله   نوجوان سیزده  :حمدحسینفهمیده، م  •
رغـم سـن کـم بـا اصـرار و             خمینی را لبیـک گفـت و علـی          ایران اسالمی نداي امام   

اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شـرایطی کـه دشـمن            شگردهاي متعهدانه 
م آورده بـود، وي بـا       سرمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجو        

انگیز خود نارنجک به کمر بـست و خـود را زیـر چرخهـاي تانـک                   شهامت اعجاب 
عنـوان سـمبل ایمـان،      اتفاق افتـاد بـه  1359این حادثه که در مهرماه   . دشمن انداخت 

طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تاریخ جنـگ              و روحیه شهادت    رشادت
شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم               میاضافه  . تحمیلی ثبت گردید  

باشند در زمان جنگ تحمیلی در شهرستان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز         می
ایـن  . بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمـشهر رسـاند                 

 خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود             
 .را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند

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     

.  ازدواج کنند یعنی هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا      دختري که از بطن دیگر متولد شده      
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          
م بـا ضـربه     سـرانجا . نشد و خشمگین شد و برادرش هابیل را به مرگ تهدیـد کـرد             

خداونـد بـه سـزاي عمـل زشـت و گنـاه             . و او را دفن کـرد     . سنگی هابیل را کشت   
. اش رانـد  برادرکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود و از وطـن و خـانواده               

 )دهخدا(
امیرالمــؤمنین .  لقــب آن دســته از اهــل صــفین کــه در صــف معاویــه بودنــد:قاســطین •

و ایـن لقبـی     . »ین و القاسـطین و المـارقین      امرت بقتال النـاکث   «: فرماید  می) 7(علی
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در یکـی از روایـات اسـت کـه          . است که گوینـد رسـول خـدا بـه آنـان داده اسـت              
تو پس از من بـا قاسـطین و نـاکثین و مـارقین           : را فرمود ) 7(علی) 6(پیغمبر

 ).البالغه، شرح ابی الحدید چاپ بیروت نهج. (جنگ خواهی کرد
 سی.ار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي اقامتگاه رسمی و محل ک:کاخ سفید •
عنـوان   هـا بـه   سال. محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است     :هاي کرملین   کاخ •

در سیطره بر برخی    »  و چپ   کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح        یکی از ابرقدرت  
در واقـع نمـاد   . گرفـت  ها صورت مـی     گیري  از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم      

 .شد بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می ت شوروي در برابر آمریکا میقدر
 -1981نهمین رئیس جمهور ایالـت متحـده آمریکـا بـود، از سـال                 و   سی :کارتر، جیمی  •

از جناح حـزب دمکـرات از مهمتـرین مـسائل دوره ریاسـت       .  در این سمتبود   1977
گ تحمیلی عراق علیه    ، آغاز جن  1357جمهوري او، پیروزي انقالب اسالمی در سال        

توان نـام     ایران، تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و کودتاي نافرجام طبس را می            
 .برد

اي روحـانی متولـد شـد و در           در مشهد در خانواده   ) ش1358-1298 (:مطهري، مرتضی  •
وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر         . اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت     

اسـتاد  . اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جـست        مام خمینی، آیت  استادانی چون ا  
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            
تهـاي فرهنگـی و آموزشـی و       علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس از آزادي فعالی           

اي از آگـاهی      مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پس از آن لحظـه               
پـرداز    تـرین نظریـه     عنوان مهـم    بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به           

 بـه دسـت     1358 اردیبهـشت    11امـا سـرانجام در      . جمهوري اسالمی نـامبردار شـد     
 . به شهادت رسیدگروهک منحرف فرقان

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت              : مردم کوفه  •
مردم کوفه در   .  که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم           باید این باشد  

هـاي پـس از پیـروزي         در سـال  . اند  وفایی  تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی       
می یکی از شعارهاي رایج و پرمعنی که مردم در دیدار با حـضرت امـام            انقالب اسال 
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امـروز هـم در     . »ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند      «دادند این بود که       خمینی سر می  
پذیرد یکی از شـعارها ایـن     اي صورت می    هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه        مالقات

 .است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
 با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي       1344 در سال    :منافقین •

پس از پیـروزي    . اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند        . تشکیل شد 
شـد تـا در       انقالب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی           

هاي آنان    فعالیت. سلحانه روي آوردند   علیه جمهوري اسالمی به مشی م      1360خرداد  
پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه        . از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد      

آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري                     
سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه          . کردند  اسالمی ایران فعالیت می   

اینـک در اردوگـاهی در عـراق مـستقرند          . کردند   و اسراي ایرانی فعالیت می     آزادگان
ــه ــانی و     ب ــتکبار جه ــا اس ــیس و اســرائیل همــسو ب ــا، انگل ــزدوران آمریک ــوان م عن

 .ها فعالیت دارند ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت
 از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       1357 در   :علی  منتظري، حسین  •

 به دستور امام خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه                 1368د و در    انتخاب ش 
ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و       

 .مردم بودند
وزیـري     با رأي مجلس شوراي اسـالمی بـه نخـست          1360در سال   : میرحسینموسوي،   •

در مـدتی کـه وي      .  این سمت بود    در 1368جمهوري اسالمی انتخاب شد و تا سال        
 .عهده داشت مورد احترام و عالقه رزمندگان اسالم و مردم بود وزیري را به نخست

کسانی که در   . دهد  به اهل واقعۀ جمل می    ) 7( لقبی است که امیرالمؤمنین علی     :ناکثین •
بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکـستند و بـه             ) 7(ابن ابیطالب   مدینه با علی  

 .ا وي برخاستندجنگ ب
هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده              .  فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است       :هابیل •

حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      . شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند 
. توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد               خواهر تنی نمی  

هابیـل نخـستین کـسی      . ابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت          ق
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گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در               . بود که توسط برادر کشته شد     
بـه درگـاه   ) قابیـل و هابیـل  (وقتی قرار شد هر دو برادر . کوهی حدود سراندیب بود 

آورده بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از     خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را       
. هابیل شـبان بـود    . قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد            

 )دهخدا. (هابیل فرزند دوم آدم و حواست
از روحانیون مبارز قبل از انقالب اسـت کـه        ) -1313( :اکبر رفسنجانی، علی  هاشمی •

قبل از انقالب مکـرر از  . بارزاتی حضرت امام شددر جوانی پیرو مشی فکر سیاسی م    
هـایی   دار مـسئولیت  پـس از انقـالب اسـالمی عهـده        . سوي رژیم پهلوي دستگیر شد    

سرپرستی وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهـوري،          : چون
ریاست شوراي عالی انقالب فرهنگـی، امـام جمعـه موقـت تهـران، رئـیس مجلـس             

اکنون ریاست مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام را بـر               هم. شد. ..خبرگان رهبري و  
 .عهده دارند

از .  در بهشهر متولـد گردیـد  1312 در سال )1360-1312 (:نژاد، سیدعبدالکریم   هاشمی •
اهللا کوهستانی، سپس در قم نزد آیات عظام بروجردي           سالگی در محضر آیت    14سن  

 همـان اوایـل انقـالب در        وي از . به تحصیل علوم دینی پرداخـت     ) ره(و امام خمینی  
هـا و      مبارزات خویش را علیه رژیم ستمـشاهی آغـاز نمـود و بـا خطبـه                1341سال  

هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افـشاي ماهیـت رژیـم                  سخنرانی
یکـی از   » مناظره دکتر وپیر  «کتاب مشهور وي    . پهلوي تمامی توان خود را به کار برد       

او پس از پیروزي انقـالب انقـالب        . رفت  ان طاغوت به شمار می    کتب ممنوعه در زم   
اسالمی به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقـدس در مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و        

از دیگـر آثـار ایـن       . دار شد   مسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد را عهده       
ت مـذهبی   بخـش، مـشکال     هستی: هاي ذیل اشاره نمود     توان به کتاب    عالم مجاهد می  

 . ها آموخت روز، مسائل عصر ما، درسی که حسین به انسان
 دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقع در سرچـشمه تهـران            ):سرچشمه(هفت تیر    •

هاي سرشناس کشوري بود که در شـب هفـتم            محل گردهمایی بسیاري از شخصیت    
البـی و  هـاي انق   تـن از چهـره  72وسیلۀ بمب منفجر گردیـد و بـیش از           به 1360تیر  

دسـت    نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري اسالمی به          
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در ایـن حادثـه غیـر انـسانی تعـدادي از           . منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند      
اهللا دکتـر سـیدمحمد     کـه در رأس آنـان شـهید آیـت          -هاي انقالب اسالمی    شخصیت

 .ل آمدند به درجۀ رفیع شهادت نائ-حسینی بهشتی قرار داشت
» )7( کلمـات االمـام الحـسین      عـۀ موسو« عبارتی که در کتاب      :هل من ناصر ینصرنی    •

 یـۀ هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الذر           «: آمده این است  
) 506ص (» االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول         

اي   ول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده           آیا دلرحمی هست که بر آل رس      : ترجمه
را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هـست بـراي             ) 6(هست که ذریت پاك رسـول     

 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(فرزندان بتول
 در   اسـت کـه    )7(حضرت امام حـسین    و شعار    ها مشهور   از روایت  :هیهات من الذله   •

، متقـل خـوارزمی،     131المهمـوم، ص    نفـس (. مقابل دشمنان خویش بیان شده است     
مفهوم این عبارت براي شاعران مایه سرایش       ). 83، ص 45االنوار، ج   ، بحار 7، ص 2ج

. »از من دور است که به ذلـت تـن بـدهم           «ترجمه  . اشعار حماسی بلندي شده است    
: البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشورا فرمـود               

 الدعی من الدعی قد رکزنی بـین الـسلۀ و الذلـه و هیهـات لـه ذلـک مـن،                     اال و ان  «
 ).505 صحدثی،فرهنگ عاشورا، جواد م(» ...هیهات منا الذله

 
 
 


